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ВСТУП

Сучасна міжнародна економіка поєднує як традиційні, так і
нові форми, механізми та інструменти міжнародних економічних
відносин між державами, національними й інтернаціональними
суб'єктами господарської діяльності та наддержавними структурами. Науково-технічна революція, процеси загальносвітової й
регіональної інтеграції, посилення впливу транснаціональних
корпорацій і органів регулювання інтернаціонального рівня, глобалізація світової економіки в цілому поступово змінюють якісну
природу взаємодії національних економік між собою та з їх
сукупністю – міжнародною господарською системою. Все вагоміше
місце в цій взаємодії набувають такі форми як транснаціональне
виробництво, інтернаціональна підтримка фінансово-економічної
стабільності окремих держав, спільна зовнішньоекономічна політика в межах інтеграційних об'єднань й організацій країн-експортерів тощо. Змінюють свою внутрішню структуру й зміст і старі
форми міжнародного співробітництва – зовнішня торгівля, вивіз
капіталу, обмін науково-технічними досягненнями та інші, в яких
посилюються риси комплексного взаємопереплетіння і доповнення
з додатковими й компенсуючими видами зовнішньоекономічної
діяльності. В міжнародній економіці зростає значення вторинної
сфери інфраструктурного забезпечення всіх форм співробітництва
– інформаційного, сервісного, оцінки та прогнозування кон'юнктури, прискорення розрахунків тощо.
Зростає вплив геополітичних факторів на ті процеси, що відбуваються в міжнародній економіці. Перехід від біполярного світу,
що був заснований на протистоянні двох полярно-антагоністичних
ідеологій – соціалізму й капіталізму, до його монополярної, однопорядково ринкової моделі змінив базисні акценти такого впливу,
але, разом із тим, підштовхнув до виникнення цілої низки нових
факторів взаємодії політичних та економічних складових функціо6
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нування міжнародного співтовариства. Посилення геополітичних
позицій США та в цілому найбільш могутніх держав, їх об'єднань,
наприклад, Європейського Союзу, мало за наслідок намагання
перекроїти економічну карту світу за рахунок того вакууму, який
виник після розпаду соціалістичного табору, Радянського Союзу й
групи прихильних що нього країн «третього світу». Політика та
економіка тісно переплетені в практичній діяльності багатьох міжнародних організацій – від Міжнародного валютного фонду (МВФ)
до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Економічні мотиви чітко просліджуються у зовнішньополітичних акціях фактично
всіх держав, як у двосторонніх відносинах із партнерами, так і
позиціях в ООН та інших міжнародних організаціях неекономічного профілю.
Міжнародна економіка – системне утворення із своєю структурою та ієрархією, субпідрядністю складових елементів. Виразною
тенденцією її розвитку в останнє десятиріччя є поява нових форм
та механізмів функціонування, а також суцільне ускладнення цілісного організму існування світового господарства. Феномен такого
ускладнення пов'язаний не лише із суто економічними причинами –
зростанням обсягів і диверсифікацією національних господарських
комплексів, зв'язків між ними, сукупного світового економічного
потенціалу, а й також з об'єктивними змінами у функціонуванні
міжнародних економічних відносин. На процес такого ускладнення безпосередньо впливає необхідність реагування на вплив
зазначених вище політичних факторів, тих критичних викликів,
що пов'язані із зростанням екологічної, ресурсної та інших видів
глобальної небезпеки.
Не можна не звернути уваги й на таку тенденцію в міжнародному економічному середовищі, як зростання в сучасних умовах
протиріч самого його розвитку. Ця особливість є іманентною,
тобто внутрішньо притаманною саме перехіднм стадіям еволюції
людського суспільства. Геоекономічна структура світу зараз характеризується складним конгломератом взаємопов'язаних, але не
однакових за своєю природою елементів і процесів. Новітні тенденції з різною інтенсивністю охоплюють окремі форми економічного
співробітництва; їх дія має суттєві відміни в кінцевому ефекті для
галузей та регіонів світової господарської спільноти. Збільшується
розрив між найбільш могутніми державами, що спромоглися
7
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опанувати досягнення сучасної цивілізації, та багатьма країнами зі
стагнуючою або навіть занепадаючою економікою.
Нестійкість міжнародної економіки посилюється характерними для її перехідного стану внутрішніми протиріччями. Серед
них особливо важливими для сучасного етапу є протиріччя між
об'єктивною необхідністю загальної лібералізації взаємних економічних відносин й посиленням протекціонізму з боку інтеграційних угрупувань та багатьох окремих країн (до того ж належних до
різних щабелів за рівнем свого суспільно-економічного прогресу),
між загальносвітовою тенденцією до інтернаціоналізації та протидії цьому процесу шляхом поділу світової економіки на міждержавні економічні союзи.
На стику двох тисячоліть людство зіштовхнулося з цілим рядом
нових проблем і нових можливостей. Досвід його попереднього
розвитку дозволяє сподіватися, що світове співтовариство знайде
відповіді на складні питання і раціонально використає закладений
до цього часу потенціал економічного та соціального прогресу. Але
загострення проблем функціонування національних і інтернаціональних господарських організмів свідчить про те, що просування
до більш високої стадії цивілізаційного розвитку являтиме собою
складний, суперечливий й довготривалий процес.
Суверенна Україна чітко визначила головний напрямок свого
майбутнього – поступове й ефективне входження до міжнародної
економіки. Як і для інших постсоціалістичних держав вирішення
цієї проблеми є важким завданням, розрахованим на значний час.
Знайти раціональне співвідношення між потребами власної
економіки і світового ринку, ствердитися в найбільш привабливих
його нішах, перетворити потенційні передумови в реальне приєднання до числа найбільш економічно розвинутих держав світу
вимагає ґрунтовної оцінки не лише внутрішніх резервів подолання
кризової ситуації, але й можливостей використання зовнішньоекономічних факторів прискорення соціально – економічного
прогресу. В цих умовах вивчення та аналіз сучасних процесів у
міжнародній економіці набуває першочергового значення.
Ускладнення проблем світової економічної спільноти постійно
вимагає динамічного підходу до вивчення та інтерпретації новітніх
тенденцій її розвитку, що, безперечно, повинно відбитися й на
змінах у методиці та методології вивчення відповідного курсу у
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вищих учбових закладах. В останні роки в Україні, як і в інших
постсоціалістичних країнах, з'явилася низка підручників та посібників з курсу міжнародної економіки. Загальною їхньою особливістю є те, що поряд із намаганням знайти нові підходи до висвітлення сучасних світогосподарських процесів, існує також суттєва
різниця саме у методико-методологічному підході до висвітлення
основних питань курсу. Використання різноманітних авторських
концепцій є необхідним компонентом плюралізму оцінок такого
суперечливого та все більш складного явища як міжнародна економіка. Але, разом із тим, така висока ступінь альтернативності
викладання матеріалу свідчить про відсутність певної сталості у
визначенні базисних засад цього нормативного курсу.
Структурно навчальний посібник повністю відповідає програмі
навчального курсу «Міжнародна економіка», що затверджена
Міністерством освіти і науки України.
Даний навчальний посібник підготовлено колективом авторів –
викладачів вищого закладу освіти – Національної академії управління; до написання окремих розділів залучені також фахівці з
ряду інших провідних освітніх та наукових установ України.
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Розділ 1.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
1.1. Сутність та структура міжнародної економічної
системи

Вивчення закономірностей та процесів господарської взаємодії
окремих країн та їх об'єднань посідає особливе місце серед сучасних
економічних досліджень. Якщо XIX та перша половина XX століть
були епохою панування національних економік, які поступово налагоджували все тісніші торговельні, кредитні, науково-технічні та
інші зв'язки між собою, то, починаючи з другої половини минулого
століття, виразно посилюється домінуючий вплив на кожну країну та
їх глобальну сукупність загальних тенденцій світового господарського розвитку. На початку третього тисячоліття стає все більш переконливим той факт, що саме ці тенденції визначатимуть характерні
риси господарського життя людства на довготривалу перспективу.
Об'єктивний характер зазначених вище процесів викликав необхідність дослідження та вивчення такої специфічної економічної категорії як міжнародна економіка. Якщо державні господарські комплекси в принциповому плані характеризуються єдністю
своїх економічних і політичних основ, то міжнародна економіка й
до цього часу виступає як конгломерат, тобто сукупність різних за
рівнем розвитку й механізмом функціонування національних економік. Однак зараз уже кожна з них не може існувати ізольовано,
без постійних відносин з іншими країнами-партнерами. При нерозривній взаємозалежності між національними та міжнародною
економіками остання, як окрема економічна категорія, має власні
характерні риси, закономірності та особливості розвитку, аналіз
яких і складає предмет курсу «Міжнародна економіка».
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Існують різні підходи до самого поняття «міжнародна економіка». Полярними є визначення цієї категорії як сукупності національних економік або лише як сукупності зв'язків між такими
економіками. Акцентування на цих, нібито альтернативних рисах
міжнародної економіки не є достатньо обґрунтованим і повним; до
того ж такі обмежені визначення не враховують існування низки
відносно нових господарських суб'єктів світового рівня – транснаціональних корпорацій, міждержавних інтеграційних союзів тощо.
Тому більш чітким є визначення за яким міжнародна економіка є
системою міжнародних економічних зв'язків, що органічно ув'язують
між собою національні економіки, їх союзи, а також інших суб'єктів
господарської діяльності інтернаціонального рівня.
В цьому визначенні підкреслюється, що міжнародна економіка
відноситься до категорій системного порядку. Як й інші такі явища,
міжнародна економічна система є цілісним утворенням, окремі частини якого взаємопов'язані та взаємозалежні одна від одної. Так,
наприклад, обмін товарами між країнами не може здійснюватися
без використання іноземної валюти або міжнародного кредиту, до
того ж у чітко визначених обсягах. Так само функціонування міжнародної транспортної сітки неможливо без взаємної оплати послуг
по перевезенню вантажів і пасажирів, залучення капіталу декількох країн для її модернізації, використання світових науковотехнологічних розробок. Як економічне явище зі складною й неоднопорядковою структурою, міжнародна економічна система може
розглядатися з різних вихідних точок зору.
Можна виділити такі структурні рівні функціонування цієї системи:
– міжнародний (наприклад, Міжнародний валютний фонд або
група Світового банку здійснюють свої операції в усьому світі);
– наднаціональний – функціонування наддержавних структур у
межах міжнародних угруповань та союзів;
– регіональний (Європейський Союз обмежує свою діяльність
західною частиною Європи, а НАФТА – інтеграційний союз
США, Канади та Мексики – регіоном Північної Америки);
– секторальний (транснаціональна корпорація ІВМ працює в
усьому світі, але в окремому секторі електронно-обчислювальної техніки, British Petroleum – в секторі енергоносіїв тощо);
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– міждержавний (двосторонні та багатосторонні економічні
зв'язки кожної держави);
– внутрішньодержавний (кожна держава встановлює режим зовнішньоекономічної діяльності на власній території);
– корпоративний (підприємства-виробники експортної та споживачі імпортної продукції, фірми-експортери або імпортери
товарів, послуг тощо).
Інший підхід до визначення структури міжнародної економічної системи базується на класифікації окремих сфер діяльності в
її межах:
– обмін товарів;
– міжнародні послуги (транспортні, туристичні, консалтингові
тощо);
– міжнародне співробітництво та обмін в галузі науки та техніки;
– міжнародна інвестиційна та виробнича діяльність;
– міжнародна валютно-фінансова та кредитна діяльність;
– інтернаціональний обмін трудовими ресурсами.
Структурними підрозділами міжнародної економічної системи
є також окремі країни. У відповідності з рівнем економічного
розвитку вони мають більший або менший вплив на ті процеси, що
відбуваються в цій системі. За рівнем такого впливу та ступеню
включення в міжнародну економічну діяльність можна виділити
наступні групи країн:
1. Економічно розвинуті країни:
– найбільш економічно розвинуті країни – члени Організації
економічного співробітництва та розвитку (Organisation for
Economic Co-operation and Development – OECD), куди входять 28
країн, у тому числі США, Канада, Японія та більшість країн
Європейського Союзу;
– країни з порівняно високим (стосовно інших груп даної класифікації) рівнем економічного розвитку – Кіпр, ПівденноАфриканська республіка, Ізраїль та інші.
2. Країни з трансформаційною економікою:
– пострадянські країни – Росія, Україна, Казахстан та інші;
– інші постсоціалістичні держави – Китай, В'єтнам, Румунія,
Болгарія та інші.
3. Нові індустріальні держави:
– «Азійські тигри» – Тайвань, Республіка Корея, Сінгапур та інші;
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– нові індустріальні держави інших континентів – Бразилія, Мексика, Чилі та інші.
4. Нафтовидобувні країни:
– країни із спеціалізацією майже виключно на виробництві та
експорті енергоносіїв – Саудівська Аравія, Емірати Перської
затоки, Бруней та інші;
– країни з переважаючою або високою частиною енергоносіїв в
експорті – Венесуела, Нігерія, Алжир та інші.
5. Країни, що розвиваються:
– Індія, Пакистан, Філіппіни, Марокко, Уругвай та інші.
6. Найменш економічно розвинуті аграрні держави з низькою
динамікою економічного розвитку:
– Бангладеш, Непал, тихоокеанські та центральноамериканські
країни, частина африканських держав.
7. Країни із занепадаючою економікою:
– Сомалі, Руанда, частина інших держав Західної та Центральної
Африки.
В цьому структурному секторі міжнародної економічної системи
постійно відбувається перехід окремих країн з однієї із зазначених
вище груп до іншої. Наприклад, Польща, Угорщина та Чеська Республіка з групи країн, що трансформується, практично вже перейшли до групи порівняно високо економічно розвинутих держав –
успіхи в ринкових реформах та підвищенні рівня економічного
розвитку дозволили їм увійти до складу ЄС. З кінця 70-х років
(після «світової нафтової кризи») із групи країн, що розвиваються,
виділилися нафтовидобувні держави з високим рівнем валового
внутрішнього продукту. У 80-х роках із цієї ж групи виділяються
«нові індустріальні держави», які на базі опанування новітніх
досягнень НТР забезпечили суттєве підвищення як економічного
потенціалу, так й своєї частки на світовому ринку.
Структурна диференціація міжнародної економічної системи
може бути здійснена також за географічними принципами. Використання територіальної близькості для встановлення тісніших
економічних зв'язків існувало й раніше, але значно посилилося з
останньої чверті XX століття завдяки формуванню міждержавних
інтеграційних союзів. За цим принципом можуть бути виділені
наступні регіонально-економічні блоки зазначеної системи, які
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зосереджують у себе певні види господарської діяльності й взаємно
доповнюють одне одного в цілісній системі світової економіки. До
таких регіонів та субрегіонів відносяться:
1. Регіон Західної півкулі або обидві Америки, де найбільш чітко
виявляється взаємодоповнення Півночі, з її найбільш високим у
світі рівнем економічного, технологічного, інформаційно-прикладного розвитку, та всіх інших американських країн із середнім і
низьким господарським потенціалом. В цьому регіоні також найбільш чітко, порівняно з іншими регіонами світу, виділяються три
субрегіони:
– Північна Америка (США й Канада, які є виробниками та експортерами найбільш передових видів товарів та послуг і споживачами продукції нижчих стадій обробки);
– Центральна Америка (Коста-Ріка, Гондурас та інші так звані
«бананові республіки», де зосереджене, призначене в основному
для експорту, сільськогосподарське та частково гірничовидобувне виробництво);
– Південна Америка з її значною диференціацією в рівнях структури виробництва та експорту – від відносно розвинутих Бразилії, Аргентини до Венесуели (нафтовидобуток та обробна промисловість), Еквадору (гірничовидобувна промисловість) та
Парагваю (сільське господарство).
2. Європейський регіон із двома субрегіонами:
– Західна Європа (від Великої Британії до Австрії та від Фінляндії
до Італії) – цей високорозвинутий субрегіон займає в міжнародній економічній системі приблизно таке ж місце, як субрегіон
Північної Америки;
– Центрально-Східна Європа (від балканських держав до країн
Балтії, включаючи Угорщину, Словаччину, Чеську республіку та
Польщу) – це середньорозвинуті країни, більшість із яких від
початку 90-х років побудували основи ринкової економіки та
змінили орієнтацію від відносин з країнами колишнього СРСР
на співробітництво з ЄС.
3. Євразійський регіон – охоплює територію колишнього Радянського Союзу без трьох прибалтійських республік (входять країни –
учасниці Співдружності Незалежних Держав). До цього регіону
відносяться держави з різними рівнями економічного розвитку
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(від середнього у Росії та Україні до вкрай низького у Таджикистані), ринкових реформ (від Казахстану з його значним прогресом
у цій сфері до Білорусі й Туркменистану, де практично збережена
командно-адміністративна система суспільно-економічного життя), суперечливою геостратегічною орієнтацією (від євроатлантичного курсу України та Грузії до Туркменистану зі схильністю його
керівництва до посилення співробітництва із сусідніми мусульманськими державами, а також різним ставленням країн регіону
до проблеми інтеграції в межах СНД) за загальним високим ступенем економічної залежності від Росії. Цей регіон можна поділити
на два субрегіони:
– Східноєвропейський субрегіон (західна частина Росії, Україна,
Білорусь, Молдова) з більш високим рівнем розвитку обробної
промисловості, частина якої поряд із напівфабрикатами експортується на світовий ринок;
– субрегіон Середньої Азії, Кавказу та східної частини Росії, де
переважає виробництво сировинної продукції, енергоносіїв та
товарів первісної переробки, які вивозяться до європейської
частини цього регіону та на світовий ринок.
Європейський та Євразійський регіони є в значній мірі взаємодоповнюючими – зі Сходу надходять енергоносії, сировинні
товари та напівфабрикати для високорозвинутого європейського
господарства, яке надсилає на Схід високотехнологічну та іншу
готову продукцію, надає інвестиції, технології, консалтингові,
банківські та інші послуги.
4. Регіон західних мусульманських держав (від Алжиру до країн
Перської затоки, включаючи Іран). В міжнародній економічній
системі цей регіон займає місце основного постачальника
енергоносіїв на світовий ринок.
5. Регіон країн південніше від Сахари, де зосереджені держави
низького рівня економічного розвитку за окремими виключеннями. Ці колишні колонії європейських країн зберегли орієнтацію
на поставки сільськогосподарської та промислової сировини до
Європи, більшість із них за сорок років після здобуття політичної
незалежності не спромоглося зайняти вагомого місця в міжнародній економічній системі.
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6. Регіони Південної та Південно-Східної Азії, для яких характерна висока строкатість належних до них країн за рівнем економічного розвитку та специфікою участі в міжнародній економічній
системі. Південноазійський регіон представлений як країнами
середнього рівня розвитку (Індія, в деяких галузях – Пакістан), так
і державами з малоефективною, суто аграрною структурою економіки (Бангладеш, Непал тощо). Ще більшою строкатістю відзначається регіон Південно-Східної Азії – від вже зазначених «азійських
тигрів», які потіснили на світовому ринку багатьох видів продукції
навіть США та країни ЄС, до Китаю і В'єтнаму, з їх надшвидким
розвитком продуктивних сил, й до країн з переважно аграрносировинним профілем національної економіки (Філіппіни, Індонезія, Малайзія тощо). Одна з найбільш економічно розвинутих
держав світу – Японія – лише за географічною приналежністю
може бути віднесена до цього регіону. За структурою свого народногосподарського потенціалу та зовнішньої торгівлі (чистий експортер високотехнологічної продукції та чистий імпортер енергоносіїв і сировини), за вагомістю свого сучасного місця на світових
ринках товарів, інвестицій та технологій вона повністю випадає із
загальної характеристики країн Південно-Східної Азії. Необхідно
відзначити, що за прогнозними оцінками саме цей регіон разом з
Індією може стати в цьому столітті найбільш динамічною складовою частиною міжнародної економічної системи.
7. Австралійсько-тихоокеанський регіон із високорозвинутими
індустріально-агарарними Австралією та Новою Зеландією й великою кількістю малих острівних держав з аграрними, навіть патріархальними основами свого економічного потенціалу.
Такі головні підходи до структурної диференціації міжнародної
економічної системи, яка в цілому характеризується суперечливим
поєднанням взаємодоповнення й взаємозалежності держав різного рівня розвитку та різної структури господарства, існуванням
раціонального й нерівномірного співвідношення окремих сфер
економічного співробітництва, одночасним проявом як спільних
економічних інтересів усього людства, так і протидії ним у політиці окремих країн та їх союзів. Усе це є реальним відображенням
специфічних особливостей міжнародних економічних відносин на
сучасному етапі інтернаціоналізації господарського життя.
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Інтернаціоналізація господарського життя є об'єктивним економічним процесом поступового поглиблення зв'язків між національними економіками різних країн. До початку XX століття вона проявлялася в основному у формі інтернаціоналізації виробництва,
якому ставали все тіснішими рамки окремої держави. В минулому
столітті цей процес поширюється вже на всі сфери господарської
діяльності – виробництва, послуг, науково-технічної діяльності,
інтернаціонального використання робочої сили тощо. Саме поглиблення інтернаціоналізації є основою для кількісного та якісного розвитку системи міжнародних економічних відносин (МЕВ).
Ці відносини є складним явищем, особливою економічною
категорією, а їх сукупність може розглядатися з різних точок зору.
Насамперед, саме вони є фундаментальною базою існування та
функціонування міжнародної економічної системи, визначаючи її
особливі риси на окремих етапах розвитку. Так, в XIX столітті,
коли ці відносини зводилися фактично до міжнародної торгівлі,
зазначена система відзначалася простотою структури та регіональної диференціації. Суттєве розширення взаємних відносин між
країнами у виробничій, інвестиційній, валютній та інших сферах
привели в першій половині XX століття до якісного ускладнення
міжнародної економічної системи, перетворення її у явище комплексного характеру з розвинутою галузевою та регіональною
структурою. Комплексність, взаємозалежність та взаємодоповнення всіх форм міжнародних економічних відносин особливо
посилюються в другій половині минулого століття, що поступово
формує умови для створення інтегративного типу міжнародної
економічної системи, для якого характерна тісна взаємодія процесів економічного відтворення на національному, а також регіональному та світовому рівнях.
Міжнародні економічні відносини є складовою частиною відразу декількох більш широких явищ. З одного боку, вони можуть
бути віднесені до системи міжнародних відносин у ширшому
сенсі, куди також входять зв'язки в політичній, ідеологічній, військовій, економічній та інших сферах. При цьому між ними безпосередньо існує прямий та зворотний зв'язок, наприклад, встановлення
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політичних відносин між незалежною Україною та Великою Британією сприяло суттєвому припливу англійського капіталу в українську економіку. І навпаки – висока взаємна зацікавленість в
економічному співробітництві стала основою для особливо тісного політичного співробітництва двох сусідніх держав – України
та Польщі.
Разом із тим, міжнародні економічні відносини належать до
широкого й багатоаспектного кола суто економічних явищ, тобто
процесів та категорій, що характерні для виробництва, розподілу,
обміну та споживання матеріальних благ та послуг. В більш вузькому розумінні вони є частиною економічних відносин в цілому,
які існують між суб'єктами господарської діяльності на національному, міждержавному та інтернаціональному рівнях. До цих суб'єктів відносяться індивідуальні власники, фірми, великі корпорації,
банки тощо, які можуть працювати як усередині окремої країни, так
і поза її межами. Якщо їх діяльність не виходить за межі окремої
країни, то це буде сфера суто національних економічних відносин,
яка визначається (регламентується) виключно даною державою й
тому не відноситься до сфери міжнародних економічних відносин.
Якщо ж національний суб'єкт господарювання встановлює торговельні, кредитні, транспортні та інші зв'язки з такими ж суб'єктами іншої країни або тими, діяльність яких охоплює весь світ
(транснаціональні корпорації (ТНК), міжнародні економічні організації), то він тим самим уже входить до сфери міжнародних економічних відносин. Його зв'язки з партнерами з іншої країни відносяться до міждержавного рівня й регламентуються як національними нормами виходу за кордон (національною системою
оподаткування, митними зборами та іншими інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності), так й двосторонніми
міждержавними угодами (стосовно взаємного надання пільг у торгівлі, уникнення подвійного оподаткування товарів в обох країнах
тощо). Якщо ж національний суб'єкт господарювання співпрацює
з міжнародною організацією (наприклад, із Міжнародним валютним фондом) або транснаціональною корпорацією (купує комп'ютери у фірми IBM або напої у Pepsi-Cola), то він уже виходить на
інтернаціональний рівень міжнародних економічних відносин, а
його зв'язки з ними регламентуються як зазначеними національ18
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ними нормами, так й угодами між даною державою та суб'єктом
господарювання інтернаціонального рівня. Економічні відносини
між державою як суб'єктом господарювання та міжнародною організацією (наприклад, при отриманні кредитів від групи Світового
банку або МВФ) регламентуються угодою між ними, яка базується
на загальних принципах взаємин цієї організації з її членами або
партнерами. Дещо інша ситуація виникає у разі дозволу ТНК,
міжнародним банківським, страховим, консалтинговим та іншим
подібним установам працювати на території певної країни. Угода з
ними обов'язково включає обмеження на пільги стосовно національного режиму господарювання даної країни. Суто інтернаціональний характер мають міжнародні економічні відносини між
ТНК, міждержавними союзами або міжнародними економічними
організаціями – вони регламентуються виключно угодами між
ними.
Ці особливості регламентації свідчать про те, що міжнародні
економічні відносини відносяться до граничних категорій – функціонуючи в міжнародній сфері, поза межами національних економік, вони базуються саме на господарській діяльності на національному рівні (навіть такі найбільш інтернаціоналізовані утворення,
як ТНК, прив'язані своїми виробничими потужностями до території певних країн). Схематично процес міжнародної торгівлі,
наприклад, відбувається таким чином: виробництво та розподіл
продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків відбувається в
одній країні, потім ця продукція поступає у сферу міжнародного
обміну й у кінцевому результаті споживається в іншій країні, продукція виробників якої проходить всі зазначені стадії у зворотному
порядку, компенсуючи за вартістю надходження товарів із першої
держави.
Таким чином, міжнародні економічні відносини виступають також
як складна система, окремі частини якої знаходяться у тісній ієрархічній залежності та взаємно обумовлюють й доповнюють одна одну.
Невисокі рівні розвитку та диверсифікації взаємин між національними економіками до початку XX століття створили підстави для
оцінки їх як вторинного, похідного явища від більш розвинутої
системи економічних відносин усередині державних кордонів.
Поступово співвідношення між вагомістю розгортання таких
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відносин на національному та міжнародному ґрунті вирівнюється,
а на початку XXI століття вже кожна країна не може розвиватися
ізольовано, без широких та різноманітних економічних зв'язків з
усім світом (Україна, наприклад, в 2005 році мала 203 торговельних партнерів). Більше того, деякі сфери економічної діяльності
(валютно-фінансові відносини, енергетична та транспортні галузі
тощо) зараз стали фактично інтернаціональними, а параметри їх
розвитку (динаміка, ціни, умови функціонування тощо) визначаються в більшій мірі на міжнародному, ніж на національному рівні.
Це ж стосується й міждержавних інтеграційних об'єднань – в
Європейському Союзі, наприклад, в економічних відносинах із
«третіми країнами» переважає вплив спільних регіональних, а не
окремих національних умов.
Виходячи з вищезазначеного, можна навести таке визначення
категорії, що розглядається: міжнародні економічні відносини є
складною системою взаємин господарюючих суб'єктів національного
та інтернаціонального рівня, які обмінюються результатами своєї
діяльності поза межами національних економік. У відповідності з
цим визначенням середовищем розвитку таких відносин є міжнародна сфера, але в її взаємодії з такими складовими частинами
національних економік, які або надсилають назовні, або отримують ззовні результати економічної діяльності.
В якості господарюючих суб'єктів національного та інтернаціонального рівнів (або суб'єктів МЕВ) виступають фізичні та юридичні (держави, підрозділи держапарату, громадсько-політичні
організації, товариства як повні, так і командитні, акціонерні компанії як відкриті так і закриті, товариства з обмеженою відповідальністю) особи, їх об'єднання у будь-яких комбінаціях, а також
міжнародні організації.
За ступенем свого розвитку міжнародні економічні відносини
мають чотири рівні:
– економічні контакти – найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний або випадковий характер;
– економічна взаємодія – організовані економічні зв'язки, що
регулюються міждержавними угодами про співпрацю в окремій
галузі й сфері діяльності впродовж чітко визначеного, як правило, короткострокового (до 1 року) періоду;
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– економічне співробітництво – сталі економічні зв'язки, основні
напрями яких закріплюються у міждержавних, як правило, двосторонніх угодах (так званих «великих договорах»), що мають
комплексний характер і охоплюють тривалу перспективу (10-15
і більше років);
– економічна інтеграція – вищий рівень МЕВ, що характеризується взаємосплетінням національних економік та узгодженою
політикою як у взаємних відносинах, так і у відносинах з іншими
країнами та організаціями.
Міжнародні економічні відносини можуть розвиватися успішно
лише при дотриманні їх учасниками певних принципів. До них
можна віднести:
– принцип рівноправності та недискримінації партнерів;
– принцип їх взаємної вигоди;
– принцип добровільності щодо участі в економічному співробітництві;
– принцип невтручання у внутрішні справи, поважання суверенітету в міждержавних відносинах;
– принцип взаємної допомоги у вирішенні складних економічних
проблем;
– принцип колективної відповідальності партнерів за наслідки
міжнародних економічних відносин.
Основна частина наведених принципів (рівноправності, недискримінації, невтручання, поважання суверенитету тощо) включені
до статуту ООН, а стосовно міжнародних економічних відносин
вони, згідно з міжнародним правом, використовуються в діяльності
ГАТТ/СОТ, інших міжнародних організацій, а також у міждержавних договорах та угодах.
Додержання принципу рівноправності та недискримінації набуло нині особливого значення, коли взаємні економічні зв’язки
підтримують країни з різною геоекономічною та геополітичною
вагомістю, значними відмінностями у конкурентоздатності національних економік. Принцип взаємної вигоди повинний забезпечити обопільні інтереси партнерів, які приймають участь у двосторонньому або багатосторонньому співробітництві. За останнє
півстоліття відбулися серйозні зміни у додержанні принципу
добровільності в таких відосинах порівняно з періодом ХІХ –
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першої половини ХХ століття, коли існувало примусове втягування залежних країн і територій до нерівноправних зв’язків із
державами-метрополіями.
Що стосується поважання суверенитету та невтручання у внутрішні справи партнера, то обов’язковість застосування цього,
одного з основних принципів існування світового співтовариства
не лише в політичних, але й в економічних стосунках неодноразово підкреслювалася в резолюціях Економічної та соціальної
Ради ООН, усіх міжнародних організацій. Цей принцип є базовою
засадою встановлення договірних відносин між окремими державами.
Вступаючи до нового тисячоліття, людство наразилося на
загострення екологічної, енергетичної, сировинної та низки інших
проблем свого сучасного і майбутнього виживання, зростання
розриву в рівнях соціального та економічного розвитку різних груп
країн. Внаслідок цього посилюється відповідальність партнерів по
МЕВ за результати своїх дій в цих сферах, за їх участь (насамперед,
найбільш розвинених держав) у вирішенні тих складних проблем,
які притаманні сучасному етапу світової спільноти народів.
На жаль, на практиці більш могутні держави, ТНК та міжнародні
організації не завжди дотримуються зазначених вище принципів,
що призводить до виникнення серйозних проблем, протиріч та
незбалансованості в розвитку міжнародної економічної системи.
Поряд із принципами необхідно окреслити коло окремих форм
прояву міжнародних економічних відносин. До таких форм належать:
– міжнародна торгівля;
– міжнародний обмін послугами,
– міжнародний рух капіталу, що включає як інвестиційний процес, так і кредитні відносини;
– міжнародні валютно-фінансові відносини;
– міжнародне виробниче кооперування;
– міжнародна міграція робочої сили;
– міжнародні науково-технічні зв'язки.
Більш детальний розгляд більшості з цих форм буде здійснений
у наступних розділах, разом із тим необхідно попередньо звернути
увагу на деякі терміни. Насамперед, доцільно підкреслити різницю
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між поняттям «міжнародна торгівля» й «зовнішня торгівля». Перше
з них є категорією міжнародної сфери, виступаючи як сукупність
торговельних відносин між окремими державами (включаючи
обмін товарами та послугами, які продукуються на їх території у
межах ТНК). Натомість, зовнішня торгівля є окремим сектором
національних економік, яка регламентується й розвивається за
внутрішніми для кожної країни параметрами. Наочну різницю між
цими категоріями ілюструє неоднаковість динаміки їх розвитку –
при зростанні обсягу міжнародної торгівлі зовнішня торгівля
окремої держави може скорочуватися й навпаки.
Інколи до форм міжнародних економічних відносин зараховують також міжнародну економічну інтеграцію, що не є виправданим
з методологічної точки зору. Інтеграція виступає як процес використання торговельних, інвестиційних, виробничо-коопераційних
та інших форм співробітництва з метою все тіснішої взаємодії й
поступового злиття національних відтворювальних процесів на
основі забезпечення «чотирьох свобод» – все більш вільного міждержавного руху робочої сили, товарів, послуг та капіталу.
Дещо узагальнюючим терміном є наведення в економічній літературі міжнародного обміну послугами як окремої форми міжнародних економічних відносин. Насправді вона включає до себе
такі різнопланові види співробітництва, як туристичні послуги,
послуги по транспортуванню вантажів і людей, консалтингові,
сервісні та інші послуги в міжнародній сфері співробітництва.
Потреба в міжнародних економічних відносинах виникає тому,
що кожна країна зосереджує в себе такі види господарської діяльності (виробництво товарів та послуг, зосередження капіталу, наявність потенціалу мобільної робочої сили тощо), які можуть забезпечити не лише її власні потреби, але й значний ефект у відносинах з іншими державами. Цей ефект виникає на основі міжнародного поділу праці між країнами та регіональними частинами
міжнародної економічної системи.
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1.3. Міжнародний поділ праці: сутність, види та форми

Міжнародний поділ праці являє собою зосередження в даній країні
певних видів виробництв, послуг або інших видів економічної діяльності, у розвитку яких вона має відносні переваги й може обмінювати
їх із партнерами на менш ефективні продукти зазначеної діяльності
власного походження. Він є формою прояву територіального суспільного поділу праці, тобто диференціації трудової діяльності в
напрямі відокремлення та взаємодії різних її видів.
Існує дві взаємопов'язані сторони міжнародного поділу праці –
міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація. Міжнародна
спеціалізація – це зосередження в країні (групі країн, регіоні) певних видів виробництва або послуг для задоволення потреб зарубіжних партнерів. Міжнародна кооперація являє собою взаємодію
країн (груп країн, регіонів) по обміну наслідками діяльності спеціалізованих виробництв або по обміну спеціалізованими послугами.
Необхідність обов'язкового доповнення міжнародної спеціалізації
такою ж кооперацією пов'язана з тим, що лише кооперуючись із
партнерами, дана країна може раціонально задовольнити свої
потреби у товарах та послугах, виробництво яких було б у даній
країні малоефективним.
Є різниця між поняттями «міжнародна кооперація» та «міжнародне кооперування виробництва». Останнє являє собою взаємопов'язаний процес прямого співробітництва між спеціалізованими підприємствами різних країн у межах спільного випуску
продукції (наприклад, між автомобільними підприємствами, що
знаходяться в різних державах, але належить до одного концерну
BMW або Ford). В даному випадку це явище суто виробничої
сфери, тоді як «міжнародна кооперація» належить до числа більш
широких економічних категорій.
Існують різні підходи до визначення видів та форм міжнародного поділу праці. Найбільш часто до видів цього поділу відносять
міжгалузеву та внутрішньогалузеву спеціалізацію та кооперацію.
Міжгалузева спеціалізація являє собою відносини двох та більше
країн, які обмінюються між собою продукцією різних галузей
виробництва або сфер діяльності. Наприклад, Велика Британія
постачає до Єгипту продукцію машинобудування, а отримує –
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сільськогосподарські товари (бавовну тощо). Україна надає Росії
транспортні послуги через систему трубопроводів та залізниць, за
що остання частково розраховується поставками продукції видобувної промисловості, а саме газу для української економіки.
Внутрішньогалузева спеціалізація виступає як виробництво та
обмін продукцією всередині певної галузі (підгалузі, товарної
групи) або сфери діяльності. Наприклад, країни ЄС обмінюються
між собою різними типами верстатів, сільськогосподарської техніки, надають послуги по транспортуванню вантажів партнерів по
своїй території. Приклад такої спеціалізації у галузі агропромислового комплексу – Фінляндія постачає до України деякі молочні
вироби, отримуючи взамін олійне насіння, олію тощо.
До середини минулого століття в міжнародному поділі праці
переважала спеціалізація, яка втілювалася в обміні виробів видобувної промсловості та аграрного сектору менш економічно розвинутих країн на готові вироби (зокрема, продукцію машинобудування) держав з більш високим рівнем розвитку. Такий вид
поділу праці базувався на екстенсивній експлуатації покладів
корисних копалин, великих земельних площ чи спериятливих
кліматичних умов для вивозу сільськогосподарської продуції,
сприяв закріпленню відсталості багатьох країн світу, знижував
стимули до використання результатів науково-технічного прогресу.
В останні півсоліття, особливо під впливом НТР, посилюється
роль внутрішньогалузевої спеціалізації – вона дозволяє зосередити в країні великомасштабне, але обмежене за асортиментом,
виробництво готової продукції або її компонентів з наступним їх
обміном на товари, випуск яких є менш ефективним для даної
країни. Така спеціалізація менш залежить від обмеженості використання природних ресурсів, вона посилює вплив конкуренції на
світовому ринку на якісні показники національної економіки,
стимулює тим самим застосування прогресивних технологій, хоча
й не вирішує проблему загального зближеня рівнів економічного
розвитку окремих груп держав.
Класифікація форм міжнародного поділу праці базується на
виділенні предметної, подетальної та технологічної спеціалізації.
Предметна спеціалізація – це спеціалізація національних суб'єктів
господарювання на виробництві та експорті готової продукції.
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Наприклад, українські підприємства спеціалізуються на поставках
до Росії, Китаю та інших держав деяких машин, труб великого
діаметра, товстої (котлової) жерсті; київське об'єднання КАТЕК
зосередило в себе виробництво екскаваторів на експорт; українські фірми Торчин, Олейна, Оболонь постачають до сусідніх країн
кетчупи, соняшникову олію, пиво та іншу харчову продукцію.
Подетальна (повузлова) спеціалізація має місце тоді, коли національний виробник одержує або поставляє комплектуючі вузли,
деталі тощо зарубіжному партнеру. Наприклад, українська фірма
Квазар-Мікро одержує комплектуючі для виробництва комп'ютерів від фірм Bay Networks (Франція), Oracle (США), Ingram Micro
(Швейцарія). Підприємства Великої Британії, Німеччини, Іспанії
та інших країн Європейського Союзу спеціалізуються на виробництві окремих видів авіаційного об'єднання, матеріалів та інших
комплектуючих для спільного літака «Airbus 300». Подетальна спеціалізація та виробниче кооперування підприємств є одним із
основних методів використання міжнародного співробітництва
для підвищення економічної ефективності виробництва та взаємного обміну його результатами. Зосередження великих обсягів
випуску продукції на вузькоспеціалізованих підприємствах різних
країн дозволяє суттєво знизити витрати на одиницю виробів
завдяки їх масовому випуску, економії на зменшенні обсягів
науково-технічної та технологічної підготовки виробництва, адміністративних, сервісних та інших витратах.
Наступною формою виступає технологічна (постадійна) спеціалізація, тобто спеціалізація підприємств різних країн на постадійному
виробництві продукції все більш високого рівня готовності з її
поступовим просуванням до нових зарубіжних партнерів згідно з
технологічним процесом. Як приклад можна навести технологічний
ланцюжок в алюмінієвій індустрії: боксити з Гвінеї надходять до
Миколаївського глиноземного комбінату в Україні, звідкіля глинозем (збагачений напівфабрикат) надсилається до Таджикистану, де
зосереджено найбільш енергомістка стадія виробництва на базі
дешевих гідроенергоресурсів. Технологічний ланцюжок завершується на Красноярському алюмінієвому комбінаті, який використовує електроенергію двох найбільших у світі Красноярської та
Саяно-Шушенської ГЕС для переробки отриманого концентрату в
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готовий продукт – алюміній. Технологічні ланцюжки по виробництву пропілену встановлені між українськими та угорськими,
між чеськими та німецькими хімічними підприємствами, що взаємно доповнюють одне одного за своєю виробничою програмою.
Крім випуску спеціалізованого продукту, кожне з них виробляє й
кінцеву готову продукцію, отримуючи інші необхідні для цього
напівфабрикати від зарубіжного партнера по кооперуванню.
Фактично всі наведені вище форми участі окремих країн у міжнародному поділі праці в кінцевому результаті зводяться до їх
використання безпосередніми виробниками – підприємствами,
які є основними учасниками міждержавної спеціалізації та кооперування. Доцільно також підкреслити, що існує певний профіль
міжнародної спеціалізації й окремої країни. Він визначається
переважанням товарних груп, навіть окремих товарів, у вивозі на
світовий ринок, що може не співпадати з активною участю підприємств даної країни в міжнародній спеціалізації та кооперуванні
виробництва. Наприклад, українські підприємства найширше
втягнуті в міжнародну спеціалізацію та кооперування в алюмінієвій, авіаційній, космічній, суднобудівній, хімічній індустрії, а
загальний профіль спеціалізації України в міжнародному вимірі
визначається чорною металургією, на яку припадає більше третини експорту.
Переважання окремих видів товарів та послуг у відносинах із
зарубіжними партнерами визначає місце даної країни у міжнародній спеціалізації, а також профіль її міжнародної кооперації з цими
партнерами стосовно надання ним (або отримання від них) спеціалізованих результатів економічної діяльності. Наприклад, спеціалізація Японії – експорт продукції високих технологій, автомобілебудування, суднобудування та інших готових виробів. Разом із
тим, кооперація з іншими учасниками міжнародного поділу праці
дозволяє забезпечити японську економіку сировинними та енергетичними товарами, які є дефіцитними в країні. Спеціалізація
Нігерії – видобуток та експорт нафти, Гани – виробництво какаобобів тощо. Сінгапур порівняно з іншими країнами світу у своїх
зовнішньоекономічних зв'язках має більш високу частку банківських та туристичних послуг, Панама – транспортних послуг.
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Виділяють також територіальну спеціалізацію груп країн та
окремих регіонів світу.
Щодо спеціалізації груп країн можна зазначити:
1. Спеціалізація груп країн за географічною ознакою:
– група країн Південного Середземномор'я (Португалія, Іспанія,
Франція, Італія, Греція) – експорт продукції переробних галузей, олійництва та риболовства, послуги (туризм).
– група країн Індостану (Індія, Шрі Ланка) – експорт чаю, джуту,
натуральних ліків.
– група країн Північної Америки (США, Канада) – експорт продукції високих технологій, автомобіле- та літакобудування,
військової техніки, збіжжя, м'ясних продуктів тощо.
2. Спеціалізація груп країн за інтеграційною ознакою:
– група країн Європейського Союзу (ЄС) – експорт продукції
високих технологій, автомобіле- та літакобудування, військової
техніки, деяких продуктів АПК;
– група країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) – експорт енергоносіїв, продукції видобувної промисловості, напівфабрикатів.
Територіальна спеціалізація регіонів світу може бути представлена таким чином:
– регіон Перської затоки (Ірак, Іран, Кувейт тощо) – експорт
нафти та нафтопродуктів;
– регіон Центральної Америки (Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка
та інші «бананові» республіки) – експорт тропічних фруктів;
– регіон Центральної Азії (Туркменистан, Узбекистан, частково
Казахстан) – експорт газу, додатково – нафти, продукції видобувної промисловості, бавовни та шовку;
– регіон Західної Європи (сукупність країн ЄС та держав поза межами цього об'єднання) в основному співпадає зі спеціалізацією
групи країн Європейського Союзу.
Розвиток міжнародного поділу праці визначається дією сукупності об'єктивних факторів, які впливають на формування спеціалізації країн, їх груп та регіонів. Історично й логічно вихідним
фактором розвитку цього поділу праці є природно-географічні
умови – різниця між країнами у кліматичних умовах, покладах
корисних копалин, родючості ґрунтів, обсягах сільськогосподар28
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ських площ тощо. Природно-географічний фактор визначав й
визначає, наприклад, спеціалізацію країн Африки на виробництві
тропічних культур та зимових поставках овочів і фруктів до
Європи. Цей же фактор обумовив спеціалізацію Чилі та Науру на
експорті фосфорних добрив, Аргентини – м'ясних продуктів тощо.
В сучасних умовах роль цього фактора зменшується. Наприклад,
завдяки новітнім технологіям країни Західної Європи забезпечили
себе продукцією сільського господарства, незважаючи на обмежені земельні площі та низьку природну родючість ґрунтів.
Фактором міжнародної спеціалізації може виступати також і
низька вартість робочої сили (спеціалізація країн ПівденноСхідної Азії на виробництві комп'ютерів, іграшок та іншої трудомісткої продукції) та рівень її кваліфікації (продукція високих
технологій США, Великої Британії, Японії, Німеччини тощо).
Певне значення для міжнародної спеціалізації відіграє також
фактор історичних традицій, наприклад, спеціалізація Великої
Британії на суднобудуванні, Франції – на виготовленні косметики
та фірмових сортів алкогольних напоїв, Чехії – пива та взуття,
Швейцарії – годинників, Нідерландів та Колумбії – квітів тощо.
Ще один фактор – географічне розташування. Гонконг та
Сінгапур спеціалізуються на транспортних послугах завдяки розташуванню на маршрутах морських перевезень. Транзитне становище України на магістралях Захід – Схід та Південь – Північ
сприяє її спеціалізації на міжнародних транспортних послугах.
В сучасних умовах домінуючим фактором формування та розвитку поділу праці між країнами виступає науково-технічна революція. Вона веде до:
– диверсифікації (урізноманітнення) виробничого процесу, внаслідок
чого він розпадається на все більшу кількість окремих стадій, а
останні можуть відокремлюватися як спеціалізований профіль
роботи зкооперованих підприємств (у тому числі й різних країн);
– уніфікації та стандартизації виробництва у світовому масштабі,
що дозволяє використовувати продукцію іноземних виробників
при випуску кінцевої продукції;
– швидкого оновлення виробництва товарів та технологічних процесів, які в багатьох випадках найбільш ефективно застосовувати на знов збудованих підприємствах поза межами країн з їх
сталою спеціалізацією на випуску традиційної продукції;
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– більш надійних та швидких систем інформаційного, розрахункового, транспортного обслуговування міждержавного обміну спеціалізованими товарами та послугами, що дозволяє використовувати ефект їх високої концентрації в окремих країнах із відносно меншими, ніж це було в попередні періоди, втратами при
експорті до всього світу.

1.4. Світове господарство: процес становлення
та особливості сучасного етапу розвитку

Міжнародні економічні відносини та міжнародний поділ праці
розгортаються в межах світового господарства, більше того, вони
виникли раніше цього інтернаціонального утворення й стали спочатку передумовою створення, а потім умовою розвитку та вдосконалення світового господарства. Справа в тому, що й господарські
стосунки, й поділ окремих видів виробничої діяльності між племенами, а пізніше між державами існував за багато тисячоліть до
нової ери. Свідченням цього є торгівля фінікійських міст Тіри,
Сидона, Бібла, яка вже в першому тисячолітті до нашої ери охопила весь середземноморський регіон і навіть Британські острови,
з яких фінікійці отримували олово. Яскравим прикладом поділу
праці цього ж періоду був регулярний обмін виробів грецьких
ремісників (зброя, прикраси, кераміка) на хліб, продукцію тваринництва та бджільництва зі Скіфії, що розташовувалася на території
сучасної України. На Сході широкі торговельні зв'язки із сусідніми
країнами підтримували давні китайські та індійські князівства. Але
все це було проявом лише локальних міжнародних економічних
відносин, регіонального міжнародного поділу праці, які ще на той
момент не привели до утворення світового господарства.
Формування останнього як цілісної категорії почалося лише з
XVI століття, точніше – з періоду «Великих географічних відкриттів». Спочатку іспанці (від Христофора Колумба до Франcиско
Пізарро), потім португальські, французькі, голландські, російські
й особливо англійські (від Френсіса Дрейка до Джеймса Кука та
Давида Лівінгстона) мореплавці та мандрівники створили умови
для втягування всіх територій Земної кулі до системи міжнародних
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економічних зв'язків. XVI – перша чверть XIX віків були якраз періодом первісного формування основ такої системи. Англія перша,
а за нею інші європейські країни починають у позаминулому столітті використовувати ефект від розвитку великої машинної індустрії, обсяги виробництва якої все більше перевищували можливості збуту на відносно вузькому внутрішньому ринку й вимагали
постачання сировини з інших країн та навіть континентів. Ця обставина об'єктивно привела до необхідності спеціалізації окремих
країн у межах міжнародного поділу праці, до виникнення постійних торговельних та інших зв'язків між ними. Внаслідок цього
саме XIX століття стало тією історичною епохою, коли сформувалося світове господарство як цілісна, охоплююча всю Земну
кулю, системна категорія.
Перші три чверті XX століття були періодом розвитку традиційних (міжнародна торгівля, кредитно-валютні відносини, міграція робочої сили до США, Австралії, Південної Америки тощо) та
нових (широкомасштабний вивіз британського, французького, і
згодом – американського капіталу до інших держав, утворення
великої мережі міжнародних монополій – British Petroleum,
General Motors, Siemens та інших) форм міжнародних економічних
відносин з їх кількісним (зростання обсягів) та якісним (диференціація конкретних видів міжнародного співробітництва всередині
цих форм, їх вплив на посилення взаємної залежності національних
економік тощо) прогресом. Суттєво поглибився міжнародний
поділ праці як у горизонтальній (між самими економічно розвинутими державами), так і у вертикальній (продиктована державамиметрополіями аграрно-сировинна спеціалізація колоніальних та
залежних країн) площинах. Хоча ці природні процеси були двічі
перервані першою та другою світовими війнами, все ж вони привели до утворення всесвітнього господарства, в яке вже були
втягнуті всі країни, регіони та континенти світу. В цьому полягає
суттєва відмінність від світового господарства XIX століття, коли
значна частина країн ще була мало пов'язана з міжнародною торгівлею, а традиційні форми економічного життя заважали їх включенню до міжнародного поділу праці.
З останньої чверті XX століття починається сучасний етап розвитку світового господарства. На зламі двох тисячоліть притаманні
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цьому етапу тенденції обумовили докорінні зміни всередині успадкованих форм міжнародних економічних відносин, виникнення
неможливих раніше процесів геоекономічного розвитку світу.
Разом із тим, у світовому господарстві збереглася й навіть загострилася ціла низка невирішених проблем, суперечностей розвитку,
існування яких негативно впливає на подальший прогрес сучасної
цивілізації.
Однією з характерних рис етапу, що розглядається, є відновлення однопорядковості світового господарства, яке після Другої
світової війни й до початку 90-х років було розбито на два супротивні сектори – із командно-адміністративною (СРСР та інші
соціалістичні країни) та ринковою (усі інші держави світу) системами внутрішньої та зовнішньої (державна монополія на відносини зі світовим ринком або її відсутність) діяльності. Крах так
званого «соціалістичного табору» при всіх ще існуючих складнощах сучасного розвитку постсоціалістичних держав дозволив
ліквідувати їх ізольованість від загальних процесів у світовому
господарстві, перетворив ці процеси в явище дійсно глобального
характеру.
Узагалі на сучасному етапі глобалізація економічних процесів як
закономірність світового господарства, проявляється чіткіше та
всеосяжніше, ніж у попередні періоди. Охоплення цими процесами всіх країн, регіонів та континентів досягло такого високого
рівня, що практично кожний новий товар, технологія чи прогресивна форма менеджменту блискавично засвоюється в усьому
світі. Аналогічно проявляється й інша закономірність – транснаціоналізація світового господарства. Зараз уже ТНК присутні фактично
у всіх державах, на їх частку в кінці минулого століття припадала
третина світового експорту, основна частина вкладань прямих
іноземних інвестицій та науково-технологічних розробок.
Серед особливостей участі в МЕВ окремих країн й разом з тим
прикметних рис сучасного світового господарства можна відзначи-и таке явище, як високий та швидко зростаючий рівень відкритості національних економік. Така відкритість пов’язана з поглибленням спеціалізації кожної держави в межах міжнародного поділу
праці, наслідком чого є звуження виробничої структури до низки
найбільш ефективних галузей та видів продукції, а відтак – й
необхідність розширити допуск іноземних постачальників на свій
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внутрішній ринок засобів виробництва та предметів споживання.
До цього треба ще додати зацікавленість у залученні зарубіжного
капіталу та іноземної робочої сили (при збереженні в обох випадках жорстких рекомендаційних норм щодо їхнього використання в
країні), що підвищує динамізм національного економічного розвитку.
Для системи МЕВ ХІХ століття була характерна відносна або
навіть абсолютна незалежність національних економік, яка поступово замінювалась посиленням їх всебічної взаємодії. Зараз на
перший план висувається така риса світогосподарських процесів,
як надзвичайно високий рівень взаємозалежності національних
економік. Навіть США з їх домінуючим впливом на геоекономічні
параметри світу є залежними від імпорту енергоносіїв, надходження ззовні іноземного капіталу і багатьох новітніх технологій.
Процеси інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації
сприяють формуванню системної цілісності світового господарства.
Нині воно являє собою складне системне утворення, всі частини
якого тісно пов’язані між собою, а перебій у розвитку якоїсь з цих
частин може катастрофічно вплинути на світову економічну рівновагу в цілому.
Якраз особливо прикметним явищем у світовій економіці останніх десятиліть є відсутність всеохоплюючих криз глобального характеру, хоча й досі не вдалося уникнути таких криз секторального
(наприклад, фінансова криза 1997–1998 років, яка почалася в
Південно-Східній Азії, а потім поширилася на ряд країн світу, не
зачепивши, зокрема, Україну та деякі інші держави) або регіонального (падіння темпів приросту або навіть стагнація господарського
розвитку в останні роки в Японії, США, частині країн Південної
Америки та ін.) значення. Це є свідченням модернізації такої закономірності світової економіки, як циклічний характер її розвитку з
тенденцією до його синхронізації (зближення циклів економічного розвитку країн та регіонів). Позитивної модернізації світового
господарського циклу досягнуто завдяки посиленню регулятивної
ролі як національних, так й міжнародних інституцій – СОТ, групи
Світового банку, інших міжнародних економічних організацій,
інтеграційних союзів (ЄС, НАФТА, АСЕАН та інших), ТНК тощо,
хоча деякі з них, зокрема, МВФ, за свою діяльність піддаються
справедливій критиці.
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Відзнакою сучасного етапу є утворення інтернаціональних
систем виробництва, послуг, науково-технічного та валютнофінансового забезпечення економічної діяльності. Крім групи
Світового банку та МВФ до міжнародної мережі валютно-фінансового та кредитного забезпечення міжнародного співробітництва
увійшли такі великі національні банки, як Chase Manhattan, Merril
Linch (США), Barclay's Bank, Midland Bank (Великобританія),
Deutsche Bank, Dresdner Bank (ФРН), Nomura Bank (Японія) тощо.
Зараз вже без систематичного отримання науково-технічних розробок з-за кордону неможливо забезпечити необхідний рівень
конкурентоспроможності виробів не тільки на зовнішньому, але й
на внутрішньому ринку. Крім того, великі витрати на здійснення
таких розробок викликали необхідність об'єднання фінансового та
дослідницького потенціалів декількох країн, при цьому найбільш
плідну систему інтернаціональних проектів створив Європейський Союз, наприклад програми ЕСПРІТ – Європейська стратегічна
програма досліджень інформаційних технологій (European Strategic
Programme for Research in Information Technologies, ESPRIT);
СПРІНТ – Стратегічна програма трансферу інновацій та технологій
(Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer, SPRINT);
ЕУРЕКА – Агентство з координації науково-технологічних розробок в Європі (European Research Coordination Agency, EURECA) та
деякі інші проекти й спільні організації ЄС в сфері науководослідних робіт. В останні десятиріччя створилися необхідні транспортні, комунікаційні та інформаційні умови для забезпечення у
всесвітньому масштабі потреб у таких різних видах послуг, як
туризм, сервісне, рекламне і консалтингове обслуговування.
Особливо значний прогрес в інтернаціоналізації характерний
для транспортної складової світової економіки. На континентальних рівнях Європи та Північної Америки вже діють інтегровані
системи трубопроводів, ліній електропостачання, залізниць, автоперевезень; в основному вже сформовані міжконтинентальні
системи морського та авіаційного транспорту, які обслуговуються
в єдиному ритмі конкуруючими фірмами різних країн. Практично
інтернаціональними або близькими до цього вже стали деякі види
виробництва (домінантним фактором впливу на останні виступає
кон'юнктура світового ринку).
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Таким чином, якісною відмітністю міжнародної економіки
сучасного етапу порівняно з попередніми є суттєве підвищення
рівня інтегративності. Проявом цього є не лише утворення значної
кількості інтеграційних союзів. Не менше значення має загальне
посилення взаємозалежності та взаємодоповнення економічних
потенціалів країн та регіонів на основі їх адаптації до спільних
потреб партнерів в усьому світі. Не можна не рахуватися й з прогресом у стандартизації та уніфікації глобальної технологічної
бази, коли кожний виріб, напівфабрикат чи деталь можуть бути
використані за призначенням у різних країнах світу при їх споживанні або для комплектації власного продукту.
Суттєві якісні зміни у світовій економіці пов'язані з результатами науково-технічної революції, яка почалася в 70-х роках
минулого століття, але у широкому вимірі вплинула на міжнародну
економічну систему в останні десятиріччя. Саме тоді почала формуватися постіндустріальна модель всесвітнього розвитку, були
закладені основи переходу до інформаційного суспільства з його
прискоренням інформаційних технологій порівняно з динамікою
матеріального виробництва та інших сфер економічної діяльності.
НТР веде до змін у якості робочої сили людини з переходом від
домінанти суто фізичних здібностей та набутого виробничо-професійного досвіду до переважного значення її інтелектомістких
параметрів. Найбільш успішно всі досягнення НТР поки що використовують економічно розвинуті держави, а така нерівномірність
веде до збільшення розриву в рівнях виробництва й забезпечення
життєвих потреб між цими країнами та значною кількістю бідних
африканських, азіатських та латиноамериканських держав.
Крім протиріч у розвитку світового господарства на зламі двох
тисячоліть існують ще й інші складні явища, які дістали назву
«глобальних проблем сучасності». До їх числа найчастіше відносяться такі, як:
– демографічна проблема (загальний швидкий приріст чисельності людства із двома протилежними тенденціями – депопуляції
у переважній більшості країн із високим рівнем розвитку за виключенням США і тих, що стимулюють підвищену імміграцію
до себе, та високим зростанням населення у найменш розвинутих державах);
35

Розділ 1. Міжнародна економічна система

– світова продовольча проблема, пов'язана з нестачею продовольства для 0,5 млрд. мешканців планети;
– паливно-сировинна проблема, суть якої полягає у швидкому
зменшенні цих ресурсів унаслідок підвищеного рівня їх споживання;
– світова екологічна проблема, пов'язана з різким погіршенням
природного середовища внаслідок посилення технологічного
навантаження на нього.
Як одну з «глобальних проблем» виділяють також високу частку
мілітарної сфери у світовому господарстві, що крім прямих проявів військових конфліктів має негативний вплив на відволікання
ресурсів від вирішення інших складних глобальних проблем
сучасності.
XXI століття успадкувало ці складні проблеми від попередніх
періодів розвитку людства. Й саме на нього припадає необхідність
використання всіх можливостей сучасного економічного прогресу,
об'єднання зусиль національних та інтернаціональних суб'єктів
економічної діяльності для швидкого вирішення загроз глобального характеру – без цього подальший прогрес людської цивілізації стає неможливим.

1.5. Середовище розвитку міжнародних економічних
відносин

Середовище міжнародних економічних відносин являє собою
сукупність зовнішніх стосовно суб'єктів їх здійснення умов функціонування таких відносин, включаючи політичні, правові, загальноекономічні, соціально-культурні, етнонаціональні та інфраструктурні
умови. Вказані суб'єкти вимушені враховувати й пристосовуватися
до цих умов як на національному, так і регіональному (в межах
міжнародних інтеграційних угрупувань) та інтернаціональному (в
межах світової економіки в цілому) рівнях. На кожному із зазначених рівнів практична діяльність таких суб'єктів відбувається під
впливом двох груп факторів:
– безпосереднього впливу (наприклад, піднесення або падіння
кон'юнктури світової економіки, лібералізації або посилення
регламентації національних правових норм);
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– побічного впливу (покращання або погіршення стану політичних
відносин між країнами, необхідність врахування етнонаціональних традицій споживачів різних країн тощо).
Наслідком таких впливів може бути покращення або погіршення стану економічної рівноваги на національному чи інтернаціональному рівнях, що здійснюватиме позитивний або негативний вплив як на національну економічну безпеку, так і сукупну
стабільність міжнародної економіки.
Політичні умови здійснення міжнародних економічних відносин
пов'язані, насамперед, із рівнем політичної стабільності в окремих
країнах, їх міждержавних союзах та світі в цілому. Так, у період
другої світової війни цілісна система міждержавних економічних
зв'язків була повністю дестабілізована внаслідок цілковитого
припинення взаємин між двома сторонами воєнного конфлікту, а
також докорінних змін у структурі цих зв'язків із переходом до
домінування в них не мирної, а військової продукції. При політичній нестабільності в окремій країні доводиться враховувати підвищені ризики відмови від оплати отриманих товарів, експропріації
іноземної власності тощо.
Правове середовище та його зміни також суттєво впливають на
стабільність та розвиток міжнародних економічних відносин. Так,
у «Плані дій ЄС – Україна» 2005 року було підкреслено, що на
взаємне співробітництво негативно впливає незавершеність адаптації окремих частин правової бази України до стандартів Європейського Союзу – як безпосередньо стосовно зовнішньоекономічної діяльності, так й опосередковано, зокрема, у сфері антимонопольного, податкового, банківського законодавства.
Серед загальноекономічних умов першочергове значення має
рівень господарського потенціалу країни, у відповідності з яким
вона має більші чи менші можливості включення до міжнародного
співробітництва, а також забезпечує відповідні конкурентні
позиції на світовому ринку. До таких умов відноситься також
ступінь зрілості ринкових відносин, що має виключне значення
для України та інших держав, які перебувають на етапі
трансформації своєї суспільно-економічної бази після відмови від
командно-адміністративної моделі її функціонування.
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Сукупність правових та економічних умов визначають систему
регулювання міжнародних економічних відносин різного рівня
(див. табл. 1.1).
Таблиця 1.1.
Система регулювання міжнародних економічних відносин
Рівні
регулювання

Національний

Суб’єкти
регулювання
Законодавча й
виконавча влада – вищі
посадові особи
(президенти, монархи),
парламенти,
міністерства, відомства

Форми
регулювання

Закони, постанови, укази,
відомчі акти.
Механізм зовнішньоеко номічної та внутрішньої
господарської діяльності
Міждержавні й міжурядові
угоди. Обопільна
зовнішньоекономічна
політика

Двосторонній або
багатосторонній
міждержавний

Уповноважені органи
законодавчої й
виконавчої влади

Наднаціональний
або наддержавний

Спільні правові акти
Наддержав ні
інтеграційних союзів.
(наднаціональні) органи Механізм економічних
Інтеграційних союзів
відносин між їх членами і
“третіми” країнами

Міжнародний
(інтернаціональний)
галузевий

Транснаціональні
Корпорації

Внутрішньокорпорацій ний
механізм господарювання
з його адаптацією до
правових та економічних
умов країн операцій

Регіональний

Національні або
наднаціональні органи
країн і союзів,
розташованих у
певному регіоні

Спільні правові акти
суб’єктів. Узгоджена
зовнішньоекономічна
політика

Міжнародні
Організації

Статути міжнародних
організацій, рекомендації,
рішення, декларації.
Специфічні риси
економічного механізму
учасників у відповідності з
добровільно прийнятими
зобов’язаннями членів
таких організацій

Міжнародний
(інтернаціональний)
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Значний вплив на особливості розвитку міжнародних економічних відносин здійснює також специфіка соціально-культурних умов
окремих країн. Так, різниця в національних рівнях пенсійного
забезпечення безпосередньо впливає на обсяг та структуру споживання імпортних товарів цією соціальною групою населення. У
відповідності із загальним культурним рівнем та особливостями
сприйняття культурних цінностей існують значні коливання у
споживанні іноземної друкованої та аудіовізуальної продукції,
пріоритетів у використанні місцевих чи зарубіжних туристських
послуг тощо. Аналогічним чином на міжнародні економічні відносини впливають й етнонаціональні особливості різних країн, у
відповідності з якими в споживанні громадян можуть переважати
місцеві або імпортовані товари (наприклад, пиво вітчизняних чи
зарубіжних броварень), а деякі з них за релігійними або ідеологічними заборонами зовсім не мають шансів потрапити ззовні на
внутрішній ринок.
Першочергове значення для інтенсифікації інтернаціонального
обміну має інфраструктурне середовище міжнародних економічних
відносин. Без адекватного потребам цього обміну стану зв'язку,
міжнародного транспорту, складського господарства, інформаційнокомунікаційної системи неможливо забезпечити нормальний розвиток всіх форм економічної взаємодії між партнерами з різних
держав. Враховуючи такі специфічні риси цієї інфраструктури, як
особливо значний обсяг капіталовкладень на будівництво її об'єктів
разом із тривалим строком їх окупності та неефективність ізольованого нарощування національних інфраструктурних потужностей, то доведення інфраструктури до необхідного рівня розвитку в
межах окремої держави, а також в континентальних, міжконтинентальних та глобальних вимірах вимагає особливо значних зусиль та
постійної координації на наднаціональному рівні. Вдалим прикладом цьому є спільна політика в інфраструктурній сфері Європейського Союзу. ЄС за декілька десятиліть створив раціонально
функціонуючу систему інфраструктури на заході Європи й продовжує розвивати її у східному напрямі за програмами утворення
транспортних коридорів, у яких також бере активну участь Україна.
Зазначене вище виступає як загальна зведена класифікація
структурних елементів середовища розвитку міжнародних еконо39
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мічних відносин. В подальшому викладі найбільш важливі складові цього середовища будуть охарактеризовані більш детально.
При розгляді середовища розвитку міжнародних економічних
відносин ідеться, насамперед, про визначення відмінностей у
функціонуванні цих відносин на національному та інтернаціональному
рівні. Саме світове господарство виступає як специфічне середовище функціонування міжнародних економічних відносин на відміну від сукупності економічних відносин у межах національних
господарських комплексів. Різниця між відносинами в цих двох
сферах господарської діяльності найбільш рельєфно проявлялася в
СРСР та інших країнах так званого «соціалістичного табору» із їх
державною монополією на зовнішньоекономічну діяльність, яка
відривала національне економічне середовище від процесів та
тенденцій у світовому господарстві. В цих умовах рівень та співвідношення внутрішніх цін, показники якості та технічного рівня
продукції (нагадаємо хоч би про випуск машин та устаткування
для власних споживачів у «звичайному», а для світового ринку – в
«експортному виконанні»), паритет національної грошової одиниці,
національні стандарти та всі інші показники господарської діяльності встановлювалися державними органами без врахування
відповідних світових показників. Додержання цих показників
застосовувалася лише при виході на світовий ринок товарів,
послуг та капіталів із своєрідною «подвійною бухгалтерією»
платежів та умов здійснення зовнішньоекономічних операцій для
національних та іноземних учасників. Така ізоляція національних
економік командно-адміністративного типу стала одним з важливих факторів їх зростаючого відставання від передових держав
світу, неконкурентоздатності в межах світової співдружності.
Для країн з ринковим типом господарювання характерна,
навпаки, тенденція до поступового відкриття національної економіки щодо всього комплексу світогосподарських процесів. Саме
використання такої відкритості для раціонального сполучення
внутрішніх та зовнішніх конкурентних важелів дозволило США,
країнам ЄС, Японії, новим індустріальним державам швидко оволодіти досягненнями НТР, використати можливості глобалізації та
формування «інформаційного суспільства» і завдяки цьому зміцнити свої позиції на світовому ринку.
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Разом із тим, необхідно відзначити, що такий процес відкриття
не ліквідував існування певного, хоча й усе нижчого бар'єра між
національними та світовою економіками. Як свідчить досвід Європейського Союзу та менш просунутих інтеграційних об'єднань
(НАФТА, Меркосур тощо), їх утворення лише пересуває цей бар'єр
із національного на регіональний рівень. І в першому, і в другому
випадках застосовуються тарифні й нетарифні та інші регламентаційні (стосовно допуску інвестицій, мігрантів тощо) засоби забезпечення тих особливих умов здійснення внутрішніх економічних
процесів, які найбільш повно відповідають об'єктивним параметрам
розвитку національного або інтегрованого господарського організму. Тим самим зберігається й різниця між характером та тенденціями розгортання економічних відносин у міжнародному та національному (відповідно – регіонально-інтегрованому) середовищі.
Що ж стосується самого середовища дії міжнародних економічних відносин, та на сучасній стадії «напіввідкритості» національних економік воно має специфічний подвійний характер. Однією
зі складових цього середовища є ті частини національних економік, які приймають участь у зовнішньоекономічній діяльності,
тобто безпосередньо включені в міжнародні економічні відносини
по лінії експортно-імпортних операцій з товарами й послугами,
міжнародного кредиту, трансферу технологій тощо. Тим самим
зовнішньоекономічна діяльність є граничним явищем на стику
міжнародного та національного середовища функціонування економічних відносин, що знаходяться під одночасним впливом тенденцій розвитку, кон'юнктури, правових та інших регламентаційних норм інтернаціонального та внутрішньодержавного рівня.
Другою складовою є суто інтернаціональна сфера – міждержавні
економічні відносини, економічні відносини між інтернаціональними суб'єктами господарювання (ТНК, різними за своїми функціями міжнародними економічними організаціями такими як
СОТ, ОПЕК, МАГАТЕ тощо, наднаціональними фінансовими
інституціями – МВФ, групою Світового банку, ЄБРР та іншими)
та національними державними економічними комплексами, а
також між самими зазначеними суб'єктами (між окремими ТНК,
міжнародними організаціями тощо). Про механізм таких зв'язків
йшлося вище при характеристиці сутності міжнародних економічних відносин як економічної категорії. Враховуючи це, зупини41
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мося лише на специфічних рисах інтернаціонального середовища
дії міжнародних економічних відносин.
Порівняно з національним середовищем функціонування внутрішніх економічних відносин для зазначеного інтернаціонального
середовища характерний більш низький рівень регламентації процесів господарського життя. Якщо держава має можливість у межах
власних кордонів встановити повний правовий та економічний
контроль за діяльністю всіх господарюючих суб'єктів, то в інтернаціональній сфері цього досягнути неможливо. Усі регламентаційні
норми в межах зазначеного середовища є результатом компромісу
між державами – учасниками їх прийняття, які поступаються
частиною своїх суверенних прав на користь цих спільних норм, але
лише до певної межі, забезпечуючи позитивний баланс між перевагами та втратами від їх впливу на національну економіку.
На міжнародному рівні відсутній такий безроздільно домінуючий елемент організації економічної діяльності, яким у національних межах є держава. Тому економічні відносини між суб'єктами господарювання всередині окремих країн базуються на
єдиних взаємопов'язаних між собою правилах, які встановлені
державою. При виході за кордон ці суб'єкти стикаються з великим
розмаїттям правових та економічних норм, якими користуються
партнери з інших держав, інтеграційних об'єднань, міжнародних
організацій тощо.
Одна з особливостей інтернаціональної сфери – територіальна
та секторальна обмеженість регламентації міжнародних економічних відносин. У двосторонніх міждержавних відносинах це проявляється в різниці умов взаємного співробітництва стосовно того чи
іншого партнера (наприклад, включення або відсутність в угодах із
ними принципу найбільшого сприяння, взаємного захисту інвестицій та інших). Міжнародні економічні організації регламентують ці відносини лише для своїх членів (територіальний принцип
для інтеграційних союзів) та в обмеженому секторі своєї діяльності
(наприклад, ОПЕК – лише стосовно видобутку та продажу нафти,
МАГАТЕ – атомної енергетики). Це повністю можна віднести й до
організацій всесвітнього рівня – групи Світового банку (спеціалізація – надання кредитів, але лише власним членам), Світової
організації торгівлі (регламентація торговельних та супроводжуючих відносин країн – учасниць) тощо.
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При всій взаємодії та взаємозалежності національного та інтернаціонального середовища економічних відносин їх розвиток на
цих двох рівнях не є жорстко пов'язаним стосовно синхронності та
динаміки, що є наслідком різної кон'юнктури на світовому ринку
та ринках різних держав, неоднаковим ступенем їх включення до
світогосподарських процесів, особливостями участі в міжнародному поділі праці. Так, у першій половині 90-х років більшість
постсоціалістичних держав унаслідок докорінної зміни своїх господарських механізмів припустили різке падіння зовнішньоторговельного обороту, що повністю не співпадало з динамізмом тогочасного розвитку світової торгівлі. Різниця у рівнях включення до
міжнародної валютно-фінансової системи відбилася на відмінностях у впливі світової фінансової кризи 1998 року: Україна, яка
тоді ще була на початковій стадії такого включення, практично не
постраждала від цієї кризи, тоді як її удар по значно більш інтегрованій у сферу світових фінансів Росії був одним із найтяжчих
серед інших країн.
На загальну ситуацію в інтернаціональному середовищі особливо вагомий вплив здійснюють наймогутніші суб'єкти геополітики та геоекономіки – Велика Британія, ФРН, Франція, ЄС у
цілому, Японія й особливо США, великі транснаціональні корпорації. Саме вони формують обличчя сучасних міжнародних економічних відносин, розповсюджуючи через них по всьому світу
досягнення НТР та інформаційного суспільства, прогресивні
форми організації господарської діяльності, підвищення рівня
взаємодії національних економік. Разом із тим, їх домінуючий
вплив нерідко піддається критиці, як це сталося, наприклад, на
конференції СОТ у м. Канкун у вересні 2003 р., де економічно
менш розвинуті країни виступили проти різних наслідків участі в
цій організації для себе та держав-лідерів світової економіки.
Поряд із визначенням різниці між інтернаціональним та національним середовищем міжнародних економічних відносин важливе значення має також класифікація тих умов, в яких діють
суб'єкти цих відносин. За своєю суттю ці умови є зовнішнім фоном
для таких суб'єктів і виступають як сукупність правових, економічних, політичних, цивілізаційно-ментальних та інфраструктурних факторів, що визначають конкретні межі діяльності учасників
міжнародних економічних відносин.
43

Розділ 1. Міжнародна економічна система

В кожній державі існує власна система правових норм здійснення зовнішньоекономічних операцій, яких повинні дотримуватися як національні (резиденти), так й іноземні (нерезиденти)
суб'єкти господарювання на території даної країни. Крім законів
та нормативних актів, які визначають їх права та обов'язки суто у
сфері відносин із світовим господарством (в Україні – закони «Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про іноземні інвестиції» тощо),
кожний з цих суб'єктів повинний дотримуватися національних
положень податкового, антимонопольного, трудового законодавства та інших правових норм, які поширюються також на зазначених господарюючих суб'єктів. Необхідно також враховувати відмінності в самих концептуальних основах правового регулювання
господарської діяльності тих держав, де оперують ці суб'єкти.
Найбільш поширеною у світі є концепція класифікації законів,
яка передбачає цілісну, чітку та всеохоплюючу систему регламентації економіки, у тому числі й її зовнішніх зв'язків (найбільш
деталізовані кодекси законів існують у Франції, ФРН, основи такої
системи вже закладені в Україні). Натомість, у Великобританії,
США, ряді країн Британської співдружності націй існує прецедентне право, де долю конкретної господарської справи, у тому
числі в зовнішньоекономічній сфері, вирішує суд, базуючись в
основному на аналогічних судових висновках в минулому. У деяких,
насамперед, мусульманських країнах переважає так зване теократичне право, засноване на використанні релігійних постулатів. В
ряді ж держав, в тому числі постсоціалістичних (Куба, Північна
Корея, Туркменистан), ще залишилося жорстке державне регулювання господарської, особливо зовнішньоекономічної діяльності з
переважанням не стільки правових, скільки адміністративних
засад роботи резидентів та нерезидентів. Унаслідок цього одна й та
ж іноземна фірма матиме зовсім відмінні правові умови своєї
діяльності стосовно партнерів із різних країн або на їх території.
Така ж різниця виникає й унаслідок перепадів в економічному
розвитку держав світу, а також пов'язаного з ним місця в міжнародному поділі праці. Загальний обсяг імпорту товарів, послуг та
інвестицій на душу населення до високорозвинутих учасників
ОЕСР на порядки вищий порівняно навіть із країнами середнього
економічного потенціалу. Внутрішній ринок держав індустріальної
та постіндустріальної стадії розвитку вимагає постачання ззовні
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зовсім іншого, масового, не обмеженого асортименту товарів (наприклад, виробів високих технологій, сировини) та послуг (всесвітньої інформаційної мережі, туристських тощо), ніж такий само
ринок аграрних країн, які вимушені витрачати невеликі валютні
резерви на промислові товари низької та середньої якості. Наведена
вище спеціалізація країн та регіонів світу в межах міжнародного
поділу праці є також передумовою різниці структури їх взаємних
експортно-імпортних зв'язків. В цілому всі ці відмінності виступають як фактор зовнішнього економічного впливу на суб'єктів операцій на світовому ринку, диктуючи вибір лише форм та напрямів
своєї діяльності у відповідності із специфікою економічного потенціалу власної країни та конкретних потреб партнерів, які також
визначаються особливістю таких само потенціалів їх держав.
У сфері міжнародних економічних зв'язків особливе значення
має вплив політичного фактора на відносини між країнами. Політичні мотиви обумовлюють встановлення преференційного
режиму економічного співробітництва між партнерами або, навпаки, введення різного роду обмежень (ембарго, торговельна
блокада) на економічні зв'язки з окремими державами (наприклад,
згідно рішень ООН стосовно Ірану). Утворення та розвиток інтеграційних об'єднань із їхніми особливо тісними економічними
відносинами між учасниками також пов'язано з політичними
передумовами – не випадково, що більшість членів ЄС є водночас
учасниками НАТО. Характерно, що Польща, Угорщина та інші
постсоціалістичні держави Центрально-Східної Європи почали
свій шлях до ЄС на початку 90-х років тільки після зміни своїх
політичних режимів. Менш вигідні умови економічних відносин із
партнерами можуть бути пов'язані з політичними ризиками – це
стосується деяких країн Латинської Америки, Африки та Азії
внаслідок нестабільності внутрішньої політичної ситуації з виникненням унаслідок цього небезпеки націоналізації чи конфіскації іноземної власності, розриву торговельних зв'язків тощо.
На відносини між партнерами суттєвий вплив мають цивілізаційно-ментальні особливості країн їх походження. Історичні традиції та специфіка національної культури накладають відбиток на
поведінку партнерів по економічним зв'язкам, визначаючи рівень
взаємної довіри, поступливості на переговорах, обов'язковості
дотримання укладених ними угод тощо. Релігійні постулати ісламу
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чи іудаїзму обмежують імпорт до відповідних країн деяких видів
харчування або напоїв. В багатьох країнах зберігаються родиннокланова система бізнесу, що необхідно враховувати під час переговорів про торговельні та інші зовнішньоекономічні оборудки. У
відносинах із партнерами з мусульманських держав необхідно
брати до уваги, що, крім сучасних форм міжнародних розрахунків,
вони використовують й своєрідну, засновану на традиціях ісламу
форму довірчих розрахунків без реального транскордонного переміщення наявних чи віртуальних грошових коштів шляхом доручень виплат довіреним особам у різних країнах.
Географічна спрямованість та покраїнна інтенсивність міжнародних економічних відносин значною мірою залежить від інфраструктурного фактора, тобто від рівня та структури забезпечення
зовнішньоекономічних зв'язків даної країни послугами міжнародного транспорту та міжнародної інформаційно-комунікаційної
системи. Україна, наприклад, зберігає свої традиційні позиції у
такому виді суходільного транспорту як трубопровідний, який
забезпечує найбільш дешевий транзит газу та нафти з Росії та
Середньої Азії до Європи, трансокеанський вантажообіг ЄС значно
зріс після побудови на атлантичному узбережжі такого спільного
об'єкту, як Європорт, де зосереджена обробка морських експортноімпортних операцій більшості європейських держав. Прокладення
в Європі швидкісних залізничних та автомобільних магістралей
позитивно вплинула на підвищення обсягів взаємної торгівлі на
цьому континенті.
Якісно новим поштовхом для розгортання всесвітнього економічного співробітництва стало створення сучасної інформаційнокомунікаційної системи, яка базується на можливостях глобальної
мережи Інтернет, супутникового зв'язку тощо. Насамперед, це
дало можливість посилити інформаційну забезпеченість суб'єктів
міжнародних економічних відносин, які мають відомості про ситуацію та тенденції змін на ринках товарів, послуг, капіталу в усьому
світі й до того ж у реальному часі. Тому, наприклад, експортер не
буде надсилати свої товари до тих країн, внутрішній ринок яких
уже перенасичений аналогічною продукцією. Інформація про
котирування на всіх основних біржах світу дає можливість передбачити короткострокову й довгострокову економічну кон'юнктуру й здійснити упереджувальні заходи щодо пом'якшення її
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негативних або використання сприятливих наслідків для розвитку
виробництва та зовнішньої торгівлі.
Особливе значення сучасні міжнародні комунікації мають для
системи розрахунків між партнерами з різних держав. Замість
довготривалого очікування необхідних документів по цим розрахункам зараз можна миттєво отримати їх через відповідну комп'ютерну мережу, що значно прискорило весь процес міжнародного
обміну товарами та послугами.
Незважаючи на таку різницю в наслідках формування сучасного інтернаціонального середовища міжнародних економічних
відносин, головною тенденцією цього процесу є посилення всесвітньої спільноти їх суб'єктів різного рівня та сфер інтернаціональної діяльності. Найважливішу роль у забезпеченні такої прогресивної тенденції відіграють економічні структури ООН, Світова
організація торгівлі, міжнародні фінансові інституції та міжнародні економічні організації різного профілю. Їх діяльність сприятиме подальшій регламентації всієї системи міжнародних економічних відносин, посиленню координації зусиль по підвищенню
рівня ефективності геоекономічної взаємодії, створенню в ХХІ
столітті набагато більш раціонально функціонуючого міжнародного
економічного середовища в інтересах усіх країн Земної кулі.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Які структурні елементи можна віднести до національного та
наднаціонального рівнів міжнародної економічної системи?
2. Чим відрізняються основні визначення категорії «Міжнародна
економіка»?
3. Перерахуйте основні суб'єкти міжнародних економічних відносин. В чому полягає відміна їх визначення в цьому посібнику
від тих суб'єктів, що наводить Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»?
4. Дайте визначення категорії «Міжнародний поділ праці». Які
інші формулювання щодо цієї категорії ви знайшли в додатково
рекомендованих підручниках?
5. Які види та форми міжнародного поділу праці наводяться в
цьому або в інших підручниках?
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6. Виходячи з визначень територіальної спеціалізації у підручнику, наведіть інші приклади такої спеціалізації, зокрема, країн
Північної Африки, членів інтеграційного об'єднання НАФТА,
окремих країн Південно-Східної Азії.
7. Назвіть особливості головних етапів розвитку світового господарства.
8. Перерахуйте основні глобальні проблеми сучасності.
9. Що можна віднести до складу закономірностей світового господарства?
10.Охарактеризуйте особливості основних складових середовища
дії міжнародних економічних відносин.
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Розділ 2.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
2.1. Міжнародна торгівля як форма міжнародних
економічних відносин

Міжнародна торгівля вважається однією з перших форм міжнародних економічних відносин. Її зародження сягає у глибину
сторіч, про що свідчать різноманітні археологічні знахідки та
письмена. Більш-менш сталого розвитку зовнішньоторговельні
зв'язки починають набувати ще у стародавніх цивілізаціях. Після ж
промислових революцій XVI–XVIII століть з появою великої машинної індустрії зовнішня торгівля досягає значних масштабів і
набуває характеру стійких міжнародних товарно-грошових відносин. Вона стає основною і найбільш динамічною формою міжнародних економічних відносин.
Міжнародна торгівля (world trade, international trade, world commerce) – процес купівлі та продажу, який здійснюється між продавцями, покупцями та посередниками в різних країнах. Це сфера
міжнародних товарно-грошових відносин, яка охоплює сукупність
зовнішньої торгівлі всіх країн світу, тобто складається з їх експорту
та імпорту товарів (матеріальних цінностей) та послуг.
Таким чином, предметом міжнародної торгівлі виступають різноманітні товари та послуги, а її суб'єкти функціонують у різних
країнах. Ними можуть виступати держави, юридичні та фізичні
особи, міждержавні та міжнародні організації.
Поряд із поняттям міжнародної торгівлі існує термін зовнішня
торгівля – це торгівля між країнами, яка складається з вивезення
(експорту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг, тобто, це торгівля
будь-якої країни з іншими країнами.
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Міжнародна торгівля є основною формою сучасних міжнародних економічних відносин, хоча деякі економісти вважають, що
сьогодні вона відходить на другий план, поступаючись міжнародній
виробничій діяльності та експорту капіталу. Разом із тим, сьогодні
активна участь країни у світовій торгівлі може надавати їй значних
переваг, зокрема, дозволяє ефективніше використовувати наявні в
країні ресурси, долучатися до світових досягнень науки й техніки,
у більш стислі терміни здійснювати структурну перебудову своєї
економіки, а також повніше і різноманітніше задовольняти потреби населення.
Розвиток міжнародної торгівлі безпосередньо пов'язаний із
закономірностями розвитку товарного виробництва. Зовнішня
торгівля забезпечує постачання засобів виробництва та предметів
споживання на світовий ринок і являє собою опосередковану форму реалізації інших форм МЕВ. Наприклад, під впливом науковотехнічної революції (НТР) виникли та інтенсивно розвиваються
нові галузі та види виробництва (електроніка, генна інженерія
тощо), а через світову торгівлю здійснюється обмін продуктами
цих галузей між країнами. Потоки капіталу часто супроводжуються постачанням товарів та послуг на зарубіжні ринки; особливо
це стосується створення спільних підприємств та здійснення
спільних інвестиційних проектів. Зовнішня торгівля є також важливим каналом передачі науково-технічних знань та досягнень.
Вона забезпечує обмін досвідом виробничого, управлінського та
іншого характеру, супроводжує експорт капіталу й технологій та
створення міжнародних інтеграційних виробничих систем.
Міжнародна торгівля тісно пов'язана з поняттям світового ринку.
Під світовим ринком у сучасній економічній літературі розуміють
сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, які пов'язані між собою участю в міжнародному поділі праці. Зародження світового ринку відноситься до ХVI–XVII століть, періоду
початкового нагромадження капіталу та розвитку мануфактурного
виробництва.
На той час провідні галузі промисловості в найбільш розвинутих
країнах вже не могли нормально функціонувати без імпортних надходжень значної частини предметів праці та засобів виробництва,
які або зовсім не вироблялися в країні, або вироблялися в недо50
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статній кількості. З іншого ж боку, внутрішній ринок був неспроможним повністю поглинути випуск масових видів товарів великої
машинної індустрії. Тому зовнішньоторговельні зв'язки набули
значного поширення та стали стабільнішими та тривалішими.
Розвиток світового ринку протягом майже всього ХІХ століття
відбувався в умовах вільної конкуренції, що створило можливості
для виходу на світовий ринок компаній з різних країн світу. У
світову торгівлю були втягнуті не тільки метрополії, але й колонії.
Роль сфери міжнародного обміну в системі міжнародних економічних відносин у той період була особливо важливою, тому що
виробнича кооперація між підприємствами внаслідок особливостей міжнародного поділу праці не була ще сильно поширена, і
стабільні зв'язки між фірмами у сфері виробництва були розвинути
досить слабо. Існування універсальних, а не спеціалізованих підприємств робило світовий ринок важливою сферою міжнародного
обміну готовою продукцією.
На межі ХІХ–ХХ століть внаслідок формування світового капіталістичного господарства, участі в міжнародній торгівлі практично
всіх незалежних та колоніальних держав, появі та розвитку міжнародних монополій процес формування світового ринку як явища
всесвітнього характеру набуває завершення. В економіці кожної
країни чітко визначаються галузі, що працюють на експорт або
сильно залежать від імпорту, створюються транснаціональні компанії, які здійснюють активну зовнішньоторговельну діяльність.
Навіть ті галузі, які раніше мало були пов'язані із зовнішньою
торгівлею, відчувають вплив світового ринку. Наприклад, якщо
національні фірми неспроможні забезпечити відповідні світовим
якісні та цінові характеристики свого товару на внутрішньому
ринку, то вони стають жертвами в конкурентній боротьбі з іноземними компаніями, які можуть постачати на місцеві ринки більш
конкурентоспроможну продукцію.
Розвиток єдиного всесвітнього ринку був перерваний розколом
світового господарства на два табори – капіталістичний та соціалістичний. Відповідно і світовий ринок був поділений на світовий
капіталістичний ринок, в якому основну роль грали країни з
розвинутою ринковою економікою, та світовий соціалістичний
ринок, перш за все, ринок країн – членів Ради економічної взаємодопомоги. Кожен із ринків розвивався за своїми принципами та
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законами. Лише наприкінці ХХ століття, з розпадом соціалістичної системи, рух до єдиного всесвітнього ринку був відновлений.
В сучасній економічній літературі світовий ринок поділяють з
точки зору географічної диференціації на двосторонні та регіональні ринки. Двосторонніми є такі, які охоплюють торговельні
взаємовідносини між двома країнами та формуються на основі
угод про співробітництво, свободу торгівлі тощо. Регіональні ринки
– це ринки інтегрованих угрупувань таких, як Європейський союз
(ЄС), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), країни «Південного
конусу» (Меркосур) та інші.
За характером об'єкту обміну розрізняють світовий ринок товарів та світовий ринок послуг, які, у свою чергу, мають власні складові. До першого відносяться ринки паливно-сировинних, сільськогосподарських товарів, напівфабрикатів, готових промислових
товарів виробничого та невиробничого характеру, включаючи
машини та обладнання. Світовий ринок послуг охоплює сферу
торгівлі ліцензіями та ноу-хау, ринок інжинірингових, орендних,
туристичних та інших видів послуг.
До світового ринку відносяться також ринок капіталів, валют,
робочої сили тощо. Однак найчастіше, говорячи про світовий
ринок, мають на увазі тільки світовий ринок товарів та послуг.
Світові ринки характеризуються рядом особливостей, серед
яких найважливішими є:
– менший ступень монополізації ринку порівняно з національним
ринком (тобто ринком однієї країни), що обумовлюється більшою кількістю суб'єктів зовнішньоекономічних відносин;
– наявність світових цін, які мають множинний характер;
– наявність бар'єрів неекономічного характеру на шляху переміщення товарів та послуг між країнами;
– міждержавний та наднаціональний рівні регулювання, тобто
існують міжнародні, регіональні організації та інтеграційні
угрупування (наприклад, ГАТТ/СОТ, ЄС, НАФТА, ОПЕК), які
активно впливають на регулювання світових ринків.
Зовнішньоекономічна політика держав також значно впливає
на рух товарів, формування виробничих та збутових зв'язків між
суб'єктами економічної діяльності, тоді як на національному
ринку більшу вагу мають чисто економічні фактори.
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Стан міжнародної торгівлі характеризують її показники, які
зазвичай поділяють на показники масштабів, динаміки, структури
та результативності. Групу показників масштабів складають вартісні
та фізичні обсяги експорту, імпорту, реекспорту, реімпорту та
товарообігу, які вимірюються в грошових або в натуральних чи
відносних одиницях (наприклад, в доларах США, кілограмах, штуках, відсотках). Експорт – продаж іноземному контрагенту товару
(надання послуг) із вивезенням його за кордон. Імпорт – придбання у іноземного контрагента товару (отримання послуг) із
ввезенням його із-за кордону. Реекспорт – вивезення за кордон
товарів, раніше ввезених, але не перероблених у країні. Реімпорт –
ввезення із-за кордону товарів, раніше вивезених, але не перероблених там. Товарообіг – сукупність експорту та імпорту. Світовий
товарообіг (обсяг міжнародної торгівлі) розраховується шляхом
сумування тільки обсягів експорту (як правило, у доларах США та
цінах FOB1) або імпорту (у цінах CIF, в результаті чого він перевищує вартість експорту приблизно на 10%).
Показники динаміки експорту, імпорту, товарообігу, тобто їх
темпи зростання та приросту формують іншу групу показників
міжнародної торгівлі. За ними можна відслідковувати тенденції,
що складаються на тих чи інших ринках.
Показники структури характеризують експортні та імпортні
потоки товарів (послуг) за товарною чи регіональною спрямованістю.
Товарна структура – питома вага окремих товарних груп (готових виробів, сировини, продовольчих товарів тощо) у загальній
структурі експорту, імпорту, зовнішнього товарообігу. Наприклад,
у загальному обсязі експорту України майже 40% припадає на
чорні та кольорові метали й вироби з них, понад 8% – на продукцію
хімічної промисловості та пов'язаних із нею галузей. В загальному
ж обсязі імпорту 38% – це продукція паливно-енергетичного комплексу, 16% – машини та устаткування.
Кожна країна має свою певну систему класифікації товарів. В
міжнародній статистиці традиційно використовують так звану
Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Вона найчастіше є основою національних систем, які визначають товарну
1 Ціни FOB, CIF – див. підрозділ 2.6.
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номенклатуру зовнішньої торгівлі. У товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності класифікуються всі товари, що
можуть бути об'єктами міжнародної торгівлі. Наприклад, в Україні
цифровий код Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності відображає основні відомості про товар та його місце у
Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. Класифікаційні групування Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності до шостого знаку цифрового коду уніфіковано з
Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Товарна
номенклатура зовнішньоекономічної діяльності затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Географічна структура – питома вага окремих країн або груп
країн у загальній структурі експорту, імпорту, зовнішнього товарообігу. Наприклад, у географічній структурі експорту України найвагоміше місце займають Росія та Німеччина. На них припадає
18,0% та 6,0%, відповідно, від загального обсягу експортних поставок. У структурі імпорту України частка Росії становить понад
41,0% загального обсягу, Німеччини – 9,3%, Туркменистану –
6,9%, Польщі – 3,3%, Італії – 2,8%, США – 2,7%.
До показників результативності зовнішньої торгівлі відносяться
різні складові платіжного балансу (сальдо торгового балансу, балансу послуг, поточних операцій та ін.), експортні/імпортні квоти,
показники зовнішньоторговельного обороту на душу населення,
«умови торгівлі», тощо.
Торговий баланс – співвідношення експорту та імпорту на основі
врахування платежів та надходжень у процесі зовнішньоторгового
обміну. Сальдо торгового балансу може бути позитивним (експорт
більшій за імпорт), від'ємним (імпорт перевищує експорт) або
нульовим (експорт дорівнює імпорту). Аналогічно визначається
сальдо балансу послуг та некомерційних операцій, який ще називають балансом «невидимої торгівлі». До його статей, наприклад,
відносяться державні безоплатні витрати, витрати на утримання
військових баз, дипломатичних та торгових представництв, приватні некомерційні перекази з-за кордону тощо. Торговий баланс
та баланс послуг і некомерційних операцій у сумі утворюють
баланс поточних операцій, який є складовою загального платіжного
балансу та називається «поточний платіжний баланс».
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Експортні та імпортні квоти визначають питому в а г у
експорту/імпорту у валовому внутрішньому продукті (ВВП) або у
національному доході (НД). Аналогічним чином визначають і
питому вагу товарообігу в ВВП або НД. Наприклад, на початку
ХХІ ст. у Голландії співвідношення між обсягом зовнішнього товарообігу та національним доходом складало майже 100%, у Бельгії –
понад 117%, тобто зовнішня торгівля грає провідну роль у цих
країнах. Однак така залежність від зовнішньої торгівлі може мати і
негативні наслідки, особливо коли країна не має диференційованої
географічної структури торгівлі і сильно залежить від одного або
декількох основних торгових партнерів (як, наприклад, енергозалежність України від Росії). Тому більшість країн із розвинутою
ринковою економікою, зокрема, держави Західної Європи, визначають для себе стратегічні пороги залежності, перш за все, від імпорту з однієї країни. В середньому цей показник не перевищує 11%.
Обсяг експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту на
душу населення або одного зайнятого. Згідно з різноманітними
дослідженнями, вважається, що, якщо обсяг зовнішньої торгівлі
складає понад 500 дол. США на одну особу, то зовнішня торгівля
починає набувати провідного значення для розвитку національного виробництва.
Так звані «умови торгівлі» – співвідношення темпів приросту
експортних та імпортних цін. Кількісно «умови торгівлі» можуть
бути більші, менші або рівними одиниці. Якщо вони більше одиниці, то це сприятливо для країни, бо ціни на експорт зростають
більш швидкими темпами, ніж на імпортні товари, що веде до
отримання позитивного ефекту від торгівлі.

2.2. Особливості міжнародної торгівлі в сучасних умовах

Незважаючи на те, що світова торгівля почала активно розвиватися ще у XVIII та XIX століттях, найбільш високих темпів росту
вона досягла у ХХ столітті, особливо після Другої світової війни.
Причому у післявоєнний період і особливо в останні десятиліття
ХХ століття темпи росту світової торгівлі значно перевищували
темпи росту світового ВВП (див. діагр. 2.1), а сам міжнародний
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обмін почав носити «вибуховий» характер. Так, середньорічні
темпи росту світового експорту складали у 50-і роки ХХ століття
6%, у 60-і – 8,2%. За період з 1970 по 1990 рік вони зросли до 9%, в
90-х дорівнювали 6%, а в 2001 р. внаслідок циклічного спаду та
фінансової кризи стали від'ємними (-4%). Однак, вже в 2002 р.
показники динаміки світової торгівлі знову почали зростати. На
думку експертів, дана тенденція буде зберігатися і надалі.
Діаграма 2.1.
Динаміка ВВП та світової торгівлі, зміни в %
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Примітка: за 2004 рік – оціночні дані.
Джерело: складено за даними «WTO Report on Trade Development», «Statistical
Yearbook» та «Trade and Development Report (UNCTAD)» за різні роки.

Відповідно зростають і фізичні обсяги світової торгівлі. Якщо у
1965 р. обсяг світової торгівлі товарами та послугами складав 172,0
млрд. дол., у 1970 р. – 193,4 млрд. дол., у 1980 р. – 1,9 трлн. дол., у
1990 р. – 3,3 трлн. дол., то наприкінці ХХ століття він перевищив 7
трлн. доларів США (причому в 2000 р. 6,4 трлн. дол. становила
світова торгівля товарами і 1,4 трлн. дол. – світова торгівля послугами). Незважаючи на спад у зовнішньоторговельної активності на
початку ХХІ століття, країнам досить швидко вдалося поновити
темпи зростання. У 2003 р. обсяг світової торгівлі тільки товарами
вже сягнув 7,3 трлн. дол., а експорт комерційних послуг зріс до 1,8
трлн. доларів.
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В минулому столітті відбулися істотні зміни в структурі світової
торгівлі. Якщо у першій половині ХХ століття 2/3 світового
товарообігу припадало на продовольчі товари, сировину й паливо,
то наприкінці століття вони охоплювали не більше 1/4 товарообігу.
Значно зросла частка торгівлі продукцією обробної промисловості, яка збільшилась з 1/3 до 3/4, причому більше 1/3 усієї світової
торгівлі стало припадати на торгівлю машинами та обладнанням.
Широкого поширення набула торгівля послугами. Частка послуг
комерційного характеру в загальному обсязі міжнародної торгівлі в
2003 р. досягла майже 20%.
Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом
НТР, поглиблення міжнародного поділу праці та глобалізації
світогосподарських процесів. Найбільшого значення у світовій
торгівлі в сучасних умовах набула торгівля продукцією обробної
промисловості. Особливо швидко зростає частка таких видів продукції, як машини, обладнання, устаткування, транспортні засоби,
хімічна продукція, продукція наукомістких галузей промисловості.
За період 1960–2002 рр. їх частка зросла з 28% до 50%.
Незважаючи на зменшення частки продукції видобувних галузей промисловості в загальному обсязі світової торгівлі, слід зазначити тенденцію до збільшення абсолютного споживання сировини та енергоресурсів. Проте темпи росту торгівлі сировиною
помітно відстають від загальних темпів росту світової торгівлі. Таке
відставання обумовлюється появою товарів-замінників, більш
економічним використанням сировинних ресурсів, поглибленням
їх переробки та впровадженням енергозберігаючих технологій.
У сфері світової торгівлі продовольчими товарами відзначається відносне зменшення попиту внаслідок того, що науковотехнічний прогрес певною мірою сприяє поширенню виробництва
сільськогосподарської продукції промислово розвинутими країнами, росту їх самозабезпечення продовольчими товарами. З іншого
боку, обмеженість фінансових ресурсів стримує зростання закупок
продовольчих товарів з боку країн, що розвиваються. Внаслідок
цього світова торгівля продукцією сільського господарства розвивається відносно невисокими темпами.
Основними постачальниками сировини, продукції сільського
господарства та порівняно простих виробів готової продукції на
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світовий ринок поки що залишаються країни, що розвиваються.
За даними ЮНКТАД1, в більш ніж 60 країнах, що розвиваються,
продукція первинного сектору (видобувна промисловість, сільське
господарство, лісівництво тощо) складає понад 50% в загальному
обсязі експорту товарів, а для деяких країнах сягає навіть 95%.
Промислово розвинуті країни практично цілком захопили ринок
наукомісткої продукції. Водночас інші держави, насамперед, «нові
індустріальні країни», змогли досягти істотних змін у реструктуризації свого експорту, підвищення в ньому частки готової продукції,
промислових виробів, в тому числі машин і устаткування, що має
позитивний вплив на розвиток їх економік.
Після Другої світової війни значно зріс обмін послугами науковотехнічного, виробничого, комерційного, фінансово-кредитного та
іншого характеру. Активна торгівля машинами та устаткуванням
породила ряд нових послуг. Серед них – інжиніринг, лізинг, консалтинг, інформаційно-обчислювальні послуги, які сприяли зростанню обміну між країнами послугами науково-технічного, виробничого, комунікаційного та фінансово-кредитного характеру.
Природно, що такі корінні зміни в товарній структурі світової
торгівлі не могли не призвести до змін у географічній спрямованості світової торгівлі та співвідношенні сил між окремими
країнами та регіонами.
Аналіз географічної структури світової торгівлі свідчить про
домінуючу роль країн із розвинутою ринковою економікою у
зовнішньоторгових операціях та посилення взаємної торгівлі між
ними. Так, на початку третього тисячоліття на них припадає близько
70% світового експорту. Основні товаропотоки здійснюються в
рамках «великої тріади»: США – Західна Європа – Японія. Слід
зауважити, що на окремих етапах розвитку співвідношення сил
між членами тріади змінювалось. В 2004 р. на США припадало
8,9% світового товарного експорту та 16,1% – імпорту, на країни
Західної Європи – понад 45,2% та 44,8%, Японію – 6,2% та 4,8%,
відповідно (див. Діаграму 2.2).

1 ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку.
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Діаграма 2.2.
Найбільші країни-експортери та імпортери
за товарообігом, 2004 р. (% від світового обсягу товарообігу)

38,2%
25,9%

12,6%
4,3%
4,9%

5,4%

8,7%

Джерело: International trade statistics 2005. WTO 2005.

Після Другої світової війни домінуюче положення США похитнулось. Ряд західноєвропейських країн, зокрема, Німеччина, Велика Британія, Франція значно збільшили обсяги свого експорту.
Експорт Німеччини вже в 80-х роках наблизився до американського, а в окремі роки навіть перевищував його. В той же період
значний ривок у сфері міжнародної торгівлі зробила Японія.
Наприкінці 80-х років вона вже стала лідером за показниками
конкурентоспроможності. До того ж, до списку держав із високим
рівнем конкурентоспроможності увійшли нові індустріальні країни
(НІК) Азії, зокрема, Сінгапур, Гонконг, Тайвань. Проте до середини 90-х років США знову виходять на провідні позиції у світі за
показниками конкурентоспроможності. За ними впритул ідуть
Сінгапур, Гонконг, а також Японія.
В останні десятиліття особливо бурхливий ріст експорту демонстрували НІК Азії (Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур).
Їх частка у світовому експорті в середині 90-х років становила 10,5%.
Навіть, незважаючи на валютно-фінансову кризу, що охопила їх
наприкінці ХХ століття, темпи росту експорту азіатських «тигрів»
залишаються високими.
Достатньо швидко розвивається економіка Китаю. Так, у 2004
році його частка в світовому торговельному обігу становила 6,1%,
у т.ч. імпорту – 6,6%, експорту – 5,9%.
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Інші країни, що розвиваються, грають менш важливу роль у
світовій торгівлі, особливо у торгівлі промисловими товарами. З
одного боку, в експорті промислово розвинутих країн переважає
складна техніка, тому більшість країн, що розвиваються, менш
привабливі для них як ринки збуту такої продукції. Складна техніка часто буває не потрібна їм, тому що не вписується у сформований виробничий цикл або просто «не по кишені». З іншого боку,
такі країни постачають на світовий ринок, перш за все, продукцію
видобувних галузей та сільського господарства. Тому стан їх зовнішньої торгівлі багато в чому залежить від динаміки світових цін
на дану продукцію і чутливо реагує на кон'юнктуру того чи іншого
товарного ринку, особливо нафти та інших сировинних товарів.
Як і промислово розвинуті держави, країни, що розвиваються,
більшою мірою також орієнтуються на ринки країн із розвинутою
ринковою економікою. Однак помітною тенденцією сучасної міжнародної торгівлі стає збільшення обсягів торгівлі між країнами,
що розвиваються, особливо серед нових індустріальних країн.
В останнє десятиліття активізується зовнішня торгівля держав
із перехідною економікою, однак дані країни все ще займають
непомітне місце у світовій торгівлі.
Зростання міжнародного товарообігу обумовлено різноманітними чинниками, які мають природно-географічний, соціальноекономічний або політичний характер. До них, наприклад, відносяться: наявність факторів виробництва; розмір території; кількість
населення; рівень економічного розвитку; історичні традиції; форми
організації зовнішньоекономічних зв'язків тощо. Найсильніше ж
на стабільний та стійкий ріст міжнародної торгівлі в сучасних умовах впливають: розвиток міжнародного поділу праці та інтернаціоналізація виробництва й обміну, глобалізація світової економіки,
науково-технічна революція та прогрес, транснаціоналізація, розвиток процесів торгово-економічної інтеграції, лібералізація міжнародної торгівлі, посилення наднаціонального регулювання тощо.
Розвиток міжнародного поділу праці породжує, з одного боку,
виникнення фірм, що випускають обмежену номенклатуру напівфабрикатів, вузлів, деталей чи спеціалізуються на окремих стадіях
виробництва, а з іншого – даний процес призводить до поглиблення інтернаціоналізації виробництва, об'єднання вузькоспеціалізованих підприємств у єдині міжнародні виробничі комплекси.
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Це активізує міжнародну торгівлю між різними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та сприяє зростанню обсягів торгівлі не
тільки готовими виробами, але й напівфабрикатами. Наприклад,
американська компанія Ford ще в 1994 р. була навіть змушена
створити міжнародний центр з координації діяльності своїх субпідрядників, тому що для деяких моделей вона отримувала деталі
від 700 різних виробників, розташованих по всьому світу.
В цьому ж напрямку діє і глобалізація економічних процесів,
сприяючи подальшому поглибленню спеціалізації та міжнародного поділу праці, стимулюючи зростання виробництва та обміну
не тільки на національному, але й на світовому рівні. В результаті
глобалізації останніми роками особливо помітне зростання міжнародної торгівлі послугами, в тому числі фінансовими, юридичними,
управлінськими, інформаційними та іншими видами «невидимих»
послуг, які перетворюються в основний фактор міжнародних торгових відносин.
НТР сприяє відновленню основного капіталу, створенню нових
галузей економіки, трансформації старих тощо. Завдяки досягненням науково-технічного прогресу в ХХ столітті отримали широкого
розвитку хімія, електроніка, високомолекулярна нафтохімія, автота авіабудування, лазерна промисловість, комунікації та зв'язок,
виробництво напівпровідників, космічні технології, а їх продукція
стала важливим елементом міжнародного обміну. На думку вчених,
у подальшому розвиток світової торгівлі багато в чому залежатиме
від досягнень у галузі біотехнології, космічної індустрії, розвитку
інформаційних технологій та штучного інтелекту. Вже сьогодні
технічний прогрес дав можливість різко скоротити транспортні та
комунікаційні витрати, значно знизити витрати на обробку, збереження та використання інформації, що стимулює справжній бум
міжнародної торгівлі інформаційними та іншими товарами та
послугами і навіть зменшує ціни на них. Так, сучасний комп'ютер
вартістю в 2 тис. дол. у багато разів потужніший, ніж комп'ютер
вартістю в 10 тис. дол. десять років тому.
Транснаціоналізація пов'язана з активною діяльністю транснаціональних корпорацій на світовому ринку. Транснаціональні корпорації стали невід'ємною рисою ХХ століття, важливим елементом світового господарства. Сьогодні у світі функціонують 62 тис.
ТНК, які мають майже 930 тис. підконтрольних підприємств. Що61
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річний обіг останніх складає понад 10 трлн. дол. Практично всі
великі підприємства мають широку мережу філій або стратегічних
союзів, що забезпечує їм необхідний вплив і гнучкість на ринку. В
межах міжнародних корпорацій за каналами внутрішньофірмової
торгівлі здійснюється майже третина світової торгівлі. Ще третина
світової торгівлі припадає на торгівлю між ТНК та незалежними
економічними суб'єктами і лише 30% – на міжнародну торгівлю
між компаніями, що не пов'язані з ТНК. Цікаво, що основна кількість ТНК, які мають філії за кордоном, розміщує їх у спеціальних
економічних зонах та орієнтує на виробництво експортної промислової продукції, що, безумовно, сприяє розвитку світової торгівлі між різними групами країн. До того ж, на внутрішньофірмові
канали припадає до 99% світової торгівлі науково-технічними
продуктами. Основною формою передачі технологій у межах ТНК
залишається постачання філіям практично всієї необхідної документації зі штаб-квартири.
Розвиток процесів торгово-економічної інтеграції базується на
усуненні регіональних бар'єрів, формуванні спільних ринків, створенні зон вільної торгівлі тощо. Відомо, що економічна інтеграція
являє собою широке міждержавне об'єднання, де між учасниками
інтеграції здійснюється більш глибокий поділ праці, більш інтенсивний обмін товарами, послугами, капіталами, робочою силою.
На таких засадах функціонує, наприклад, Європейський союз. В
його межах установлюються пільги взаємної торгівлі, реалізується
єдина економічна політика, постійно зменшуються обмеження на
пересування товарів, капіталів, робочої сили. Багато інтеграційних
угрупувань, що функціонують на принципах вільних економічних
зон, існують в Африці, Азії, Латинській Америці, Близькому Сході.
Лібералізація міжнародної торгівлі передбачає перехід багатьох
країн до такого режиму торгівлі, при якому скасовуються кількісні
обмеження імпорту, зменшуються митні збори та інші обмеження.
Лібералізація торгівлі та інших форм економічної діяльності сприяла обмеженню політики протекціонізму та зробила світову торгівлю більш вільною. За даними Світового банку, в 90-ті роки країни
світу спрямовували свою діяльність здебільшого на стимулювання
розвитку зовнішньої торгівлі: істотно були зменшені тарифи,
скасовані інші бар'єри в торгівлі товарами та послугами. Лібералізація зовнішньої політики охопила майже всі країни світу неза62
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лежно від ступеня їх економічного розвитку. Особливо значні
зрушення спостерігалися в країнах Латинської Америки, Африки,
Азії, Східної Європи.
Посилення міждержавного регулювання міжнародної торгівлі,
перш за все, в рамках ГАТТ/СОТ спрямоване на лібералізацію
торгівлі між країнами. За вісім раундів переговорів, що відбулися в
межах ГАТТ, країни-учасники зменшили розмір мита в середньому
на 70-80%. До ГАТТ/СОТ приєдналися деякі країни, що розвиваються. Суттєво поширилася юрисдикція ГАТТ/СОТ: від регулювання торгівлі промисловими товарами до торгівлі продуктами
сільського господарства та іншими товарами, які раніше не були
предметом міжнародних переговорів внаслідок існування значних
суперечок між розвинутими країнами з приводу умов їх торгівлі на
світовому ринку. Найважливішим досягненням останнього Уругвайського раунду ГАТТ стало укладення угоди про торгівлю послугами та захист прав інтелектуальної власності у сфері торгівлі. До
того ж, правила, що регулюють міжнародну торгівлю, стали менш
суперечливими, а по багатьом аспектам – більш чіткими. Усе це
наразі значно сприяє та й надалі сприятиме розвитку міжнародної
торгівлі між різними країнами світу.
Набуття колоніальними країнами у другій половині ХХ століття
політичної незалежності, швидкий розвиток деяких із них, поява
так званих «нових індустріальних країн» з моделлю економіки,
орієнтованою на зовнішній ринок, призвели до трансформації
світового господарства, і, як наслідок, також сприяли розвитку
торгових та інших економічних взаємовідносин між країнами.
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Розвиток торгових відносин між країнами та створення світового
ринку викликали потребу в теоретичному обґрунтуванні такого
явища як міжнародна торгівля. Перші спроби пояснити причини
міжнародної торгівлі та розробити рекомендації щодо зовнішньоторговельної політики були здійснені ще в XV столітті європейськими вченими. Саме тоді з'явилися перші концепції міжнародної
торгівлі, які отримали назву теорій меркантилізму.
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Відрізняють ранній та пізній меркантилізм. Ранній меркантилізм
виник наприкінці XV століття та ґрунтувався на доктрині «грошового балансу», тобто нагромадженні грошей внаслідок вивезення
товарів при забороні або обмеженні вивозу грошей. Основними
ідеологами даного підходу були У. Стаффорд (Англія) та Г. Скаруффі (Італія). Прихильники цієї концепції дотримувались поглядів, згідно з якими державі слід продавати на зовнішньому ринку
якомога більше товарів, а купувати – якомога менше. При цьому в
країні повинно накопичуватися золото, яке за тих часів ототожнювалось із багатством нації.
Теорія пізнього меркантилізму базувалась на доктрині «активного
торговельного балансу», який можна було забезпечити шляхом
активізації зовнішньої торгівлі при перевищенні доходів від експорту порівняно із витратами на імпорт, а також у результаті розвитку посередницької торгівлі (перепродаж іноземних товарів,
надання транспортних послуг, кредитів з метою одержання додаткових надходжень від операцій на зовнішніх ринках). Держава
повинна була обмежувати ввезення іноземних товарів шляхом
підвищення ставок мита. Вона також формулювала правила вивезення вітчизняних товарів, використовуючи переважно фінансові
методи заохочення. Засновниками даного підходу були Т. Мен в
Англії, А. Серра в Італії, А. Мокрет'єн у Франції.
Основи ж класичної теорії міжнародної торгівлі були закладені
наприкінці XVІІІ – початку ХІХ століття відомими англійськими
економістами Адамом Смітом та Девідом Рікардо. А. Сміт сформулював теорію абсолютних переваг, а Д. Рікардо – теорію відносних
переваг.
Основні положення теорії абсолютних переваг А. Сміт розкрив в
своїй роботі «Дослідження про природу та причини багатства
народів» (1776 р.). Полемізуючи з меркантилістами, він довів, що
країни зацікавлені у вільній торгівлі, тому що можуть вигравати від
неї незалежно від того, чи є вони експортерами або імпортерами.
Для держави може бути вигідною не лише продаж, але й купівля
товарів на зовнішньому ринку. На основі трудової теорії вартості
була також зроблена спроба визначити, які саме товари краще експортувати, а які – імпортувати. А. Сміт писав: «Якщо якась іноземна
країна може постачати до нас певний товар за ціною дешевше, ніж
ми можемо виготовляти, то набагато краще купувати цей товар у
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неї за певну частку продукту нашої власної виробничої праці, яка
є в тій галузі, де ми маємо певні переваги». Таким чином, згідно з
принципом абсолютних переваг державі доцільно спеціалізуватися на виробництві таких товарів, з яких вона має найменші
порівняно з іншими країнами витрати на виробництво. При цьому
необхідною умовою для застосування теорії абсолютних переваг є
вільна торгівля.
В роботі «Початки політичної економії та оподаткування» (1817 р.)
Д. Рікардо розвинув ідеї А. Сміта. Він доказав, що принцип абсолютних переваг є лише окремим випадком більш загального правила, і обґрунтував теорію порівняльних переваг. Він писав, що
«...навіть тоді, коли країна ні в чому не має абсолютних переваг,
торгівля залишається вигідною для обох сторін». Д. Рікардо розглядав принцип порівняльних переваг як основу взаємовигідної
торгівлі та міжнародної спеціалізації країн. Як і в моделі абсолютних переваг, в основі теорії порівняльних переваг була трудова
теорія вартості, а необхідною умовою товарообміну виступала
вільна торгівля.
Теорія порівняльних переваг пояснює міжнародну торгівлю різницею у відносних витратах, які мають країни у виробництві тих
чи інших товарів. Водночас вона залишає поза увагою ключове
питання: чому виникає ця різниця між країнами? Прагнучи відповісти на дане питання в 20–30-х роках ХХ століття шведські економісти Елі Хекшер та його учень Бертіль Олін сформулювали нову
теорію міжнародної торгівлі, яка базується на факторному підході.
Ще у 30-х роках XIX століття Жан-Батист Сей обґрунтував теорію
факторів виробництва, до яких він відносив такі чинники як
працю, землю та капітал, що у сукупності визначають витрати виробництва. Подібний же поділ використовували і шведські економісти. На їх думку, різниця між країнами у відносних витратах або
у формі кривих виробничих можливостей пояснюється, головним
чином, тим, що, по-перше, у виробництві різних товарів використовується різне співвідношення між факторами виробництва, подруге, не є однаковою відносна забезпеченість країн факторами
виробництва.
Згідно з теорією Хекшера-Оліна, країна об'єктивно буде орієнтуватися на вивезення тих товарів і послуг, для спеціалізації на
яких у неї є порівняно кращі фактори виробництва, і навпаки – в
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імпорті переважатимуть товари й послуги, які у даній країні відносно дефіцитні. До того ж, експорт та імпорт за умови високої
міжнародної мобільності може бути зменшений переміщенням
самих факторів виробництва (робочої сили або капіталу). Таким
чином, найважливішою умовою раціонального обміну товарами
між країнами є різниця у співвідношенні в них факторів виробництва. Теорія Хекшера-Оліна успішно пояснює багато закономірностей, що спостерігаються у міжнародній торгівлі.
Разом із тим, вона має певні обмеження. Зокрема, в середині
50-х років ХХ століття відомий американський економіст В. Леонтьєв зробив спробу емпірично перевірити основні висновки теорії
Хекшера-Оліна та дійшов до парадоксальних результатів. Він показав, що в американському експорті переважали відносно більш
працемісткі товари, а в імпорті – капіталомісткі, тоді як у післявоєнний період капітал був відносно надлишковим фактором
виробництва. Численні спроби пояснити «парадокс Леонтьєва»
дозволили розвити та збагатити теорію Хекшера-Оліна шляхом
врахування інших обставин, які впливають на міжнародну спеціалізацію, включаючи неоднорідність факторів виробництва, значну
роль природних ресурсів, вплив зовнішньоторговельної політики
тощо. Особливий вклад у розвиток теорії Хекшера-Оліна зробив у
60-х роках П. Самуельсон, і з того часу дана концепція має назву
теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона.
У структурі міжнародної торгівлі постійно відбуваються зміни,
які не завжди піддаються вичерпному поясненню в рамках класичних теорій торгівлі. Це стимулює як подальший розвиток існуючих
теорій, так і розробку альтернативних теоретичних концепцій.
Бурхливий розвиток наукомістких, високотехнологічних галузей
виробництва і, відповідно, стрімке зростання міжнародного обміну
їх продукцією зумовили появу низки теорій неотехнологічного
напряму, характерною особливістю яких є спроба пояснення реалій і перспектив міжнародної торгівлі динамічними порівняльними перевагами, що виникають або створюються, використовуються, а з часом зникають. З усього різноманіття неофакторних та
неотехнологічних підходів та концепцій до міжнародної торгівлі
можна визначити декілька основних: модель наукомісткої спеціалізації; теорія технологічного розриву; теорія життєвого циклу
продукту на світовому ринку; модель економії на масштабах ви66
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робництва; концепція внутрішньогалузевої торгівлі, теорія конкурентних переваг.
Модель наукомісткої спеціалізації обґрунтовує об'єктивність
спеціалізації індустріально розвинутих країн на виробництві та
експорті наукомістких і технологічно-складних товарів, а країни,
що розвиваються, мають спеціалізуватися на виробництві та експорті переважно ресурсомістких товарів.
Теорія технологічного розриву пояснює торгівлю між країнами
існуванням відмінностей у рівнях їх технологічного розвитку.
Отже, прогресивні технології, якими володіє країна, створюють
унікальні нові товари та послуги, які й забезпечують країні першість або суттєві переваги у пропозиції товарів на відповідних
товарних і регіональних ринках. Реалізація на світовому ринку
технологічних новинок дає змогу інвестування у нові дослідження
й розробки для забезпечення безперервності нововведень, що, у
свою чергу, формує стабільну технологічну перевагу й відповідну
спеціалізацію країн.
Теорія життєвого циклу продукту на світовому ринку була розроблена Раймондом Верноном у 1966 р. і ґрунтується на теорії життєвого циклу продукту, яка, у свою чергу, була запропонована на
початку 60-х років фахівцями Гарвардської школи бізнесу на чолі з
Теодором Левіттом. Сутність цієї теорії полягає в тому, що один і
той же товар в один і той же час знаходиться в різних країнах на
різних стадіях свого життєвого циклу.
Згідно з моделлю економії на масштабах виробництва у країнах,
які мають місткий внутрішній ринок, повинні розміщуватися такі
виробництва, що забезпечують зростання економічного ефекту
при збільшенні масштабу виробництва. Основним у цій моделі є
припущення, що розвинуті країни мають фактори виробництва
приблизно в однакових пропорціях, а тому торгівля між ними
доцільна в тому разі, якщо вони спеціалізуються на виробництві
товарів різних галузей, що дозволяє знижувати витрати за рахунок
масового виробництва.
Концепція внутрішньогалузевої торгівлі орієнтована на дослідження та пояснення такої сучасної тенденції розвитку міжнародної
торгівлі, як внутрішньогалузева торгівля між країнами. Розвиток
останньої входить у пряму суперечність із постулатами моделей
факторонаділенності, а саме: країни торгують товарами, які вироб67
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ляють за фактично однаковою інтенсивністю витрат факторів, а не
товарами, які є результатом використання надлишкових факторів
виробництва.
У 1961 р. шведський економіст Пітер Ліндерт висунув гіпотезу,
що на обсяг і структуру торгівлі товарами обробної промисловості
(а саме вони є основними у внутрішньогалузевій торгівлі) впливають не витратні умови пропозиції, а умови й характер попиту,
зумовлені приблизно однаковим рівнем ВВП на душу населення в
країнах. У таких країнах споживачі мають порівняльні споживацькі
переваги, які може задовольняти продукція будь-якої з даних
країн. Крім цієї основної умови, фахівцями визначені додаткові
фактори, що впливають на розвиток двосторонньої внутрішньогалузевої торгівлі: майже однаковий рівень доходу на душу населення та ідентичність кривих попиту; порівнянність цін, факторів
і витрат виробництва диференційованих продуктів, рівня тарифних і нетарифних бар'єрів; майже однаковий рівень диференціації
конкуруючих товарів; номінальна величина транспортних витрат.
Теорія конкурентних переваг з'явилася завдяки працям американського економіста Майкла Портера, який обґрунтував її у 1991
році. Він запропонував принципово новий підхід до аналізу розвитку міжнародної торгівлі, суть якого полягає в тому, що значна
частка світових товарних потоків пов'язана не з природними, а набутими перевагами, які формуються в ході конкурентної боротьби.
Таким чином, на міжнародному ринку конкурують не країни, а
фірми. Тому, на думку М. Портера, необхідно усвідомити, як фірма
створює та утримує конкурентні переваги. Для успіху на міжнародному ринку необхідне поєднання правильно обраної конкурентної
стратегії фірми з конкурентними перевагами країни. Згідно з Портером детермінантами конкурентних переваг країн виступають:
1) параметри факторів виробництва (їх наявність, ієрархія,
механізми та динаміка створення);
2) рівень попиту на внутрішньому ринку країни-базування
фірми;
3) наявність у країни-базування галузей-постачальників або
інших галузей, що конкурентоспроможні на світовому ринку;
4) схожість національних моделей стратегії та структури фірми
до глобальних параметрів;
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5) рівень внутрішньої конкуренції, який впливає на діяльність
фірми на зовнішньому ринку.
Таким чином, країни досягають успіху в тих або інших галузях
завдяки тому, що середовище в них розвивається динамічніше і
прогресивніше, формуючи умови для створення та реалізації фірмами власних конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

2.4. Види міжнародної торгівлі

Існують різноманітні види або форми міжнародної торгівлі. Їх
класифікація за основними ознаками надана в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Основні форми міжнародної торгівлі
Ознаки класифікації форм
міжнародної торгівлі

За предметом

За специфікою взаємодії
суб’єктів

Характер торговельних операцій

–
–
–
–
–

–
–
За специфікою регулювання
–
–

торгівля товарами;
торгівля послугами ;
торгівля результатами творчої діяльності
традиційна (звичайні експортно -імпортні
операції);
зустрічна торгівля (товарообмінні та різні
компенсаційні операції )
торгівля за нормальних умов;
торгівля за умова найбільшого сприяння;
преференційна торгівля;
дискримінаційна торгівля

Основними видами зовнішньоторговельних операцій є експортно-імпортні операції. Вони вважаються традиційними формами міжнародної торгівлі товарами. При цьому під експортними
операціями розуміють діяльність, яка пов'язана з продажем та
вивозом за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному
контрагентові; імпортні – діяльність по закупівлі та ввезенню
іноземних товарів для наступної реалізації їх на внутрішньому
ринку своєї країни.
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Різновидом експортно-імпортних операцій є реекспортні та
реімпортні операції. До реекспортних відносяться операції, що
передбачають вивезення за кордон товару, який був раніше ввезений у дану країну та не піддавався будь-якій переробці в ній. Реекспортні операції можуть виникати в різноманітних ситуаціях, але
частіше всього їх використовують як складовий елемент у випадку
здійснення складних міжнародних торговельних угод або отримання прибутку за рахунок різниці в цінах. Наприклад, Україна імпортує газ із Туркменистану, а потім реекспортує його в Румунію.
При здійсненні реекспортних операцій товар, як правило, не
піддається переробці. Проте, можуть бути зроблені незначні операції, які не змінюють основних характеристик товару: зміна упаковки, нанесення спеціального маркування тощо. Якщо вартість
додаткових операцій з переробки товару перевищила половину
(50%) його експортної ціни, то згідно міжнародній торговій
практиці товар змінює найменування і не вважається реекспортним, а операції з його продажу перетворюються в експортні.
Реімпортні операції пов'язані з ввезенням із-за кордону раніше
вивезених вітчизняних товарів, які не були піддані там переробці.
Ними, наприклад, можуть виступати товари, які не були продані на
аукціоні, або товари, які були забраковані покупцем чи повернуті з
консигнаційного складу, або товари, які не знайшли споживача
внаслідок зміни ситуації на ринку тощо. Так, Україна вивозить за
кордон соняшникову нерафіновану олію при сприятливій кон'юнктурі зовнішнього ринку та реімпортує її, коли ситуація змінюється.
Поряд із традиційними експортно-імпортними угодами існують також різноманітні операції, які входять до поняття «зустрічна
торгівля» або «зустрічні операції». Зустрічна торгівля ґрунтується на
зустрічних зобов'язаннях експортерів та імпортерів щодо поставки
товарів. У міжнародній практиці існують різноманітні класифікації
зустрічних операцій. Зокрема, експерти ООН виділяють три види:
бартерні угоди, торгові компенсаційні угоди та промислові компенсаційні угоди, а спеціалісти Організації економічного співробітництва та розвитку поділяють міжнародні зустрічні операції на
дві категорії – торгова компенсація та промислова компенсація.
Бартерні угоди – товарообмінні операції, які передбачають
обмін одного товару на інший у визначених кількісних та якісних
параметрах без розрахунків у валюті. Тому в бартерній угоді вка70
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зується або кількість товарів, що постачаються, або сума, на яку
сторони зобов'язуються здійснити поставку. При визначенні вартості товарів, що взаємопостачаються, оцінка робиться на основі
світових цін із врахуванням витрат на рух товарів. Бартерні угоди
передбачають практично одночасне постачання узгоджених товарів у зазначені пункти призначення. Розрив між постачаннями не
перевищує одного року.
Компенсаційні угоди (як і бартерні) також передбачають поставку
товарів на рівну вартість без розрахунків у валюті. Відмінність від
бартерної угоди полягає в тому, що сторони узгоджують ціни на
товари, що взаємопостачаються. Предметом таких угод, як правило,
є не два товари, а декілька. Тому в результаті переговорів партнери
виробляють списки товарів, що взаємопостачаються, і які є невід'ємною частиною компенсаційної угоди. На відміну від бартерних
угод у прямих компенсаційних угодах може також передбачатися
різниця у неконвертованому грошовому сальдо, яка повинна бути
витрачена в країні кредитора. Такого роду угоди укладаються між
універсальними торговими фірмами, експортно-імпортними компаніями, оптовими й роздрібними торгівцями різних країн, які
виступають із широкою номенклатурою запропонованих товарів.
Існують також компенсаційні угоди на комерційної основі, до яких
відносяться короткострокові компенсаційні угоди, зустрічні закупки, авансові закупки. В таких угодах постачання товару може
бути частково оплачено товарами, а частково грошима. До того ж,
участь у таких операціях можуть брати посередники (треті сторони).
Компенсаційні угоди можуть також бути на основі угод про
виробничу кооперацію. В даному випадку передбачається, що постачання промислового обладнання та устаткування буде оплачуватиметься за рахунок зустрічних постачань товарів, вироблених за
допомогою закупленого обладнання. Такі угоди можуть здійснюватися в різних формах та розрізняються в залежності від рівня та
розмірів поставок. До них, наприклад, відносяться угоди «про
розподіл продукції». Ці угоди передбачають оплату будівництва
підприємства постачанням виробленою на ньому продукції у встановленій пропорції. Зазвичай ця частка складає від 20 до 40%. Такі
угоди одержали широкого поширення особливо у видобувній промисловості. Вони, наприклад, є основною формою залучення іноземного капіталу в нафтову промисловість Росії.
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Торгівля за кооперацією здійснюється не лише у формі компенсаційних угод. Вона базується на довгостроковій узгодженості
безпосередніх виробничих зв'язків між компаніями різних країн.
Міжнародна кооперація виробництва є об'єктивним наслідком
його спеціалізації і веде до підвищення зацікавленості сторін до
встановлення тісної взаємодії один з одним. В таких умовах виробник знає, хто з партнерів і в яких обсягах купуватиме його продукцію. В останні десятиліття торгівля за кооперацією розширила свої
межі за рахунок співробітництва у таких сферах діяльності, як
науково-технічні досягнення та розробки, підготовка виробництва, організація торгівлі та збуту тощо.
Поряд з угодами з купівлі-продажу товарів у сучасних умовах
набули значного поширення міжнародні операції у сфері послуг.
Такі угоди в більшості випадків є самостійними та відокремленими від купівлі-продажу товарів. Виділяються дві групи угод
купівлі-продажу послуг: основні та обслуговуючі.
До основних угод купівлі-продажу послуг відносяться: угоди з
надання виробничо-технічних послуг, орендні угоди, франчайзинг, угоди з експорту та імпорту туристичних послуг, надання
консультаційних послуг у сфері інформації та вдосконалення
управління тощо. До послуг, що обслуговують рух товарів, можна
віднести операції з міжнародних перевезень вантажів, транспортноекспедиторські операції, операції зі збереження та страхування
вантажів, з міжнародних розрахунків і ряд інших.
Виробничо-технічні послуги, що одержали в міжнародній практиці назву інжинірингових, являють собою комплекс послуг комерційного характеру з підготування та забезпечення процесу виробництва й реалізації продукції, обслуговування будівництва й експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських
та інших об'єктів.
Орендні угоди – здача у наймання товару іноземному контрагенту.
Одна зі сторін угоди (орендодавець) надає іншій стороні (орендарю) предмет оренди в користування на встановлений термін за
визначену винагороду. Найбільшого поширення в міжнародній
комерційній практиці отримала довгострокова оренда, тобто
лізинг. Об'єктами лізингу частіше усього є стандартне промислове
устаткування, авіаційні двигуни, судна, літаки, електронно-обчислювальні машини тощо. Зокрема, за лізинговими угодами здійс72
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нюється поставка устаткування компанії Інтер-Телеком, продаж
автомобілів Укрінмаш. На умовах лізингу планується реалізувати
літаки АН-70 та АН-140. З метою залучення інвестицій в економіку України із застосуванням лізингових схем фінансування в
Україні були навіть створенні спеціальні організації, такі, наприклад, як компанія ЗАТ «Укрдержлізинг».
Франчайзинг – угода, згідно з якою продавець (як правило, велика компанія) надає покупцю (зазвичай дрібна фірма) можливість
користуватися його ім'ям і торговим знаком, постачає необхідне
устаткування, транспортні засоби тощо. Діючи на принципах
франчайзингу й сплачуючи частину прибутку, що складає, як
правило, 2–10% обігу, покупець отримує фінансову й технічну
допомогу з боку компанії-продавця. На основі франчайзингу, наприклад, будуються взаємовідносини фірми McDonald's із місцевими компаніями.
Види туристичних послуг, що пропонуються на міжнародному
ринку, досить різноманітні. Вони продаються або окремо на вибір,
або в комплексі.
В останні роки широкого поширення набули такі бізнес-послуги, як консалтинг, проведення маркетингових досліджень, аудит,
програмування, інформаційне забезпечення, аутсорсинг, тобто
перехід від підтримки інформаційних систем своїми власними
силами до залучення зовнішніх компаній для здійснення таких
операцій. За окремими підрахунками, у Європі аутсорсингом
користуються майже 30–50% банків, в основному невеликі за
розмірами та розташовані в найбільш розвинутих країнах регіону.
Розширення торгівлі послугами та зростання потреб в них пов'язано з дією різних чинників. Серед них суттєву роль грають: тісний взаємозв'язок послуг із розвитком виробничих галузей; зміни
в структурі попиту, обумовлені зростанням доходів і споживання
товарів та послуг; розвиток науки й техніки, особливо інформаційних технологій, які призводять до появи нових видів послуг.
До групи зовнішньоторгових угод з купівлі-продажу результатів
творчої діяльності відносяться, перш за все, угоди з торгівлі
результатами науково-технічних досліджень та угоди з торгівлі
об'єктами авторського права.
Операції з торгівлі науково-технічними знаннями пов'язані з
обміном результатами виробничих, наукових досліджень і розро73
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бок, що мають не тільки наукову, але й комерційну цінність. Товарами тут виступають продукти інтелектуальної праці у формі
патентів, ліцензій, товарних знаків, промислових зразків, а також
технічні та інші знання та досвід, які надаються шляхом продажу
технічної документації, креслень, секретів виробництва, які не є
патентованими. Наприклад, окремі продукти, які були розроблені
в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона, за ліцензійними
угодами були успішно продані за кордон.
Зовнішньоторговельні операції з об'єктами авторського права
охоплюють сферу духовного життя й конкретизуються в операціях
з продажу й придбання прав на переклад і видання наукової та
художньої літератури, постановку театральних спектаклів, видання
нот і виконання музичних творів, спільну постановку кінофільмів,
прокат і обмін кінофільмами й телепрограмами тощо. Як приклад
міжнародної торгівлі об'єктами авторського права можна назвати
прокат польського фільму «Вогнем та мечем» в Україні або транслювання деяких російських програм на українському телебаченні.
Незалежно від виду зовнішньоторговельної угоди, всі вони
повинні бути оформлені відповідним чином. Порядок підписання
та форма зовнішньоторговельної операції регулюються міжнародним правом і внутрішнім законодавством країн. Відповідно до
прийнятого на даний час порядку зовнішньоторговельні операції
повинні укладатися в письмовому вигляді.

2.5. Методи міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля здійснюється як напряму, так і через посередників. Торгівля напряму передбачає вільний безпосередній експорт та імпорт товарів між виробником та споживачем продукції
(послуг). Така торгівля традиційно регулюється договірними документами і базується на використанні положень Конвенції ООН про
Договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка була прийнята
у 1980 році. Незважаючи на ефективність прямих зв'язків між експортерами та імпортерами, більше половини міжнародного товарного обміну здійснюється за участю посередницьких організацій.
Посередники – це фізичні чи юридичні особи, які допомагають
контрагентам із різних країн укладати та здійснювати зовнішньо74
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торговельні угоди. Посередники активно працюють у сфері перевезень, зберігання, страхування, оренди, збуту товарів тощо. До
посередників відносяться брокери, дилери, комісіонери, консигнатори, маклери, оптові покупці, торгові та промислові агенти.
Порівняльна характеристика різних типів посередників наведена в
таблиці 2.2. Основна мета залучення посередників – підвищення
ефективності зовнішньоторговельних операцій.
Таблиця 2.2.
Порівняльна характеристика різних типів посередників
Посередники

Характеристика посередників
Їх завдання знайти покупця й продавця та забезпечити
здійснення контракту. Вони, звичайно, займаються
Агентидослідженням ринку і не мають права підписувати угоди з
представники
третіми особами. За свою роботу вони отримають
винагороду в розмірі від 2 до 5%.
Діють на основі договору доручення. Відмінними рисами
таких угод є: тимчасовий характер, територіальна
Агенти-повірені обмеженість, більш широкі обов'язки, ніж у комісіонера.
Агенти-повірені підписують угоди з третіми особами від
імені і за рахунок довірителя.
Діють на основі дистриб'юторських угод. Ці угоди підпису ються зазвичай на тривалий період (2 -5 років).
Дистриб'ютори Дистриб'ютори підписують угоди від свого імені і за свій
рахунок, вони користуються бі льшою незалежністю у
встановленні цін.
Підписують угоди з третіми особами від свого імені, але за
рахунок довірителя, і діють на обумовленій території та у
погоджений період часу.
Комісіонери працюють на договорах комісії, у яких обумов люються мінімальні експортні ціни чи максимальні імпортні,
визначається термін постачання, технічні та якісні характе Комісіонери та ристики товару, обговорюється відповдальність сторін,
консигнатори
порядок і розмір виплати комісійних (як правило, 1 -4% від
вартості угоди ).
Консигнатори займаються прийомом товару на склад і нас тупною його реалізацією. У договорі обумовлюються обсяги
товарів, що зберігаються на складі, механізм їх поповнення
й реалізації, термін консигнації, система розрахунків,
спосіб консигнації, винаго рода та інші важливі положення.
Джерело: складено за матеріалами И.С. Гринько «Внешнеторговые сделки». Сумы:
«Реал», 1994. С. 24-39.
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В сучасних умовах широко використовуються також такі методи
міжнародної торгівлі, що здійснюються за допомогою таких специфічних посередників як біржі, аукціони та тендери. Набуває
поширення й електронна торгівля.
В залежності від типу товару, яким торгують на міжнародних
біржах, останні можна поділити на товарні, валютні та фондові. В
еволюційному розвитку спочатку з'явилися товарні біржі, а потім
стали формуватися валютні та фондові. Різновиди та принципи
функціонування валютних та фондових бірж розглядаються в
іншому розділі, а в даному зупинимося лише на товарних біржах.
Товарна біржа являє собою постійно діючий оптовий ринок
чистої конкуренції, на якому за певними правилами здійснюються
операції з купівлі-продажу якісно однорідних та легко взаємозамінних товарів, що мають сталі і чітко означені риси. Перші товарні
біржі з'явилися в Європі в XVI столітті. Сьогодні частка біржової
торгівлі у загальних обсягах світовій торгівлі складає 15–20%.
Найбільші міжнародні біржові центри розташовані в США, Англії
та Японії. Їхня доля у загальному обсязі біржової торгівлі складає
понад 90%. Угоди на біржах здійснюються на стандартні партії
товарів, які мають певні якісні характеристики для кожного сорту.
Це дає можливість здійснювати на біржі операції не лише без
огляду товару, але й взагалі укладати угоди на неіснуючий у даний
момент товар.
За характером операцій біржові угоди поділяють на спот, ф'ючерсні, опціонні та комплексні. Операції спот – це угоди купівліпродажу реального товару з невідкладною поставкою. Як правило,
товар, що продається, знаходиться на одному зі складів біржі і передається покупцеві одразу ж (до двох тижнів) після укладання
угоди. Ф'ючерсні операції – це угоди на товар із поставкою у майбутньому. Якщо метою контракту є дійсне придбання або продаж
реального товару, тоді поставка товару буде здійснена в строк, обумовлений в угоді, і за ціною, зафіксованою на момент укладення
контракту. Якщо ж ф'ючерсний контракт використовується як
засіб спекуляції на біржі, то його контрагенти можуть протягом дії
даного контракту здійснити зворотні операції і, таким чином, закрити свої позиції з прибутком чи збитком. Традиційно ф'ючерсні
угоди укладаються на строк від 3 до 12 місяців, а інколи до двох та
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більше років. Опціонні угоди – операції, які надають право на
купівлю чи продаж товару протягом установленого періоду, вони
не зобов'язують сторони поставляти або приймати товар, а лише
обумовлюють можливість використовувати це право при сприятливому розвитку цін на ринку. Комплексі угоди передбачають використання різних видів біржових операцій.
В залежності від мети здійснення біржової торгівлі можна
виділити операції з реальним товаром, операції хеджування та
спекулятивні операції. Операції з реальним товаром передбачають
купівлю-продаж реального товару на біржі, але в сучасній біржовій
торгівлі вони займають невелику частку – до 1% всіх біржових операцій. Дев'яносто дев'ять відсотків біржового обороту складають
спекулятивні операції, тобто такі, які не передбачають придбання
або продажу реального товару. Основна мета таких операцій – гра
на зміні цін у майбутньому на даний товар або на різниці цін на
різних ринках або на різних товарах тощо. Операції хеджування
здійснюються для страхування контрагентів від можливих витрат у
випадку зміни ринкових цін при укладанні угод на реальний товар.
Біржі мають універсальний чи спеціалізований характер у
залежності від того, наскільки широкою номенклатурою товарів
вони торгують. Для універсальних бірж характерна широка товарна
номенклатура, для спеціальних – вузька (в основному по групам
товарів). Серед провідних універсальних бірж – Чикагська, Лондонська, Токійська, Сінгапурська товарні біржі. До спеціалізованих можна віднести – Лондонську біржу металів, Нью-Йоркську
торгову біржу, Паризьку товарну біржу. Незважаючи на подібність
функцій цих організацій, а також видів операцій та технік біржової
торгівлі, серед міжнародних товарних бірж немає однакових. Різниця обумовлена історією створення й розвитку бірж та діючим
національним законодавством.
Міжнародні аукціони являють собою спеціально організований,
періодично діючий ринок, на якому здійснюються операції купівліпродажу шляхом змагання між покупцями. В формі аукціонів здійснюється торгівля товарами, які мають індивідуальні властивості та
особливості. Основні товари, які пропонуються та купуються на
міжнародних аукціонах, – це чай, тютюн, квіти, овочі та фрукти,
вироби з натурального хутра, риба, колекційні раритети та деякі
інші.
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Роль аукціонів у міжнародній торгівлі невелика. Історично так
склалося, що для кожного аукціонного товару є свої центри
аукціонної торгівлі. Наприклад, для хутра це – Санкт-Петербург,
Нью-Йорк, Монреаль, Лондон тощо. Організаторами товарних
аукціонів можуть бути окремі великі торгові компанії, спілки чи
асоціації продавців або спеціальні брокерські аукціонні фірми.
Розрізняють декілька основних видів аукціонів: прямий, голландський, аукціон своєї ціни, оптовий та зворотний. Прямий
аукціон або як його ще називають «англійський» базується на
підвищенні ціни. Він проходить гласним чи негласним способом.
При гласному способі ведучий аукціону оголошує номер лота,
називає початкову ціну і запитує: «Хто більше?» Щоразу покупці
підвищують ціну на величину, яка не нижче мінімальної надбавки,
зазначеної у правилах проведення торгів. Якщо ніхто не хоче
більше підвищувати ціну, головуючий тричі запитує «хто більше?»
та ударяє молотком, підтверджуючи, що даний лот дістається
останньому покупцю, який запропонував найвищу ціну за товар.
При негласному способі аукціоніст піднімає ціну на певну величину після одержання від покупця заздалегідь узгодженого знака,
який свідчить про згоду підняти ціну. Як і в першому випадку товар
дістається тому, хто запропонував за нього найвищу ціну, а ім'я
покупця зберігається в таємниці.
Голландський аукціон – це аукціон із пониженням ціни. Його
суть полягає в тому, що спочатку аукціоніст установлює
максимальну ціну на товар, а потім щоразу знижує її на певну
величину. Ціна зменшується до моменту, коли хтось із покупців не
перерве зниження, погодившись купити товар за зазначеною
ціною. Таким чином, лот дістається покупцю, який першим скаже
«так». Голландські аукціони часто проходять із використанням
електронної системи голосування.
Аукціон своєї ціни є закритим типом торгів. Інколи його ще називають дискримінаційним. Кожний з учасників виставляє лише
одну заявку і виграє тій, хто запропонував найвищу ціну.
Оптові аукціони – це такі аукціони, на яких продавець може
виставляти багато одиниць товару одночасно. Оптові аукціони поділяють на аукціони «янкі» (своєї ціни) та голландські. На відміну
від аукціону «янкі», при якому кожний вигравший покупець платить ту ціну, яку назвав, в голландському аукціоні всі покупці, які
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виграють торги, платять лише мінімальну ціну з цін, що були визначені виграшними. Наприклад, продавець виставив на торги 5 комп'ютерів, 5 вигравших покупців зробили ставки на 1 комп'ютер кожний. Вища ціна становила 1200 дол., нижча з виграшних 980 дол. В
першому випадку кожний покупець заплатить ту ціну, яку вказав,
а в другому – усі отримають комп'ютері за ціною 980 дол., незважаючи на те, що найвища ціна була 1200 доларів.
На зворотних аукціонах покупці виставляють замовлення та
товари, які їм необхідні, а продавці змагаються, пропонуючи
кращу ціну чи умови.
Міжнародні торги (тендери) – це змагальна форма закупівлі товару, при якій покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) з різних країн на товар із визначеними
техніко-економічними характеристиками та/або умовами. За
результатами конкурсу визначається переможець – продавець,
який запропонував найвигідніші цінові умови для покупця, із яким
й укладається контракт. Тендери є поширеним засобом розміщення замовлень на будівництво промислових та інших об'єктів, на
постачання машин та устаткування. Міжнародні торги використовуються також для вибору іноземних партнерів при створенні
спільних підприємств. Найчастіше такий метод закупок використовують країни, що розвиваються, де існує високий ступінь втручання держави у сферу зовнішньої торгівлі. Організаторами торгів
часто виступають державні установи, муніципалітети, а інколи –
великі приватні компанії. Використання тендерів як методу розміщення замовлень на імпорт товарів та послуг дозволяє покупцю
здійснювати закупки більш ефективно порівняно з традиційним
способом, одержувати економію коштів та часу при дотриманні
гарантії якості, вигідних умов поставки та інших умов угоди.
В залежності від способу залучення учасників та гласності
результатів торгів у сучасній міжнародній торгівлі використовують
два основних види тендерів: відкриті та закриті. Відкриті торги
часто називають публічними, тому що інформація про їх проведення публікується в засобах масової інформації, а до участі в них
допускаються всі бажаючі. Відкриті торги є формою розміщення
замовлень на відносно нескладне обладнання й послуги, які пропонуються багатьма компаніями. До участі в закритих торгах
допускається обмежене коло учасників. Запрошення на тендери
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розсилаються безпосередньо найвідомішим постачальникам та
підрядчикам, які мають авторитет на міжнародному ринку. Закриті
торги проводяться на поставки дорогого обладнання з високими
технічними характеристиками та складні підрядні роботи, які
потребують високої кваліфікації. Інколи виділяють також одиничні
торги, суть яких полягає у тому, що замовник (покупець) звертається по черзі до потенційних виконавців (продавців) і зупиняється на тому, чиї умови його найбільш влаштовують.
Електронна торгівля охоплює комерційні транзакції, що здійснюються за допомогою Інтернету, тобто передбачає продаж та
придбання товарів і послуг через всесвітню комп’ютерну мережу.
Електронна торгівля є важливою складовою електронного бізнесу,
який охоплює всі аспекти он-лайн операцій, включаючи окрім
торгівлі, електронні коммунікації, маркетинг, рекламу, логістику,
менеджмент запасів тощо.
Сфера електронного бізнесу постійно зростає, з’являються нові
області його застосування, проте на сьогодні сформувалися два
основних його сектора: оптова торгівля або торгівля між підприємствами (business to business, В2В) та рознічна або торгівля для
індивідуальних користувачив (business to customer, В2С). За розмірами сектор оптовий торгівлі значно більший, ніж рознічної торгівлі, на нього припадає понад 90% всіх он-лайн операцій. Водночас, обидва напрями швидко зростають. Зокрема, у США у 2004 р.
темпи росту В2В сектору склали майже 14%, В2С – 22%, тоді як
загальні темпи росту оптової торгівлі не перевищували 9%, а
рознічної торгівлі та послуг – 7%. За обсягами сектор он-лайн
оптовий торгівлі становив 1,8 трлн. дол., рознічної – 130 млрд. дол.
Як частина електронної торгівлі розвивається міжнародна
електронна торгівля, але вона складає не велику частку в загальному обсязі міжнародної торгівлі. Зокрема, за даними Forrester
Research, у 2000 році США експортували за допомогою Інтернет
продукції та послуг на суму 7,4 млрд. дол. (або 0,69% від загального
експорту країни) та імпортували – 16,2 млрд. дол. (1,12% від
загального імпорту країни), але за прогнозами очікується, що до
2010 року дані показники зростуть у декілька десятків разів.
Сфера міжнародної електронної торгівлі охоплює он-лайн
транзакції, які ведуть до переміщення товарів чи послуг через
національні кордони, тобто призводять до імпорту/експорту това80
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рів та послуг. Наприклад, придбання книг через Amazon.com та їх
постачання в Україну; бронювання готелю через інтернет для
подорожі до Єгипту; покупка канадською компанією прав на онлайн завантаження програмних продуктів, які розроблені українською фірмою тощо.
Хоча міжнародна електронна торгівля забезпечує споживачів
багатьма вигодами, включаючи зручності здійснення транзакцій в
будь-який час, з будь-якого копьютера, підключенного до Інтернету, вона не гарантує повного захисту від електронних обманів,
фальсифікацій, крадіжки, тому сьогодні вкладаються значні кошти
у створення дієвої системи захисту он-лайн операцій. Робота ведеться принаймні по чотирьох основних напрямах: захист споживачів, захист даних та приватної інформації, безпека, методи платежу. До того ж, на міжнародному рівні закладаються основи правового регулювання даної сфери. Зокрема, в 1996 р. був прийнятий
типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, в 2005 р. –
Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у
міжнародних договорах.

2.6. Ціноутворення у міжнародній торгівлі

В сучасній економічній літературі під світовими цінами розуміються ціни, за якими здійснюються експортні та імпортні операції,
котрі достатньо повно характеризують стан міжнародної торгівлі
конкретним товаром, тобто, це ціни світових товарних ринків або
крупних комерційних експортно-імпортних угод, які укладаються
на ринках відповідного товару в основних центрах світової торгівлі
та здійснюються у вільноконвертованій валюті. Вони відображають середньосвітові умови виробництва, реалізації та споживання
конкретних товарів.
Не всі ціни, за якими здійснюється світова торгівля, можна розглядати як світові. Зокрема, не є світовими ціни епізодичних, разових (одиничних) зовнішньоторгових операцій. Не можна розглядати
ціни, за якими здійснюються міжнародні товарообмінні операції
або поставки товарів у рамках програм державної допомоги, як
світові, тому що дані операції носять «зв'язаний» характер, і ціни в
таких умовах можуть суттєво відхилятися від рівня цін угод, які
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носять комерційний характер. Ціни, за якими здійснюється торгівля в межах замкнутих економічних угрупувань (навіть, якщо
товарообіг значний за обсягом), також не можуть вважатися світовими. Ці ціни за рахунок субсидування з боку держави можуть
суттєво відрізнятися від цін інших крупних постачальників даної
продукції на світовий ринок. Наприклад, це стосується цін на
сільськогосподарську продукцію в країнах ЄС.
Таким чином, на практиці світові ціни – це експортні ціни основних постачальників конкретного товару та імпортні ціни в найважливіших центрах імпорту цього товару. Наприклад, на пшеницю світовими є експортні ціни Канади; нафту – експортні ціни країнчленів ОПЕК; пиломатеріали – експортні ціни Швеції; каучук –
ціни Сінгапурської біржі; кольорові метали – ціни Лондонської
біржі кольорових металів; хутро – ціни Лондонського та СанктПетербурзького аукціонів; чай – ціни аукціонів у Калькутті,
Коломбо, Лондоні. Якщо на сировинні товари світову ціну визначають основні країни-постачальники, то відносно готових виробів
вирішальну роль грають провідні фірми, що випускають та експортують певні типи та види цих виробів.
Спеціалісти по різному пояснюють існування та формування
світових цін. Зокрема, поборники класичної та неокласичної економіки вважають, що міжнародна торгівля ведеться за цінами,
рівень яких стихійно складається на зовнішніх ринках під впливом
попиту та пропозицій. З марксистської ж точки зору, в основі формування світової ціни лежить так звана інтернаціональна вартість.
Інтернаціональна вартість товару визначається суспільно необхідним робочим часом, який потрібен для його виготовлення при
середньосвітових суспільно нормальних умовах виробництва, тобто
використання праці середньосвітової інтенсивності та продуктивності. Причому на світовому ринку більш продуктивна праця одночасно є й більш інтенсивною внаслідок обмежених можливостей
для міграції капіталу. Суспільно необхідні в інтернаціональному
масштабі витрати праці складаються значною мірою під впливом
умов виробництва в країнах – основних експортерах даного товару
на світовий ринок. На світовому ринку діє також тенденція до
перетворення інтернаціональної вартості в інтернаціональну ціну
виробництва на основі формування середньої норми прибутку на
капітал унаслідок руху останнього та робочої сили з однієї країни
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до іншої, а також спостерігається процес формування регіональної
вартості при наявності відокремлених регіональних ринків.
На практиці формування світових цін складається під впливом
багатьох факторів. За характером, рівнем та ступенем впливу ціноутворюючі фактори умовно можна поділити на три основні категорії: загальноекономічні, специфічні та регулюючі.
Загальноекономічні – це фактори, які діють незалежно від виду
продукції та конкретних умов її виробництва й реалізації. До них
відноситься економічний цикл, зміни в сукупному попиті та пропозиції, рівень інфляції тощо. Наприклад, у стадії депресії економіки ціни, як правило, не підвищуються, та, навпаки, у стадії підйому, у зв'язку з перевищенням попиту над пропозицією, ціни
зростають. До того ж, в залежності від виду товарів і товарних груп
динаміка зміни цін відрізняється. При зміні кон'юнктури найбільш
різко й швидко змінюються ціни практично на усі види сировини;
повільнішими є цінові зміни на напівфабрикати; ще менш змінюються ціни на продукцію машинобудівного комплексу. Наприклад,
у 2000 р., коли ціни на енергетичні ресурси (перш за все, на нафту)
різко зросли, а збільшення цін на товари первинного сектору
досягло 15,3%, ціни на товари обробної промисловості змінилися
несуттєво – зоростання склало лише 3,7%.
Специфічні – фактори, що визначаються особливостями товару
(його якісними характеристиками, умовами виробництва, реалізації та післяпродажного обслуговування) або типом ринку. До цієї
групи входять фактори, що впливають на витрати виробництва та
продажу, зокрема, інтенсивність та продуктивність праці, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ступінь концентрації виробництва, рівень конкуренції, товари замінники, гарантії та
умови сервісу, а також споживчі властивості: якість, надійність,
зовнішній вигляд товару (упаковка), його престижність тощо.
Відомо, наприклад, що в умовах НТР ціна в абсолютних одиницях
зростає практично для всіх груп товарів, однак із врахуванням так
званого «корисного ефекту» (наприклад, швидкості виготовлення
товару, його надійності та інших характеристик) відносна вартість
товару, а отже, і його ціна для споживача знижується.
Регулюючі ж фактори пов'язані з впливом держави і міжнародних організацій на рівень цін. Державне регулювання внутрішніх
цін, субсидування експорту, підтримка імпорту, проведення митно83
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тарифної політики тощо – усе це врешті решт істотно впливає на
зовнішні ціни, причому тим більше, чим більша присутність компаній даної країни на світовому ринку. Прикладом може служити
сільськогосподарська політика ЄС або США, де ефективно використовуються механізми індикативних (максимальних або мінімальних) цін на ту чи іншу продукцію сільського господарства.
Важливою особливістю світових цін є їх множинність, тобто
таке положення, коли на товар однакової якості, при однакових
умовах постачання в одному і тому ж центрі міжнародної торгівлі
діють різні ціни.
У світовій торгівлі множинність цін визначається багатьма
факторами: відмінностями у торговельній політиці як за типом
ринку, так і за категоріями покупців; валютною політикою країн та
груп держав; рівнем протекціонізму; відмінностями в методиці
визначення рівня цін; державно-монополістичними заходами
(торговельно-політичними та валютними), які здійснюються
урядовими організаціями, некомерційними та іншими спеціальними органами, тощо. Ціни світового ринку можна систематизувати за різними ознаками (див. табл. 2.3).
Ціна купівлі/продажу (ціна продавця або покупця) – ціна закупки
чи продажу товару, що диктується покупцем або продавцем товару
та пов'язана з умовами поставки товару.
Експортні/імпортні ціни встановлюються відповідно експортером або імпортером на товари та послуги, що вивозяться або
ввозяться та є об'єктом зовнішньоторговельної угоди.
Ціни комерційних угод фіксуються в умовах контракту купівлі/
продажу товарів. Ціни за кліринговими розрахунками – це ціни, в
яких враховані умови та особливості клірингу. Ціни програм допомоги – ціни, які враховують умови певних програм допомоги. За
трансфертними цінами здійснюються внутрішньофірмові та внутрішньокорпораційні операції.
Оптові ціни – ціни, що встановлюються на товар при продажі
його крупними партіями торговим та промисловим підприємствам. Роздрібні ж ціни встановлюються при продажі товару індивідуальному споживачу. В їхній основі лежать витрати виробництва
та обігу товарів, прибуток підприємств та торгово-збутових організацій, непрямі податки.
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Таблиця 2.3.
Види цін міжнародної торгівлі
Ознаки
систематизації цін

Види цін

За станом ринку

– ціна продавця;
– ціна покупця

За напрямком товарних
потоків

– експортні;
– імпортні

За умовами розрахунків

–
–
–
–

За характером реалізації

– оптові;
– роздрібні

За характером утворення

– ціни “вільного” ринку;
– ціни “закритого ринку”.

За ступенем фіксації

–
–
–
–

За повнотою урахування
витрат

– ціна нетто;
– ціна кінцевого споживання

За умовами поставки

За рівнем інформаційної
доступності

ціни комерційних угод;
ціни клірингових розрахунків;
ціни програм допомоги;
трансфертні ціни

тверді;
ковзні;
ковзаючі;
з наступною фіксацією

–
–
–
–
–

ціни за умовами поставки групи Е;
ціни за умовами поставки групи F;
ціни за умовами поставки групи C;
ціни за умовами поставки групи D
ціни, що публікуються (довідкові,
прейскурантні, біржові котировки, ціни
аукціонів, ціни торгів, ціни фактичних угод, ціни
пропозицій крупних фірм, статистичні ціни);
– закриті, розрахункові (індекси експортних/
імпортних цін, індекси внутрішніх оптових цін,
середньостатистичні експортні/імпортні ціни)

Ціни «вільного» ринку формуються залежно від умов конкуренції
та співвідношення між попитом і пропозицією. До них відносяться, наприклад, ціни аукціонів, торгів, бірж. На відміну від цін
«вільного» ринку ціни «закритих» ринків формуються при певних
специфічних відношеннях між продавцями та покупцями. При
цьому співвідношення, яке об'єктивно складається між попитом та
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пропозицією на даний товар, суттєво не впливає на ціни. До цін
«закритих» ринків можна віднести ціни внутрішньофірмової торгівлі, ціни всередині регіональних економічних угруповань та ціни
спеціальних преференційних угод.
Тверді або фіксовані ціни встановлюються у момент підписання
контракту та не підлягають змінам у ході його виконання. Ковзні
ціни – такі, що фіксуються при укладанні контракту і які надалі
можуть бути переглянуті, якщо ринкова ціна даного товару на час
його постачання зміниться. Ковзаючі ціни – це ціни, які встановлюються на момент виконання контракту шляхом перегляду базової ціни з врахуванням змін у витратах виробництва, які відбулися
за період виконання контракту. Ціни з наступною фіксацією застосовуються при поставках товарів, які мають тривалий термін виготовлення, вартість яких залежить від їхньої якості, а також товарів,
ціна на які змінюється під впливом кон'юнктурних коливань.
Ціни нетто – чисті ціни товару за місцем їх купівлі-продажу,
тобто ціни, з яких виключені всі знижки та нарахування, що пов'язані з базовими умовами поставки. Ціни споживання – суми витрат
покупця, які включають до себе витрати з придбання та використання (експлуатації) товарів.
Ціни зовнішньоекономічної угоди можуть також змінюватися в
залежності від базових умов поставки. Базові умови поставки – це
спеціальні умови, за якими визначаються зобов'язання продавця
та покупця з доставки товару та встановлюється момент виконання
продавцем своїх зобов'язань із поставки товару, а також визначається момент переходу відповідальності за товар та визначається
момент переходу ризику випадкової загибелі або ушкодження
товару від продавця до покупця. Базові умови поставки розробляються Міжнародною торговою палатою та мають назву «Міжнародні комерційні терміни» або скорочено – умови «Інкотермс».
Вони періодично переглядаються й випускаються в новій редакції.
Зараз діють умови «Інкотермс» 2000 року. Усі терміни поділені на
чотири групи (див. табл. 2.4).
До першої групи входить умова «з заводу-виробника», тобто
коли продавець надає товари покупцю безпосередньо у своїх приміщеннях, тому ціна «з заводу» являє собою ціну на товар, який покупець забирає зі складу продавця. Відповідно до термінів групи F
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Таблиця 2.4.
Терміни Інкотермс
Група E EXW (ex-works) – “з заводу -виробника”
FCA (free carrier) – “франко -перевізник”;
Група F FAS (free alongside ship) – “вільно уздовж борта судна”;
FOB (free on board) – “вільно на борт судна”
CFR
CIF
Група C CPT
CIP

(cost and freight) – “вартість і фрахт ”;
(cost, insurance, freight) – “вартість, страхування, фрахт”;
(carriage paid to) – “перевезення сплачено до”;
(carriage and insurance paid to) – “перевезення та страхування
сплачені до”

DAF
DES
Група D DEQ
DDU
DDP

(delivered at frontier) – “поставлено на кордон”;
(delivered ex ship) – “поставлено з судна”;
(delivered at quay) – “поставлено на причал”;
(delivered duty unpaid) – “поставлено без оплати мита”
(delivered duty paid) – “поставлено з оплатою мита”

продавець зобов'язується надати товар у розпорядження перевізника, якого наймає покупець. В дану групу входять умови FCA,
FAS, FOB. Ціна FCA складається з прибутку та витрат, які несе продавець до моменту передачі товару перевізнику. Ціна FAS включає
вартість товару та витрати продавця на доставку товару та його
розміщення вздовж борта судна. В ціну FOB входять додаткові
витрати продавця на розміщення товару на борту судна. Терміни
групи C свідчать про зобов'язання продавця укласти договір перевезення, однак без прийняття на себе ризику випадкової загибелі чи
ушкодження товару або будь-яких додаткових витрат після відвантаження товару. Найпоширенішими умовами даної групи є CFR та
CIF. Ціна CFR передбачає оплату продавцем також фрахту, а CIF –
ще і страхування. Групу D формують терміни, згідно з якими продавець несе всі витрати і приймає на себе всі ризики до моменту
доставки товару в країну призначення. Наприклад, ціни DAF та
DDP значно більші, ніж ціна «з заводу», тому що включає до себе
витрати покупця на поставку товару до місця, вказаного покупцем
з або без «очистки» товару для імпорту, тобто оплати митних зборів
та податків і отримання необхідних документів для ввезення.
В залежності від рівня інформаційної доступності розрізняють
розрахункові ціни та ціни, що публікуються. До цін, що публіку87
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ються, як правило, відносяться довідкові, прейскурантні ціни, біржові котировки, ціни аукціонів, торгів, фактичних угод (або контрактні ціни) і пропозиції крупних фірм, а також статистичні ціни.
Довідкові (індикативі) ціни – публікуються в друкованих та електронних виданнях. Їхнім джерелом є економічні, галузеві газети та
журнали, спеціальні бюлетені, фірмові каталоги та прейскуранти.
Ціни міжнародних товарних аукціонів – це ціни, що складаються в
результаті торгів у заздалегідь обраних місцях публічного продажу
(партії) товарів, які були попередньо оглянуті покупцем.
Біржові котировки на відміну від цін аукціонів являють собою
ціни спеціально організованого, постійно діючого ринку масових,
якісно однорідних, взаємозамінних товарів. Як правило, це ціни
на товари, торгівля якими проводиться на товарних біржах. В наш
час вони встановлюються майже на 50 видів сировинних товарів.
Ціни аукціонів та біржові котировки відображають реальні угоди,
а їхня публікація носить регулярний характер по мірі проведення
торговельних операцій.
Ціни торгів – це ціни, що існують при спеціалізованій формі
торгівлі, яка основана на видачі замовлень на поставку товарів або
укладанні підрядів на виробництво певних робіт за заздалегідь
оголошеними умовами. Відмінною рисою такої форми торгівлі є
наявність декількох продавців і одного покупця, який обирає
найвигіднішу пропозицію, в тому числі за ціною.
Ціни фактичних угод (контрактні ціни) відображають дійсний
рівень цін на товар певної якості при відповідних умовах поставки
та платежу. Вони, зазвичай, складають комерційну таємницю і, як
правило, не публікуються, а з'являються в друкованих виданнях
епізодично, лише за окремими операціями і без надання багатьох
суттєвих деталей зовнішньоторговельних угод.
Ціни пропозицій крупних фірм за суттю мають довідковий характер, тому що в процесі торгування знижуються. Однак для багатьох
товарів, особливо машин та обладнання, ці ціни є єдиним джерелом інформації про рівень світових цін на даному ринку.
Статистичні ціни – середня ціна товарної одиниці, яка визначається співвідношенням вартості експорту (імпорту) до обсягу
продукції, що була закуплена (поставлена). Вони являють собою
статистичний показник руху цін у світовій торгівлі, який розрахо88
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вується на основі економічної інформації, що міститься в загальних національних та міжнародних статистичних довідниках.
В тих випадках, коли відсутня необхідна інформація, на підставі якої може бути здійсненне обґрунтування зовнішньоторговельної ціни конкретної угоди, застосовуються так звані розрахункові цінові показники. На практиці користуються декількома видами
розрахунково-цінових показників: індексами експортних та імпортних цін, індексами внутрішніх оптових цін, середньостатистичними експортними та імпортними цінами.
Індекси експортних та імпортних цін публікуються статистичними відомствами різних країн та міжнародними економічними
організаціями для широкого кола товарів і товарних груп. Індекси
цін – це відносні показники, які характеризують їх зміни за певний період часу.
Поряд з індексами зовнішньоторговельних цін у практиці
міжнародної торгівлі використовуються також індекси внутрішніх
оптових цін, які регулярно публікуються офіційною статистикою.
Одним із різновидів розрахункових цінових показників є середньостатистичні експортні та імпортні ціни. Вони розраховуються
на основі даних зовнішньоторговельної (митної) статистики:
сумарна вартість товару ділиться на його кількість, в результаті
чого формуються показники «питомої вартості товару».
В цілому жоден з вищезгаданих показників не може бути визнаний універсальним носієм усієї необхідної цінової інформації, яка
відображає всі сторони процесу формування й змін цін світового
ринку, тому необхідно їх комплексне використання.
Ціни міжнародної торгівлі (особливо сировинними товарами та
напівфабрикатами) регулярно публікуються в загальноекономічній
та галузевій статистиці різних країн, а також у виданнях міжнародних організацій, причому в останньому випадку інформація обробляється й узагальнюється за єдиною методикою, що забезпечує її
порівнянність у товарному, регіональному, та часовому аспектах.
Найвідомішими в цьому плані є цінові показники, які розраховуються й публікуються Статистичним бюро ООН у щомісячнику
«Monthly Bulletin of Statistics», щорічниках «Statistical Yearbook» та
«Yearbook of International Trade Statistics»; ФАО (Продовольчою та
сільськогосподарською організацією ООН) – «Monthly Bulletin of
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Agricultural Economics and Statistics»; МВФ (Міжнародним валютним фондом) – «International Financial Statistics» та «International
Financial Statistics Yearbook». В цих виданнях надаються в динаміці
як абсолютні рівні зовнішньоторговельних та внутрішніх оптових
цін розвинутих країн і країн, що розвиваються, основних учасниць
міжнародної торгівлі мінеральною та сільськогосподарською сировиною й напівфабрикатами, так і ціни в основних центрах світової
торгівлі окремими товарами (біржові котировки, ціни аукціонів), а
також їхні індекси.
Крім щорічних та щомісячних видань міжнародних економічних організацій інформацію про абсолютні рівні цін міжнародної
торгівлі сировинними товаром та напівфабрикатами, а також внутрішніх оптових цін окремих країн можна отримати з регулярних
публікацій галузевого характеру та знайти в Інтернеті.

2.7. Методи регулювання міжнародних
торгово-економічних відносин

Методи, що застосовують держави для регулювання міжнародної торгівлі, можна поділити на тарифні, які базуються на використанні митного тарифу, та нетарифні, до яких відносять, перш за все,
квоти, ліцензії, субсидії, антидемпінгове мито, технічні бар'єри тощо.
Тарифні методи регулювання. Найпоширенішим видом обмежень торгівлі є мито на імпорт. Воно являє собою державний збір,
що стягується під контролем митних органів з іноземних товарів,
які ввозяться в країну.
Існує два основних види мита: специфічне та адвальорне.
Специфічне мито – це мито у вигляді фіксованої суми з одиниці
виміру (ваги, площі, об'єму тощо). Адвальорне мито встановлюється як відсоток від митної вартості товару.
Ставки мита фіксуються у митному тарифі. У вузькому розумінні він являє собою перелік товарів, з яких стягується мито при
їхньому ввезені до країни. Митний тариф систематизовано відповідно товарній номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. В
широкому розумінні митний тариф розглядається як особливий
інструмент зовнішньоторговельної політики і як конкретна ставка
мита.
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Традиційно митний тариф вводиться для обмеження імпорту з
метою захисту вітчизняних виробників від іноземної конкуренції,
але інколи держава йде на обмеження експорту. Введення митного
тарифу на експорт має бути доцільним в тому випадку, коли ціна
на який-небудь продукт знаходиться під адміністративним контролем держави та підтримується на рівні нижче світового шляхом
виплати відповідних субсидій виробникам. В даному випадку обмеження експорту розглядається державою як необхідний засіб для
підтримання достатнього рівня пропозиції даних товарів на внутрішньому ринку та обмеження надлишкового експорту субсидованого продукту. Як правило, експортні тарифи використовуються
країнами, що розвиваються, та державами з перехідною економікою. Промислово розвинуті країни використовують їх рідко, а у
США оподаткування експорту взагалі заборонено конституцією.
Митні тарифи є важливим інструментом зовнішньоторговельної політики держави, але їх роль в останні десятиліття поступово
зменшувалася. В ході багатосторонніх переговорів у рамках
ГАТТ/СОТ було досягнуто значне скорочення тарифних бар'єрів.
Зокрема, протягом останнього десятиліття середньозважений
рівень імпортного тарифу зменшився в ЄС до 3,6%, США – 3,5%,
Японії – 1,5%.
На відміну від тарифних заходів нетарифні методи регулювання
міжнародних торговельних потоків в сучасних умовах стають все
більш поширеними. За класифікаційною схемою, розробленою
секретаріатом ГАТТ/СОТ, сьогодні у світі існує понад 800 видів
нетарифних заходів. Найактивніше використовують нетарифні
інструменти країни з розвинутою ринковою економікою.
Хоча не існує єдиної загальновизнаної класифікації нетарифних заходів регулювання, їх умовно можна об'єднати в чотири
основні групи:
1) група заходів безпосереднього обмеження імпорту/експорту
з метою захисту певних галузей національного виробництва;
2) група адміністративних формальностей та технічних процедур;
3) група заходів, спрямованих на стимулювання експорту та
національного виробництва;
4) група інших супутніх заходів державного регулювання.
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Група заходів безпосереднього обмеження імпорту/експорту найбільш впливова. Понад 50% всіх заходів нетарифного регулювання
відносяться до даної групи. Серед них найпоширенішими формами нетарифного обмеження зовнішньої торгівлі є:
– ліцензії й квоти;
– «добровільне» обмеження експорту;
– встановлення мінімальних імпортних цін;
– імпортні депозити;
– імпортні податки;
– компенсаційне мито;
– антидемпінгове мито тощо.
Ліцензування – це метод регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, який полягає у видачі повноважним органом дозволу
(ліцензії) на здійснення протягом певного періоду зовнішньоекономічних операцій з товарами, що ліцензуються. Ліцензії бувають
здебільшого двох форм: індивідуальні та генеральні. Індивідуальна
(разова) ліцензія – це, як правило, дозвіл на здійснення протягом
обмеженого часу однієї зовнішньоторговельної угоди. Генеральна ж
ліцензія дозволяє протягом визначеного терміну безперешкодно
ввозити/вивозити товари, що внесені у список ліцензуємих.
Квотування (контингентування) являє собою обмеження в кількісному або вартісному вигляді обсягу продукції, яка дозволяється
до ввозу в країну (імпортна квота) чи вивозу із країни (експортна
квота) за певний період. Як правило, квотування зовнішньої торгівлі
здійснюється шляхом її ліцензування, коли держава через уповноважені органи видає ліцензії на імпорт чи експорт обмеженого
обсягу продукції та одночасно забороняє неліцензійну торгівлю.
Від початку 70-х років ХХ століття широкого поширення отримала особлива форма кількісних обмежень імпорту – «добровільні»
експортні обмеження (ДЕО), коли не країна-імпортер установлює
квоту, а країни-експортери самі беруть на себе зобов'язання з
обмеження експорту в дану країну. В ході уругвайського раунду
переговорів добровільні обмеження експорту були визнані незаконними, але вони все ще існують на практиці. Сьогодні ДЕО
називають заходами «сірої зони». В рік створення СОТ існувало
майже 200 угод, які відносилися до такої категорії. Проблема полягає в тому, що угоди «сірої зони» важко виявити, вони не завжди
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укладаються в письмовій формі і можуть існувати як мовчазні
згоди сторін.
Установлення мінімальних імпортних цін передбачає суворе дотримання експортером того рівня цін, який встановлено країноюімпортером.
Імпортні депозити – це форма задатку, який імпортер повинен
внести у свій банк перед закупівлею іноземного товару.
Імпортні податки – це прикордонні податки які стягуються з
товарів при перетинанні митних кордонів країни. До них, наприклад, відносяться митні збори, пов'язані з оформленням митних
документів чи зі здійсненням митного контролю, сплата зборів за
перевірку якості товару, торговельні, сезонні, екологічні, портові,
аеродромні, статистичні збори, збори за здійснення фітосанітарного контролю тощо.
Компенсаційне мито застосовується у випадку, коли експортер
використовує державні субсидії з метою підвищення конкурентоспроможності своїх товарів на світовому ринку. Отже, компенсаційне миро накладається на імпорт тих товарів, під час виробництва яких прямо або непрямо використовувалися субсидії, і такі
імпортні товари завдають шкоду національним виробникам аналогічних товарів.
Ситуація, коли експортер продає свій товар на зарубіжному
ринку за ціною що нижче за нормальну, визнається демпінгом.
Демпінг може здійснюватися як за рахунок власних ресурсів фірмекспортерів, так і за рахунок допомоги держави у вигляді експортних субсидій. В міжнародній практиці розрізняють три основних
форми демпінгу: постійний, спорадчий та навмисний. Постійний
демпінг – це постійний експорт товарів за цінами нижче нормальних. Спорадчий демпінг – епізодичний продаж товару на зарубіжних
ринках за заниженими цінами внаслідок його перевиробництва на
внутрішньому ринку. Навмисний демпінг – це тимчасове навмисне
зниження цін на експортні товари з метою проникнення на зарубіжні ринки чи витіснення конкурентів з них. Існують також інші
форми демпінгу, наприклад, взаємний чи зворотний, але вони не
отримали широкого поширення в міжнародній комерційній практиці. Якщо використання демпінгових цін призводить до збитків
місцевих виробників, і є прямий причинно-слідчий зв'язок між
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цими явищами, то держави можуть вводити антидемпінгові заходи
(перш за все, антидемпінгове мито), які інколи розглядаються як
бар'єри у зовнішній торгівлі.
Найжорсткішою формою державного обмеження зовнішньої
торгівлі є економічні санкції, зокрема, торгове ембарго – заборона
державою ввозу в певну країну або вивозу з неї товарів. Введення
ембарго здійснюється, як правило, з політичних мотивів.
Другу групу нетарифних обмежень складають різноманітні
заходи адміністративного характеру та технічні процедури. Їх ще
називають методами прихованого протекціонізму. В дану групу
попадають, наприклад, умови проведення митних процедур,
встановлення технічних стандартів, санітарних норм, вимоги до
упаковки та маркування, екологічні вимоги тощо. В цілому, адміністративні формальності являють собою правила проведення
імпортних (експортних) операцій, які обмежують торгівлю між
країнами, наприклад, обов'язкове отримання ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій, використання міжнародних торгів при закупівлі обладнання тощо. Технічні бар'єри базуються на тому, що національні адміністративні, технічні та інші
норми і правила побудовані таким чином, щоб перешкоджати ввезенню іноземних товарів, тобто вони спрямовані на дискримінацію імпортних товарів у порівнянні з вітчизняними. До технічних
бар'єрів відноситься, наприклад, встановлення специфічних вимог: стандартів якості, норм безпеки, санітарних обмежень, певних
вимог щодо упаковки й маркування тощо.
Третю групу заходів нетарифного регулювання формують заходи,
спрямовані на стимулювання експорту та національного виробництва.
Серед них провідну роль грають експортні субсидії. Вони є формою
стимулювання вітчизняних експортних галузей. Експортні субсидії – це пільги фінансового характеру, які надає держава експортерам для розширення вивозу товарів за кордон. В результаті таких
субсидій експортери отримують можливість продавати товари на
зовнішньому ринку за ціною нижче, ніж на внутрішньому. Експортні субсидії можуть бути прямими (виплата дотацій виробнику
при його виході на зовнішні ринки) та непрямі (шляхом пільгового
оподаткування, кредитування, страхування тощо).
Четверту групу нетарифних заходів регулювання складають
різноманітні інструменти макроекономічного регулювання, які опосе94
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редковано впливають на міжнародну торгівлю, наприклад, валютні
обмеження, правила ввозу та вивозу капіталу, податкова політика,
заходи організаційно-інформаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічних відносин тощо.
Відповідно до правил ГАТТ/СОТ нетарифні обмеження забороняються, але зазвичай із загального правила є виключення чи
спеціальні режими.
Незважаючи не те, що в абсолютній більшості випадків тарифні
та нетарифні методи державного впливу на зовнішню торгівлю
призводять до чистих втрат добробуту суспільства, такі інструменти широко використовуються практично всіма країнами світу.
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В умовах глобалізації світової економіки велике значення в
регулюванні міжнародних торгових відносин має діяльність міжнародних організацій. Серед них провідне місце належить:
1. Міжнародній торговій палаті.
2. Конференції ООН з торгівлі та розвитку.
3. ГАТТ/СОТ.
Міжнародна торгова палата, МТП (International Chamber of
Commerce, ICC) – це неурядова міжнародна організація, яка об'єднує тисячі учасників (компаній, асоціацій, підприємців) з понад
130 країн світу. Вона була заснована у 1919 році з основною метою,
яка залишається незмінною протягом років – служити міжнародному бізнесу шляхом сприяння розвитку торгівлі, інвестицій,
вільного руху капіталів, відкриття ринків для товарів та послуг.
Основні цілі МТП закріплені в Статуті організації і спрямовані на
поліпшення економічних відносин між країнами, на встановлення
ділових контактів та взаєморозуміння.
Основними функціями МТП є такі:
– встановлення правил та стандартів (наприклад, Правила інтерпретації комерційних термінів – INCOTERMS; Єдині звичаї і
практика документарних акредитивів – UCP 500; Уніфіковані
правила з інкасо; Уніфіковані правила з договірних гарантій;
Правила про Арбітражний суд, а також документи, що регулюють
питання конкуренції, іноземних інвестицій, перевезень тощо);
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– сприяння росту та процвітанню (зокрема, МТП надає рекомендації Світовій організації торгівлі; сприяє підтримці національних заходів, спрямованих на розвиток бізнесу; виступає основним бізнес-партнером ООН та його спеціалізованих установ;
бере участь у зустрічах країн «великої вісімки»; здійснює інформаційну підтримку з питань торгівлі, інвестицій та інших комерційних операцій);
– розповсюдження бізнес-досвіду та практики (дану функцію МТП
здійснює шляхом обговорення на саммітах ООН питань стійкого зростання, фінансування розвитку громадянського суспільства; шляхом надання допомоги у залученні прямих іноземних
інвестицій для деяких найменш розвинутих країн світу; шляхом
участі у роботі таких інституцій, як Консультаційна рада з питань інвестицій, Міжнародний конгрес, Нове партнерство для
розвитку Африки; шляхом міжнародних та регіональних конференцій, публікацій та інших заходів розповсюдження інформації);
– захист міжнародного бізнесу (МТП активно співпрацює з національними урядами та міжнародними організаціями, захищаючи
інтереси підприємств усіх секторів економіки в кожній частині
світу. Зокрема, при МТП функціонує Міжнародний арбітражний
суд, Бюро зв'язку з ООН та її спеціалізованими установами).
Рішення Міжнародної торгової палати носять рекомендаційний та добровільний характер. Проте їх неухильно дотримуються
численні учасники міжнародних угод. Виступаючи «законодавцем» правил документарного оформлення торговельних операцій,
МТП використовує свій досвід для розробки орієнтирів, що визначатимуть електронну торгівлю у ХХІ столітті, методи та заходи
боротьби з комерційними злочинами тощо.
За своєю організаційною структурою МТП складається зі Світової ради, Національних комітетів та груп, Виконавчої ради,
Секретаріату, інших експертних комісій, підкомітетів, робочих
групи тощо. Вищим законодавчим органом є Світова рада, яка
збирається два рази на рік та визначає стратегію розвитку організації. Національні комітети виступають представниками МТП у
відповідних країнах і забезпечують поширення її політики та рекомендацій у країнах-реципієнтах. Виконанням та імплементацією
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рішень Світової ради займається Виконавча рада, яка складається
з 15–30 чоловік. Секретаріат виконує допоміжні адміністративні
функції та тісно співпрацює з національними комітетами при
здійсненні робочих програм МТП.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку, ЮНКТАД (United
Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) є органом
Генеральної асамблеї ООН, тому з юридичної точки зору її не можна
розглядати як міжнародну організацію, хоча вона має багато рис,
притаманних ним. ЮНКТАД була створена 30 грудня 1964 року.
Понад 190 країн світу є її членами.
Спочатку основними завданнями ЮНКТАД було сприяння
розвитку міжнародної торгівлі, встановлення, узгодження й запровадження відповідних принципів та політики, координація діяльності міждержавних утворень та регіональних економічних угрупувань у сфері міжнародної торгівлі, розширення інвестицій та можливостей розвитку країн, що розвиваються, надання останнім
допомоги з метою їхньої інтеграції у світову економіку тощо. З 70-х
років коло діяльності ЮНКТАД починає суттєво розширюватися
за рахунок ускладнення завдань та функцій організації. Окрім
регулювання торговельних відносин ЮНКТАД сприяє розвитку
рівноправного взаємовигідного співробітництва між державами,
розробляє різноманітні рекомендації з питань економічного розвитку, інвестицій, зменшення обмежувальної практики, політики
конкуренції, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються,
та державам з перехідною економікою тощо.
ЮНКТАД є універсальним форумом, призначеним для обговорення різних проблем міжнародних економічних відносин. Як
відмічається в документах ЮНКТАД, сьогодні її основними напрямками діяльності є:
– міжнародна торгівля;
– інвестиції, підприємництво та технології;
– глобалізація, взаємозалежність та розвиток;
– інфраструктура для розвитку, ефективність торгівлі, розвиток
трудових ресурсів;
– найменш розвинуті країни та острівні державі, що розвиваються;
– технічна кооперація.
Вищими керівними органами ЮНКТАД є Конференція та Рада
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з торгівлі та розвитку. Сесії Конференції проходять на рівні міністрів та глав урядів один раз у 4 роки. Протягом кожного року Рада
збирається один раз на регулярне засідання та до трьох разів на
виконавчі сесії. Рада здійснює керівництво в перервах між сесіями. Зокрема, вона здійснює підготовку чергових сесій, забезпечує
реалізацію рекомендацій, ухвалених на конференції. В її межах
працюють три комісії: Комісія з торгівлі товарами, послугами та
сировинними товарами, Комісія з інвестицій, технологій та зв'язаних фінансових питань, Комісія з питань підприємств, сприяння
бізнесу та розвитку. Робота комісій підтримується обговореннями
із залученням спеціалізованих технічних експертів з певних
галузей. Щорічно відбувається до десяти експертних засідань.
Серед допоміжних органів провідну роль відіграє Центр з
міжнародної торгівлі, основною метою якого є надання допомоги
в збільшенні експорту країнам, що розвиваються. З 1994 р. організація активно працює над створенням та підтримкою роботи
всесвітньої мережі Центрів з питань торгівлі, яка об'єднує через
Інтернет торгові Центри світу. Для обслуговування Конференції та
Ради у межах Секретаріату ООН створений секретаріат ЮНКТАД.
Відмінною рисою цієї організації є те, що вся діяльність проводиться у межах певних регіональних груп, а бюджет ЮНКТАД є
складовою частиною бюджету ООН. Держави-члени поділені на 4
головні групи з врахуванням їх географічного положення та рівня
соціально-економічного розвитку.
Усі рішення ЮНКТАД мають рекомендаційний характер і
оформлюються у вигляді резолюцій, заяв, висновків тощо. Під
егідою ЮНКТАД розробляються багатосторонні угоди та конвенції. За роки існування організації відбулося 11 конференцій (див.
табл. 2.5).
Генеральна угода з тарифів і торгівлі, ГАТТ (The General Agreement
on Tariffs and Trade, GATT) була підписана в Женеві у жовтні 1947 р.
і вступила в силу з 1 січня 1948 р. На початковому етапі її учасниками були 23 країни, а коли в 1994 р. вона була реформована у
Світову організацію торгівлі (СОТ), ряди її членів нараховували
вже 118 держав світу.
ГАТТ являла собою багатосторонню міжнародну організацію на
основі угоди, яка містила зведення правових норм, що регулювали
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Таблиця 2.5.
Конференції ЮНКТАД
Рік

Місце

Основні питання/рішення

1. 1964 Женева

Прийнято принципи міжнародних торгових відносин
та торгової політики, що сприяє розвитку

2. 1968 Делі

Прийнято рекомендації про впровадження загальної
системи преференцій для країн, що розвиваються

3. 1972 Сантьяго

Прийнято рекомендації про розробку Хартії
економічних прав та обов'язків держав

4. 1976 Найробі
5. 1979 Маніла

6. 1983 Белград

Прийнята резолюція про відмову від заходів
економічного тиску
Прийнято документи щодо поширення міжнародної
торгівлі та розвитку
Прийнято резолюції з питань сировини, торгової
політики, фінансово -економічної допомоги країнам,
що розвиваються, послаблення їхньої зовнішньої
заборгованості

7. 1987 Женева

Прийнято рішення по широкому колу питань
міжнародної торгівлі, зов нішньої заборгованості
країн, розвитку найбідніших країн тощо

8. 1992 Картахен а

Розглянуто різноманітні питання міжнародної
торгівлі, перш за все, проблеми торгівлі
сировинними товарами, та визначено факторів, що
стримують розвиток торгівлі між країнами

9. 1996 Мідренд

10. 2000 Бангкок

11. 2004 Сан Пауло

Визначено основні заходи та цінності, які мають
суттєве значення для розвитку міжнародних
торговельних, інвестиційних та інших економічних
відносин, реформовано міжурядовий механізм
функціонування організації
Прийнято декл арації та план дій, в яких визначалися
основні виклики ХХІ століття для розвитку
економічних та торгових відносин між країнами та
підтверджено основні принципи та напрями
діяльності, спрямовані на забезпечення миру,
Розглянуто широкий спектр питань, перш за все,
проблеми досвіду та перспективи країн, що
розвиваються, в епоху глобалізації, визначено види
національних та багатосторонніх заходів, необхідних
для успішної інтеграції цих країн у світову економіку
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торговельні відносини між країнами-учасниками за різними напрямами. Метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі було забезпечення необхідної правової основи на багатосторонньому рівні
для розвитку міжнародних торговельних відносин шляхом скасування митних та інших торговельних обмежень, усунення всіх
форм дискримінації у міжнародній торгівлі з метою підвищення
рівня життя, забезпечення повної зайнятості, підвищення реальних
доходів населення та попиту, більш ефективного використання
сировини, зростання виробництва і торговельного обміну.
ГАТТ базувалася на принципах:
– відсутності дискримінації у торгівлі;
– режимі найбільшого сприяння;
– здійсненні поступок на взаємної основі;
– зниженні мита та нетарифних бар'єрів;
– регулюванні міжнародної торгівлі на основі приватного права
тощо.
Її основні функції включали:
– вплив на державну торговельну політику шляхом вироблення
правил світової торгівлі;
– проведення переговорів з питань лібералізації торгівлі;
– врегулювання суперечок.
Вищим органом виступали Конференції, оперативну діяльність
здійснювала Рада представників, робочими органами були: постійно діючий Секретаріат та різноманітні комісії, комітети, підкомітети та робочі групи.
За період з 1947 по 1994 р. відбулося вісім торговельних раундів
переговорів, метою яких була подальша лібералізація світової
торгівлі й усунення торговельних бар'єрів. Перші п'ять раундів в
основному орієнтувалися на зменшення митних тарифів за принципом «поступка за поступку». На шостому раунді (1964–1967) був
змінений принцип ведення переговорів. Країни перейшли від
взаємних поступок до лінійного зменшення тарифів відразу на всі
товари. На Токійському раунді (1973–1979) окрім тарифного регулювання здійснювалися переговори про усунення нетарифних обмежень, регулювання умов торгівлі за окремими групами товарів
тощо. Восьмий (уругвайський) раунд переговорів став поворотним
в еволюції ГАТТ і не лише тому, що призвів до створення Світової
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організації торгівлі, але й тому, що на ньому було прийнято багато
документів, які регулюють різноманітні питання торгівлі товарами
та послугами, захисту прав інтелектуальної власності тощо. В
цілому, переговори під егідою ГАТТ тільки в 60-х і 70-х роках скоротили митні бар'єри з 25–30 до 3–4%, допомогли збільшити втричі
обсяги світової торгівлі за 70–80-ті роки і продовжити лібералізацію міжнародної торгівлі у 90-ті роки та на початку ХХІ століття.
Рішення про створення Світової організації торгівлі, СОТ (World
Trade Organisation, WTO) було прийнято на Уругвайському раунді
переговорів, який проводився в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Угода про створення СОТ вступила в силу з 1 січня
1995 року.
СОТ є міжнародною міждержавною організацією. Водночас
вона має певні особливості щодо членства. Членами СОТ можуть
бути не лише держави, але й митні території з повною автономією
у здійсненні зовнішньоторгових відносин (наприклад, Тайвань,
Палестина, ЄС).
СОТ не має правотворчих функцій, але вона регулює торговополітичні відносини учасників організації у сфері міжнародної
торгівлі на основі пакета угод уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів 1986–1994 років. Пакет угод складається
з декількох десятків багатосторонніх угод та інших правових документів, основним із яких є угода про заснування СОТ.
Фактично СОТ функціонує так само, як і ГАТТ, але при цьому
здійснює контроль більш широкого спектру торгових угод і має
великі повноваження у зв'язку з удосконаленням ряду процедур
прийняття рішень. СОТ виконує такі основні функції:
– є форумом багатосторонніх торгових переговорів з питань міжнародної торгівлі;
– забезпечує функціонування механізму з розв'язання міждержавних суперечок у сфері міжнародної торгівлі;
– у виключних випадках приймає рішення щодо звільнення члена
СОТ від зобов'язань, які накладаються на нього в рамках СОТ;
– здійснює тлумачення міжнародних торгових договорів системи
СОТ;
– встановлює контроль за реалізацією міжнародних торгових договорів системи СОТ шляхом механізму огляду торгової політики.
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Основними принципами й правилами СОТ є:
– надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі на недискримінаційній основі;
– взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження;
– регулювання торгівлі переважно тарифними методами;
– відмова від використання кількісних обмежень;
– розв'язання торгових суперечок шляхом консультацій і переговорів.
Усі країни – члени СОТ зобов'язуються виконувати близько 30
основних угод та інших юридично закріплених умов. Таким
чином, СОТ являє собою своєрідний багатосторонній контракт
(пакет угод), нормами й правилами якого регулюється понад 90%
усієї світової торгівлі товарами й послугами.
За своєю структурою СОТ складається з:
– Конференції міністрів (торгівлі, економіки тощо) країн-учасниць – це вищий орган організації. Конференції проходять не
рідше одного разу у два роки;
– Генеральної ради, що є виконавчим органом організації. Рада
складається з представників усіх членів СОТ. Її засідання проходять у разі необхідності (зазвичай декілька разів на рік) на рівні
послів чи представників країн – членів СОТ. В межах Генеральної ради існують Рада з торгівлі товарами, Рада з торгівлі послугами, Рада з торгових аспектів прав інтелектуальної власності;
– Секретаріату, що являється адміністративним органом, покликаним забезпечувати стабільну роботу організації. Цей постійно
діючий орган очолює генеральний директор. В Секретаріаті працюють біля 500 осіб, які мають статус міжнародних чиновників.
В межах Конференції міністрів та Генеральної ради створюються різні комітети на постійній чи тимчасовій основі для розгляду спеціальних питань.
Зараз учасниками СОТ є майже 150 держави світу; майже 30
країн ведуть переговори про приєднання, маючи статус спостерігачів. У спостерігачах також є близько 50 міжнародних організацій, у тому числі МВФ, Група Світового банку, ОЕСР, різні підрозділи ООН, регіональні угрупування, товарні організації тощо.
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Процедура приєднання до СОТ досить складна й тривала – займає кілька років. На першому етапі в рамках спеціальних Робочих
груп відбувається детальне вивчення економічного механізму і
торгово-політичного режиму країни, що приєднується. Потім
починаються консультації і переговори (на двосторонньому рівні з
усіма зацікавленими країнами – членами СОТ) про умови членства
країни-здобувача у цій міжнародній організації. Насамперед, переговори стосуються «комерційно значимих» поступок, що країна,
яка приєднується, буде готова надати членам СОТ при доступі на
її ринок. Замість того, країна, що приєднується, набуває права,
якими володіють члени СОТ, що практично означає припинення її
дискримінації на зовнішніх ринках.
Відповідно до встановленої процедури результати двосторонніх
переговорів про взаємну лібералізацію доступу на ринки та умови
приєднання мають бути оформлені наступними офіційними документами:
– доповіддю Робочої групи, у якій викладається весь пакет зобов'язань, прийнятих на себе країною-кандидатом;
– протоколом про приєднання, що юридично оформлює досягнуту домовленість;
– списком зобов'язань по тарифних знижках в області товарів і
сільського господарства;
– списком специфічних зобов'язань для доступу на ринок послуг.
Зрештою висновки Робочої групи і всіх вищезгаданих документів виносяться на розгляд Генеральної ради організації. Якщо
2/3 членів СОТ проголосують «за», заявник має право підписати
протокол і приєднатися до організації після ратифікації документа
парламентом чи законодавчим органом країни (якщо це необхідно).
Україна є державою, питання про членство якої у СОТ знаходиться «у роботі». Ще наприкінці 2002 р. Україна представила
пакет відповідних документів до Секретаріату цієї організації.
Надбання членства очікується у 2007–2008 році.
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2.9. Україна на світовому ринку товарів та послуг

Досвід багатьох країн підтверджує те, що розвиток зовнішньої
торгівлі, зокрема, нарощування експорту країни на світовому
ринку, є надзвичайно важливим фактором функціонування національної економіки. Тому невипадково після набуття незалежності
Україна стала проводити активну зовнішньоторгову політику, використовуючи свій внутрішній потенціал. Поряд із кардинальними
змінами, що відбулися після 1991 р. у геополітичному становищі
України, особливості та закономірності сучасного стану трансформаційних процесів, які в ній відбуваються, істотно підвищують
роль зовнішньоекономічних відносин в розвитку країни.
Аналіз динаміки, структури та географічної спрямованості зовнішньої торгівлі України дозволяє виділити наступні її основні
особливості:
– зростання ролі зовнішньої торгівлі для економіки України;
– нестабільність зовнішньої торгівлі та суттєві коливання сальдо
торгового балансу;
– незбалансованість товарної структури;
– недосконалість структури експорту та імпорту послуг;
– низький рівень географічної диверсифікованості.
Частка зовнішнього товарообігу в ВВП становить понад 90%,
що свідчить про суттєвий вплив зовнішньоторговельних зв'язків
на економіку України. Зростає також кількість країн, з якими
Україна встановила та підтримує торговельні зв'язки. На початку
ХХІ століття їх уже було понад 190. З іншого боку, частка зовнішньої торгівлі України у світовому експорті становить менш ніж
0,5%, тобто за світовими масштабами Україна навіть близько не
підходить до групи основних країн-експортерів.
За роки незалежності експорт та імпорт товарів в Україну то
зростав, то зменшувався відповідно до змін, що відбувалися у
зовнішньому середовищі. Високі показники товарообігу були зафіксовані в 1996 та 1997 роках, а наприкінці ХХ століття вони
зменшилися до рівня 1993–94 років. З 2000 р. товарообіг знову
почав зростати. Зокрема, за даними Державного комітету статистики України, у 2005 р. загальний зовнішньоторговельний обіг
становив уже 70,4 млрд. дол., що більше на 14% у порівнянні з
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попереднім роком. Експорт збільшився порівняно з 2004 р. на 5%
і дорівнював 34,3 млрд. дол., а імпорт – на 24,6% і становив 36,1
млрд. дол. (див. табл. 2.6).
Таблиця 2.6.
Зовнішня торгівля України в 1994-2005 рр., млн. дол. США
Період
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Експорт
13894
14244
15547
15418
13699
13189
15722
16265
17957
23080
32672
34287

Імпорт
16469
16946
19843
19623
16283
12945
14943
15775
16977
23020
28996
36141

Сальдо
-2575
-2702
-4496
-4205
-2584
+244
+779
+490
+980
+59
+3676
-1854

Джерело: Ukrainian Economic Trends, April 2001, UEPLAC; Державний комітет
статистики України, 1998-2006.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за роки незалежності майже не змінилася, як не змінився і перелік товарів, що
забезпечують валютні надходження в країну. Основними статтями
експорту були та й залишаються чорні метали та вироби з них,
машини, устаткування, інші механізми, продукція хімічної та
пов'язаних із нею галузей промисловості, мінеральні продукти,
засоби наземного транспорту; імпорту – мінеральні продукти (у
тому числі нафта, нафтопродукти, газ), машини, устаткування та
інші механізми; продукція хімічної промисловості, засоби наземного транспорту, пластмаси, каучук (див. табл. 2.7).
Провідне місце в експорті продовжує займати продукція чорної
металургії (більше 40%), що дає підстави говорити про певну монокультурність, яка підвищує вразливість країни у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Експортний потенціал машинобудування та
інших галузей обробної промисловості використовується лише
незначною мірою.
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Таблиця 2.7.
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2005 р.,
у млн. дол. та відсотках

РАЗОМ
Готові харчові продукти
Мінеральні продукти
в тому числі:
паливо мінеральне, нафта та
продукти її переробки
Продукція хімічної та пов'язаних
із нею галузей промисловості
Текстиль та текстильні вироби
Недорогоцінні метали та
вироби з них
Машини та устаткування
Транспортні засоби та шляхове
обладнання
Інші

Експорт
Імпорт
% до
% до
млн. дол.
млн. дол.
загального
загального
США
США
обсягу
обсягу
34287
100
36141
100
1292
3,8
1455
4,0
4708
13,7
11568
32,0

3345

9,8

10662

29,5

2990

8,7

3098

8,6

914

2,7

1406

3,9

14047

41,0

2469

6,8

2842

8,3

6342

17,6

1656

4,8

3220

8,9

5838

17,0

6583

18,2

Джерело: Державний комітет статистики України, 2006 р.

Найбільшу питому вагу в імпорті має продукція паливно-енергетичного комплексу (майже 30%), що свідчить про значну залежність країни від поставок енергоресурсів із-за кордону, особливо
Росії.
Розміщення виробничих сил та товарна структура зовнішньої
торгівлі впливають на масштаби участі різних регіонів у зовнішньоторгових відносинах країни. Понад 50% експорту та 50% імпорту
припадає лише на три основні регіони: Донецьку, Дніпропетровську області та м. Київ.
В 2002 р. 72,5% обороту припадало на транспортні послуги та
подорожі; 7,8% – на різні ділові послуги; 3,6% – на послуги зв'язку
і зовсім незначна частка частка на фінансові, ділові, інформаційні,
комп'ютерні, туристично-рекреаційні послуги, а також послуги,
що пов'язані з патентами, ліцензіями, ноу-хау та іншими нематеріальними активами, які в багатьох країнах забезпечують чималий
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дохід. В наступні роки ситуація майже не змінилися, хоча у 2005 р.
обсяг торгівлі послугами зріс на 23,6% порівняно з попереднім
роком і становив понад 9 млрд. дол. (6,1 млрд. дол. – експорт, 2,9
млрд. дол. – імпорт).
Розвиток співробітництва України з країнами ЄС, що гарантує
доступ українським виробникам із їхньою традиційною продукцією на європейські ринки, визначає взаємне застосування режиму
найбільшого сприяння у торговельних відносинах тощо.
Серед інших важливих рис сучасної світової торгівлі України
виділяються також: вимушена орієнтація України на країни СНД,
що обумовлена столітніми історичними зв'язками і схожістю трансформаційних процесів, які відбуваються в країнах колишнього
СРСР, і економічною зацікавленістю одна в одній; досить високий
ступінь залежності країни від імпорту; поступове зменшення ступеню бартеризації зовнішньоторговельних операцій та певна невизначеність зовнішньоекономічної стратегії. Зокрема, незважаючи
на скорочення питомої ваги обсягів імпортованих товарів у ВВП,
залежність від зовнішніх енергоресурсів залишається, що дає можливість Росії, основному їхньому постачальнику до України, диктувати українській державі умови торгівлі даними видами товарів
та інколи використовувати цю залежність у політичних цілях. Що
стосується бартерних операцій, то з 1994 р. частка бартерних операцій у зовнішній торгівлі України суттєво зменшилася й на кінець
2004 р. становила близько 4%. Скорочення бартерних операцій
стало можливим внаслідок того, що за останні роки приймалися
різноманітні нормативні документи, спрямовані на обмеження
використання бартерних операцій у зовнішній торгівлі.
Невизначеність зовнішньоекономічної стратегії залишається
однією з ключових проблем розвитку торговельних відносин України. Після набуття незалежності та ліквідації державної монополії
зовнішньої торгівлі Україна обрала «градуалістську» стратегію розвитку, в тому числі у сфері зовнішньоторговельних зв'язків. Вона
досить повільно здійснювала реформи в зовнішньоекономічному
секторі економіки, що дало можливість спеціалістам стверджувати, що Україна намагається зберегти стару систему управління
зовнішньоторговими процесами й активно використовує різноманітні форми прямого контролю над експортом та імпортом,
впроваджуючи надмірну протекціоністську політику.
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Лише після 1994 р. урядом України був обраний курс на лібералізацію зовнішньої торгівлі. За оцінками німецької консалтингової групи з питань економіки, на початку Україні вдалося досягти
відчутних успіхів. До 1996 року було скасовано всі кількісні обмеження експорту (наприклад, експортні квоти) та зменшені численні митні збори. Україна розпочала активну роботу в напрямку
вирішення питання щодо приєднання до системи ГАТТ/СОТ.
Однак, починаючи з 1996 року, в Україні було призупинено процес
лібералізації торгівлі та здійснено чимало заходів у протилежному
напрямку. Останніми роками рівень митних зборів знову став
помітно підвищуватися. Одночасно, імпорт та експорт суттєво
обтяжуються заходами нетарифного характеру, причому цей тягар
дедалі зростає. Наприклад, імпортні товари часто підлягають складним та дорогим процедурам стандартизації та сертифікації.
Усе це свідчить про те, що поки ще Україна чітко не визначилася зі своєю зовнішньоторговельною стратегією та не вирішила
питання: чи бути вільній торгівлі, чи протекціонізму? Разом із тим,
існує точка зору, що принципи протекціонізму та вільної торгівлі в
зовнішньоекономічній сфері можуть гармонійно існувати разом,
якщо в Україні буде створено ефективну систему стимулів, спрямованих на ліквідацію розриву між експорто- та імпортоміскістю
економіки, оптимізацію структури зовнішньої торгівлі, підвищення
ефективності зовнішньоторговельних контактів та зміцнення економічної безпеки держави.
Для досягнення цього необхідно, перш за все, прагнути у сфері
зовнішньої торгівлі до:
– географічної диверсифікації ринків збуту;
– захисту внутрішнього ринку від надмірного вивозу недефіцитної продукції;
– розв'язання проблем, пов'язаних із продажем товарів на світовому ринку за демпінговими цінами;
– забезпечення більш високого рівня повернення валютної
виручки;
– зменшення частки бартерних операцій;
– диверсифікації джерел постачання продукції з метою зменшення ресурсної залежності від монопольних постачальників;
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– приведення структури імпорту у відповідність із потребами
національної економіки;
– впровадження такого режиму у сфері зовнішньої торгівлі, який
був би більш відкритим, прозорим та стабільним.
Одночасно слід звернути увагу на те, що реформування зовнішнього сектора має відбуватися в межах реформування всієї
структури економіки країни, зокрема, – супроводжуватися вдосконаленням відповідної інфраструктури зовнішньої торгівлі,
системи її інформаційного забезпечення, створенням ефективної
банківської та гнучкої кредитної системи, реалізацією заходів, які
б забезпечили здобуття статусу повноправного члена СОТ тощо.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Що таке міжнародна торгівля та які її особливості як форми
МЕВ?
2. Які види світових ринків ви знаєте та в чому полягають
особливості їх розвитку?
3. Які показники обсягів, структури, динаміки та результативності
міжнародної торгівлі ви можете назвати?
4. В чому полягають особливості розвитку міжнародної торгівлі в
сучасних умовах?
5. Які основні причини зростання міжнародного товарообігу?
6. Які концепції та теорії міжнародної торгівлі ви знаєте?
7. Охарактеризуйте основні види міжнародної торгівлі.
8. Які основні методи міжнародної торгівлі ви знаєте?
9. В чому полягають особливості ціноутворення на світових
ринках?
10.Які основні види цін у міжнародній торгівлі ви знаєте?
11.Які методи та інструменти регулювання міжнародних торговоекономічних відносин ви можете назвати?
12.Охарактеризуйте значення та механізм діяльності провідних
міжнародних торгових організацій.
13.Які основні особливості участі України у процесах міжнародної
торгівлі ви можете виділити?
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Розділ 3.
МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ
3.1. Міжнародний рух капіталу: причини, сутність,
сучасні особливості

У сучасному світовому господарстві міжнародний рух капіталу
досяг надзвичайного динамізму. Світовий обсяг прямих іноземних
інвестицій становив у 2003 р. понад 8,2 трлн. дол., тоді як за
трильйонну позначку він перевалив лише наприкінці 1980-х років.
За останнє десятиліття щорічно через національні кордони переміщувалося 0,5-1,5 трлн. дол. портфельних інвестицій, потоки позик
і кредитів теж становили не одну сотню мільярдів доларів. Багато
держав намагаються залучити у свою економіку іноземний капітал, оскільки, як свідчить досвід різних країн, він може сприяти
економічному зростанню і підвищенню добробуту населення.
Міжнародний рух капіталу являє собою переміщення через національні кордони вартості в товарній або грошовій формі з метою отримання підприємницького прибутку або одержання відсотків.
Традиційно капітал підрозділяють на підприємницький і позичковий. Вивіз підприємницького капіталу являє собою довгострокові
закордонні інвестиції, що ведуть до створення або придбання за
кордоном філій, дочірніх компаній, змішаних підприємств та інших
форм господарської діяльності. Рух позичкового капіталу виступає
у вигляді міжнародного кредиту, під яким розуміється позика у
грошовій або товарній формі, надана кредитором однієї країни
позичальнику з іншої країни на умовах терміновості, повернення і
платності. В українській економічній літературі часто в окрему
категорію капіталу виділяють також іноземну допомогу, що надається у вигляді грантів, технічної допомоги, безпроцентних позик
менш розвинутим країнам з боку іноземних держав і міжнародних
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організацій. Це, мабуть, пов'язано зі значною роллю цього компоненту у загальних потоках іноземного капіталу, що надходить в
економіку України.
У процесі вивозу капіталу беруть участь різноманітні інституціональні одиниці: міжнародні організації, центральні і місцеві
органи державного управління, центральні і комерційні банки,
підприємства, інші юридичні і фізичні особи. Безумовно, у вивозі
позичкового капіталу провідну роль грають транснаціональні
банки, державні органи і міжнародні організації, а от у вивозі підприємницького капіталу в основному домінує приватний капітал
міжнародних компаній.
Моніторинг міжнародного руху капіталу здійснюється за допомогою низки показників, що можуть бути загальними або специфічними для кожної категорії капіталу. До загальних показників
відносяться накопичені обсяги капіталу, показники їх динаміки
(темпи росту і приросту) та структури. Показники обсягів, динаміки і структури капіталу вимірюються у вартісному виразі, частіше
всього у доларах США. За допомогою цих показників можна відслідковувати загальні тенденції, що спостерігаються як на міжнародному ринку капіталів, так і на його регіональних і національних
сегментах. У категорію специфічних можна віднести показники
зовнішньої заборгованості.
На відміну від міжнародної торгівлі, що набула широкого поширення ще в докапіталістичну епоху, вивіз капіталу пов'язують з
розвитком капіталістичних відносин, формуванням великих підприємств, нагромадженням значних обсягів капіталу і його відносного надлишку. Саме ці чинники в перших теоріях міжнародного руху капіталу розглядалися як основні, що пояснюють
міграцію капіталів між країнами. Капітал спрямовується туди, де
більш висока норма прибутку. Практично до початку ХХ століття
такий підхід домінував у науковій думці. Пізніше з'явилися нові
теорії, що аналізували мінливий характер міграції капіталів і
виявляли нові причини, які пояснюють його феномен.
Серед основних причин, які пояснювали і пояснюють вивіз
капіталу за кордон і які часто згадуються в економічній літературі,
можна виділити наступні:
– відносний надлишок капіталу в країні-донорі (у сучасних умовах
вплив цього чинника значно зменшився);
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– більш високі процентні ставки і рівень прибутку за кордоном у
порівнянні з показниками внутрішнього ринку;
– обмеженість внутрішнього ринку або несприятливі умови для ефективного використання підприємницького і позичкового капіталу
(наприклад, нестача природних ресурсів, відставання попиту
від пропозиції, посилення конкуренції, високий рівень витрат
виробництва, низькі процентні ставки та інше);
– можливість обминути митні бар'єри (такий мотив часто пов'язаний з можливістю за допомогою вивозу капіталу проникнути на
зарубіжні перспективні ринки з метою роширення ринків збуту);
– прагнення компаній до географічної диверсифікації капіталовкладень з метою зниження ризиків і підвищення конкурентоспроможності;
– можливість використання внутрішніх переваг володіння фірми
(нових технологій, досвіду, знань тощо);
– використання сприятливих факторів дислокації в країнах, що
залучають іноземний капітал (наприклад, значна ємність ринку,
наявність необхідних природних ресурсів, кваліфікованої і дешевої робочої сили і фахівців, пільгове оподатковування, використання фінансових можливостей країн-реципієнтів, легкий
доступ до цінної інформації, невисокі витрати на охорону навколишнього середовища тощо);
– розвиток і підтримка конкурентних переваг через реалізацію
внутрішньофірмових цілей і завдань;
– реалізація різних ініціатив уряду і міжнародних організацій.
Зміни, що постійно відбуваються у світовій економіці істотно
впливають на масштаби, форми і напрямки міжнародного руху
капіталу. В сучасних умовах міграція капіталів між країнами має
наступні характерні риси:
– зростають масштаби вивозу капіталу;
– продовжується географічна диверсифікація потоків капіталу;
– відбуваються зміни у галузевій структурі і динаміці руху капіталу;
– підвищується роль держави і міжнародних організацій у вивозі
капіталу.
Вивіз капіталу, незважаючи на його залежність від циклічного
розвитку економік, має тенденцію до зростання. Особливо активно
ця риса проявилася після Другої світової війни. Якщо в 1960 р.
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загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) становив
68 млрд. дол., а в середині 1980-х – 2,5 трлн. дол., то в 2003 р., як
вже відзначалося, він перевищував 8,2 трлн. доларів. До того ж,
практично весь повоєнний період темпи росту ПІІ перевищували
темпи росту світової торгівлі і виробництва, за винятком окремих
років. В епоху останнього інвестиційного бума темпи росту прямих іноземних інвестицій становили в середньому майже 30%.
Разом із прямими інвестиціями активно зростали капіталовкладення в цінні папери зарубіжних компаній і держав.
За даними Міжнародного валютного фонду, тільки за період з
1987 по 2000 рр. щорічний вивіз портфельних інвестицій виріс з
121 млрд. дол. до 1,3 трлн. доларів. Обсяги приватного й державного
позичкового капіталу також різко зросли в абсолютних масштабах, проте їх динаміка дуже сильно пов'язана зі світовою фінансовою кон'юнктурою, і тому в окремі періоди спостерігалося не
розширення обсягів вивозу такого виду капіталу, а навпаки – його
зменшення й повернення до країн-донорів. Якщо на початку ХХ
століття країни-донори одержували від вивозу капіталу щорічно
1,5–2 млрд. дол. прибутку, то в ХХІ столітті цей показник зріс до
15–20 млрд. доларів.
Чималий вплив на повоєнне збільшення вивозу капіталу вчинили інтеграційні процеси, що активізувалися в даний період.
Наприклад, зняття обмежень на рух капіталів, встановлене ще у
50–60-х роках ХХ століття в Європейській економічній співдружності та в Європейській асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), активзувало потоки капіталів у ті держави, де витрати виробництва були
нижче. Зокрема, створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) призвело до збільшення експорту американського
й іншого капіталу в країни «Спільного ринку». Усередині інтегрційних угруповань (таких як НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНД)
посилився внутрішньорегіональний рух капіталів. Водночас зросла
зацікавленість інвесторів із третіх країн у капіталовкладеннях в
країни, що входять до інтеграційних об'єднань.
На початку ХХ століття основні потоки як позичкового, так і
підприємницького капіталу переміщувалися з більш розвинутих
країн у менш розвинуті. Наприклад, до 1914 р. світовий обсяг
іноземних інвестицій становив понад 40 млрд. доларів, із яких
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третина припадала на прямі інвестиції, що концентрувалися в
основному в країнах, що розвиваються, а основними інвесторами
виступали Велика Британія та ряд країн континентальної Європи.
У міру розвитку продуктивних сил і науково-технічного прогресу
відбувалося становлення інших держав як провідних експортерів
капіталу, а також почала посилюватися міграція приватного капіталу поміж країнами з ринковою економікою. Наприклад, у
50–60-і роки ХХ століття США, вийшовши з найменшими втратами з Другої світової війни, виявилися фактично єдиною країною,
здатною в значних обсягах вивозити капітал за кордон, причому
основні потоки спрямовувалися на відбудову країн, що постраждали від війни.
Сорок–п'ятдесят років тому вивіз капіталу був однією з найбільш монополізованих сфер капіталістичного господарства.
Зокрема, в 1960-х роках 90% всіх іноземних вкладень США здійснювали менше 500 найбільших корпорацій країни. Наприклад,
компанія Ford Motors утримувала за кордоном 40% своїх активів, а
обсяги продажів її зарубіжних філій у загальнокорпоративних
показниках становили понад 35%. Подібними масштабами зарубіжної діяльності могли похвалитися небагато фірм з інших країн і
регіонів світу.
Сьогодні ситуація цілком змінилася. Процеси росту й конвергенції як серед країн із розвинутою ринковою економікою, так і
серед тих, що розвиваються, поступова лібералізація політики
зовнішньої торгівлі та інвестицій і інші чинники призвели за
останні півстоліття до зростання кількості країн, що експортують
й імпортують капітал, а також до диверсифікації форм і напрямків
вивозу капіталу. Зокрема, потоки прямих іноземних інвестицій
зосередилися в рамках тріади – ЄС, Японії і Північної Америки і
країн, що прив'язані до них. За даними ЮНКТАД, у 2003 р. на
тріаду припадало 88% усіх вивезених капіталів. Найбільші обсяги
інвестицій переміщувалися між США і ЄС. Японія активно вивозила капітал в інші країни тріади, а після лібералізації і поступового відкриття для іноземних інвесторів внутрішнього ринку у
1990-х роках зросли потоки капіталовкладень і в цю країну.
Найбільш розвинуті з групи країн, що розвиваються, а саме –
нові індустріальні країни (НІК), стали активно вивозити капітал у
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сусідні держави і навіть у країни з розвинутою ринковою економікою. Так, за період з 1990 по 2004 рр. частка країн, що розвиваються, у світовому вивозі прямих іноземних інвестицій складала
5–10%, причому основна частина з них припадала на НІК Азії,
Бразилію та Аргентину.
За оцінкою деяких експертів, частка країн із перехідною економікою у світових потоках капіталу незначна і становить менше 2%.
Проте процеси залучення й вивозу капіталу поступово набирають
обороти. Основний обсяг капіталу надходить у найбільш розвинуті
країни регіону: Польщу, Чехію, Словаччину, Словенію, Росію,
Румунію. Так, Польща за 1997–2003 рр. щорічно залучала в середньому 6,2 млрд. дол. прямих інвестицій, а також позичок, кредитів,
допомоги на декілька мільярдів доларів. Обсяги ж вивозу капіталу
були значно нижче. Наприклад, для прямих інвестицій вони
становили трохи більше 100 млн. доларів.
Якщо раніше іноземний капітал спрямовувався, головним чином, у видобувну промисловість, сільське господарство, торгівлю
й банки, то тепер іноземні корпорації, прагнучи встановити свій
контроль над різними сферами обробної промисловості й послуг,
спрямовують все зростаючу частину своїх закордонних капіталовкладень у ці галузі. Зокрема, до Другої світової війни основною
сферою застосування іноземного капіталу була розробка сировинних ресурсів у колоніальних країнах і виробництво товарів
військово-технічного характеру. З 60-х років ХХ століття стало
формувтися міжнародне інтегроване виробництво, в межах якого
об'єднуються всі стадії виробничо-збутового процесу. Як наслідок
структура вивозу капіталу стала диверсифікуватися.
В сучасних умовах все більша частина іноземного капіталу надходить до сфери нових технологій, зокрема у космічну індустрію,
телекомунікаційні послуги, фармацевтику та інші галузі господарства, які динамічно розвиваються. У цілому, все більш привабливим з точки зору застосування іноземного капіталу стає сектор
послуг. Зокрема, за період з 1999 по 2002 рр. у країнах з ринковою
економікою частка прямих іноземних інвестицій, що надійшли у
сферу послуг, склала майже 70% у загальному обсязі капіталовкладень, 20% інвестицій було залучено в обробну промисловість, а
інша частина – у видобувну промисловість і сільське господарство.
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Для країн, що розвиваються, подібні показники становили 57%,
32% і 10%, відповідно.
Також необхідно відзначити, що в сучасному вивозі капіталу все
більшого значення набуває експорт патентів і ліцензій на нові
науково-технічні відкриття, винаходи і новинки. Найбільшими
експортерами та імпортерами патентів є США, Японія, Швейцарія, Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Німеччина. Провідне
місце належить Японії. Вкладення в науку й техніку є прибутковими, тому корпорації інвестують значні капітали як усередині
країни, так і за її межами. Зростання експорту патентів і ліцензій
пов'язано також із посиленням інтеграційних процесів і міжнародним зрощенням капіталів.
Що стосується динаміки руху капіталу, то вона сильно пов'язана
з циклічними процесами розвитку світового господарства, національних економік і окремих галузей, а тому між цими процесами
спостерігається позитивна кореляція. У період росту економіки
зростають і капіталовкладення, причому в самих різних формах:
нові інвестиції, реінвестування прибутків, кредити, вкладення в
цінні папери тощо. Натомість у періоди уповільнення економічної
активності обсяги надходжень іноземного капіталу скорочуються,
за умови, що зарубіжні інвестори не мають певного стратегічного
інтересу, що підштовхує вкладати кошти в економіку державреципієнтів навіть у періоди спаду.
На початку ХХ століття в основних країнах-експортерах й
імпортерах капіталу спостерігаються невисокі темпи економічного
росту, і як наслідок – знижуються обсяги вивозу капіталу. Про це
йдеться в багатьох публікаціях МВФ, ЮНКТАД, Світового банку
та інших джерелах. Проте внаслідок нерівномірності економічного
розвитку в окремих країнах спостерігається піднесення (наприклад, Китай, Росія) і тому іноземні капітали активно надходять у ці
регіони.
Держави й міжнародні організації активно сприяють переміщенню капіталу через національні кордони, для чого вони використовують різноманітні інструменти регулювання і контролю. Широкий розвиток сьогодні одержали державні гарантії приватних закордонних капіталовкладень. У багатьох розвинутих країнах створені
спеціальні інститути, які займаються таким видом діяльності.
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Навіть у рамках групи Світового банку ще у 1980-х роках було створено спеціальне агентство з міжнародних інвестиційних гарантій.
Держава не тільки сприяє вивозу приватного капіталу, але й
безпосередньо виступає експортером фінансових ресурсів. Найчастіше державні кошти вивозяться у вигляді позичкового капіталу з розвинутих держав до азіатських, африканських, латиноамериканських країн, що розвиваються, а протягом останнього десятиліття й до колишніх соціалістичних країн. Наприкінці 1960-х
років частка державних коштів становила майже 70% усіх фінансових коштів, які вивозилися з найбільш розвинутих країн світу в
країни, що розвиваються. Державні інвестиції у вигляді позик і
економічної «допомоги» спрямовувалися на будівництво залізниць,
розвиток інфраструктури і були розраховані на тривалі строки з
меншою прибутковістю, ніж приватні вкладення.
На відміну від вивозу приватного капіталу, при експорті державних коштів або фондів міжнародних організацій отримання
високих прибутків не завжди є першочерговим завданням. Найчастіше розміщення державного капіталу за кордоном переслідує
політичні цілі, здійснюється для створення сприятливого клімату
для наступного експорту приватного капіталу.
Внаслідок складного економічного становища, значного зовнішнього боргу Україна практично не вивозить державний капітал
в інші країни. Тим часом валютні надходження в Україну у вигляді
кредитів дуже великі та обчислюються в мільярдах доларів США.
Зокрема, за оцінками експертів, тільки щорічні кредити становлять від 1 до 5 млрд. доларів. У зв'язку з приватизацією державної
власності й доступом іноземних компаній і осіб до даних процесів,
а також у зв'язку зі створенням спільних підприємств та інших
видів співробітництва з іноземними партнерами, зростає приплив
капіталу в Україну у формі інвестицій.

3.2. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу

Інвестиції у перекладі з латині означають «вкладення», тобто
являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його
збільшення. В системі міжнародного руху капіталу інвестиції відіграють суттєву роль.
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Закордонні інвестиції здійснюються в двох основних формах:
прямих і портфельних капіталовкладень. Капіталовкладення в
зарубіжні підприємства, що забезпечують контроль над ними з боку
інвестора, називаються прямими іноземними інвестиціями. У міжнародній статистиці до них зазвичай відносяться такі інвестиції, за
яких у власності іноземного інвестора знаходиться не менше 25%
акціонерного капіталу компанії. Їх часто поділяють на первинні
капіталовкладення (greenfield investments), які є інвестиціями в новостворені підприємства, та інвестиції в існуючі підприємства, які
здійснюються через механізми злиття і поглинання.
Іноземні портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в іноземні
облігації, акції зарубіжних підприємств та інші цінні папери з метою
одержання прибутку, а не встановлення контролю за господарською
діяльністю реципієнта. На міжнародному ринку випускаються та
обертаються різни виді цінних паперів, які умовно можна поділити
на:
– акціонерні цінні папери (equity securities), до яких відносяться
прості й привілейовані акції;
– боргові зобов'язання (debt securities), що охоплюють облігації,
прості векселя, боргові розписки;
– інструменти грошового ринку (money market instruments), а саме
казначейські зобов'язання, інвестиційні, ощадні, депозитні сертифікати, банківські акцепти тощо;
– похідні цінні папери або, як їх ще називають, фінансові деривативи (financial derivatives), до складу яких належать форвардні
та ф'ючерсні контракти, опціони, варанти, свопи тощо.
Прямі й портфельні інвестиції відрізняються між собою за економічним змістом, призначенням, ступенем контролю з боку іноземного інвестора й особливостями управління. Проте чітко визначеної
межи між цими формами інвестування немає. В економічній літературі поки що не склалося єдиного методологічного підходу до
визначення і кількісного виміру прямих та портфельних інвестицій.
Наведений вище критерій прямих іноземних інвестицій (володіння 25% капіталу компанії) не завжди є достовірним показником
розмежування прямих і портфельних інвестицій. Досить часто
можна спостерігати ситуацію, коли й при меншій частці у власності компанії іноземний інвестор може здійснювати управлінський
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контроль і оперативне керування компанією. Тому низка міжнародних організацій і окремі держави знижують цей рівень до 10%,
а іноді й менш. Наприклад, за визначенням ОЕСР прямими іноземними інвестиціями вважаються такі, що дають іноземному інвесторові можливість володіти 10% і менше відсотками акцій компанії
за умови достатності права участі в управлінні цим підприємством.
В Україні відповідно до Закону «Про оподатковування прибутку
підприємств» (від 1997 р.) під прямою інвестицією розуміють господарську операцію, що передбачає внесення коштів або майна до
статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні
права, емітовані цією юридичною особою. Безпосереднє внесення
будь-яких цінностей на основі договору про інвестиції теж може
розглядатися як пряма інвестиція. Прямими є такі інвестиції, які
формують понад 10–15% капіталу фірми і надають право на участь
у керуванні компанією. Що стосується портфельних інвестицій, то
під ними розуміють такі господарські операції, які передбачають
придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів на фондовому ринку. Відмінною рисою портфельних інвестицій є те, що інвестор не має права на участь в управлінні підприємством, а одержує прибуток у вигляді дивідендів або відсотків від
володіння цінними паперами.
В інших країнах світу формальний поділ між прямими й портфельними інвестиціями також визначається певною відсотковою
часткою. Зокрема, в Австрії, Бельгії, Люксембурзі, США, Фінляндії
прямими іноземними інвестиціями формально признаються будьякі вкладення, якщо вони перевищують 10% власності компанії, в
Італії й Франції – 20%, у Німеччині, Новій Зеландії, Японії – 25%,
Швеції – від 20 до 50%, в Іспанії 50%, у Нідерландах – 80%. Як
бачимо, межу між прямими й портфельними інвестиціями досить
складно визначити, і тому розподіл між зазначеними формами
інвестування є в значній мірі умовним.
Крім поділу інвестицій на прямі і портфельні існують й інші
варіанти їхньої класифікації. Зокрема, за об'єктами інвестування
розрізняють реальні й фінансові інвестиції; в залежності від строку
інвестування – короткострокові, середньострокові й довгострокові; за формою власності – приватні, державні, міжнародних
організацій, змішані.
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Реальні інвестиції – це капіталовкладення в реальні матеріальні
й нематеріальні активи, зокрема, в основні фонди з довгим строком амортизації, товарно-матеріальні запаси або придбання землі
та іншої власності. Фінансові інвестиції – це вкладення у фінансові інструменти, переважно в цінні папери.
Короткострокові інвестиції – мають строк до 1 року, середньострокові – до 5–7 років, довгострокові – понад 5–7 років. Короткострокові інвестиції часто здійснюються у формі депозитних
внесків на строк до року, придбання державних і корпоративних
облігацій з терміном погашення до 1 року, а також у вигляді інших
фінансових активів. Середньо- і довгострокові інвестиції в основному орієнтовані на вкладення в основне виробництво, інноваційну
діяльність, цінні папери зі строком погашення більше року.
Приватні інвестиції здійснюються фізичними і юридичними
особами, що володіють власним капіталом. Державні інвестиції –
це вкладення державних і місцевих органів влади, державних підприємств із бюджетних фондів. Інвестиції міжнародних організацій
відбивають активність різних форм таких організацій. Змішані
форми інвестування припускають спільне використання як приватних, державних так і інших джерел фінансування.
Міжнародний інвестиційний ринок є важливою складовою
світового ринку. Він являє собою дуже складний механізм, що
формується в результаті взаємодії в інвестиційній сфері діяльності
значної кількості виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних, інформаційних та інших структур, Як економічна
категорія міжнародний інвестиційний ринок являє собою сукупність
економічних відносин, які складаються між вітчизняними та зарубіжними продавцями й споживачами інвестиційних товарів, послуг та
інших об'єктів інвестування в усіх їхніх формах.
Прямі іноземні інвестиції здійснюються в основному транснаціональними корпораціями. Вони відіграють особливу роль серед
інших форм міжнародного руху капіталу. За своїми якісними характеристиками ПІІ відносяться до категорії реальних інвестицій. Як
уже відзначалося вище, їх основна мета – одержати контроль над
підприємством, у яке інвестуються кошті, та мати можливість
здійснювати його ефективне управління. Такі інвестиції носять
довгостроковий характер і можуть суттєво впливати на економічний
розвиток як країн-реципієнтів, так і країн-донорів.
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Для економіки країн, що залучають капітал, прямі іноземні
інвестиції мають велике значення порівняно з кредитами або
іншими формами міжнародного руху капіталу. За допомогою ПІІ
країни мають можливість одержати доступ до зовнішніх джерел
фінансування, до нових технологій, передового управлінського
досвіду, одержати допомогу в організації і збуті продукції. Одночасно такі інвестиції не збільшують зовнішній борг, а навпаки,
сприяють одержанню коштів для погашення заборгованості.
Динаміка руху прямих іноземних інвестицій за останні десятиліття свідчить про посилення їх ролі у світовій економіці (див.
табл. 3.1). Глобальний накопичений обсяг ПІІ становив у 2004 р.
майже 8,9 трлн. доларів. За період з 1986 по 2000 рр. щорічні темпи
росту в 3 рази перевищували валові капіталовкладення в основний
капітал і були значно більшими за темпи росту світової торгівлі і
виробництва. Така висока динаміка пояснюється суттєвими змінами, які відбувалися у сфері фінансів, і посиленням діяльності
транснаціональних компаній у світовому господарстві.
Таблиця 3.1.
Динаміка прямих іноземних інвестицій, млрд. дол. США
Регіони

1985 1990
приплив інвестицій
Світ, всього
56,8 203,8
Розвинуті країни
43,1 169,8
Країни, що розвиваються
13,7
33,7
Країни Центральної та Східної Європи
0,02
0,3
відплив інвестицій
Світ, всього
56,7 222,1
Розвинуті країни
52,5 204,3
Країни, що розвиваються
4,2
17,8
Країни Центральної та Східної Європи
-

1995

2000

2004

331,1 1271,0 648,1
203,5 1005,0 380,0
113,3 240,2 233,2
14,3
25,4
34,9
355,3 1150,5 730,2
305,8 1046,0 637,4
49,0
99,5
83,2
0,5
4,0
9,7

Джерело: UNCTAD World Investment Report 1999, New York, Geneva 1999. UNCTAD
World Investment Report 2005, New York, Geneva 2005.

За своєю регіональною структурою основна маса ПІІ експортується та імпортується в промислово розвинуті країни. Майже 90%
світового накопиченого обсягу прямих іноземних інвестицій припадає на ТНК розвинутих країн, причому понад 60% вивозиться
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компаніями США, Франції, Великої Британії, Німеччини і Японії.
В 2003 р. серед найбільш привабливих країн з точки зору припливу
іноземних прямих інвестицій були Люксембург, Китай, Франція,
Бельгія, США, Іспанія і Велика Британія.
Аналіз галузевої структури ПІІ дозволяє стверджувати, що більшість інвестиційних потоків спрямовується в обробну промисловість і сферу послуг, тоді як частка первинного сектора в загальному
обсязі ПІІ скорочується. Причому ступінь інтенсивності надходження інвестицій у різні галузі обробної промисловості неоднакова. В останнє десятиліття найбільш успішно залучали іноземні
інвестиції такі галузі, як інформаційні технології, телекомунікації,
фармацевтика, космічна індустрія, машинобудування, галузі
бізнес-інфраструктури тощо.
З другої половини 90-х років ХХ століття особливо активізувалося інвестування через механізми злиття і поглинань (mergers and
acquisitions, M&A). За декілька років їх міжнародні обсяги перевищили 1 трлн. дол., тоді як у 1991 р. вони складали менше 100 млрд.
доларів. За оцінкою експертів, за період з 1995 по 2000 рр. глобальні темпи росту обсягів злиття і поглинань становили щорічно
в середньому понад 140%.
Злиття і поглинання (ЗІП) – загальний термін, що використовується для опису корпоративних угод, які ведуть до концентрації і
централізації капіталу. Під цим терміном часто розуміють різноманітні види реорганізації компаній, пов'язані зі змінами у власності.
Незважаючи на універсальність цього терміну й використання в
економічній літературі понять «злиття» і «поглинання» як синонмів, між ними є деякі відмінності.
Злиття являє собою такий тип угоди, коли дві чи більше компаній об'єднуються й формують нову третю компанію, якій передаються майно, права та обов'язки компаній, що об'єднуються.
При цьому компанії, що зливаються, припиняють своє існування,
а їх акції обмінюються на акції новоствореної компанії.
Поглинання – тип об'єднання, коли одна або більше компаній
приєднуються до іншої компанії, яка продовжує існувати після
злиття. Їй переходять майнові права й зобов'язання юридичних
осіб, що поглинаються, при цьому компанії, що купуються, або
припиняють своє існування, або контролюються шляхом володіння
контрольним пакетом акцій, або достатньою часткою капіталу.
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Транскордонні злиття і поглинання – відносно нове явище в
міжнародних економічних відносинах. Їх динаміка має циклічний
характер. Не випадково ми стали свідками піднесення й падіння
операцій із злиття і поглинання на рубежі XX–XXI століть.
Остання хвиля характеризувалася деякими основними особливостями. По-перше, це був період мегаоперацій. Угоди вартістю
понад 1 млрд. дол. стали досить поширеними. Наприклад, у США
8 із 10 найбільших злиттів за всю історію існування країни припало
саме на даний період. Серед них угоди між Citicorp і Travelers
Group, AOL і Time Warner, Daimler-Benz і Chrysler Corp. Сім найбільших міжнародних злиттів і поглинань наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Найбільші злиття і поглинання (1998-2004 рр.)

Компанія-покупець

1. Vodafone Air Touch
2. Royal Dutch Petroleum
3. Vodafone Group
4. British Petroleum

Компанія продавець

Mannesmann

Вартість
угоди
Рік
(млрд.
дол.)
телекомунікації
202.8
2000
Галузі

Shell Transport &
нафта та газ
Trading
Air Touch
телекомунікації
Communication
Amoco
нафта та газ

74,3

2004

60,3

1999

48,2

1998

5. France Telecom

OrangeMannesmann

телекомунікації

46,0

2000

6. Daimler-Benz

Chrysler

автомоб.
промисловість

40,5

1998

7. Vivendi

Seagram

телекомунікації

40.4

2000

Джерело: Завьялова Е.В., Этокова Е.В. Международные слияния и поглощения:
опыт Запада. К.: Рант, 2002, с. 325; SDC Platinum, Thomson Financial 2005.

По-друге, у структурі ЗІП були відзначені ряд рис, відмінних від
попередніх хвиль злиття і поглинань: зростання частки злиття у
противагу поглинанням у вартісній структурі міжнародних ЗІП;
ріст абсолютної вартості транскордонних операцій, що дають
покупцю право контролю над компанією; як засіб фінансування в
основному виступав обмін акціями, ніж платежі грошовими коштами або боргові інструменти; серед ЗІП переважали в основному
124

3.2. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу

дружні операції; злиття і поглинання більшою мірою носили горизонтальний і конгломератний характер, у той час як вертикальних
операцій було значно менше.
По-третє, співвідношення між міжнародними злиттями та поглинаннями і загальним обсягом потоків прямих іноземних інвестицій протягом 1990-х років збільшувалося. На початку десятиліття
воно складало лише 35%, а наприкінці вже досягло позначки 85%.
Незважаючи на нинішнє послаблення активності в сфері міжнародних злиттів і поглинань, тенденції, закладені наприкінці
минулого сторіччя, зберігатються. Щоправда, вони набувають
нових рис. Наприклад, міжнародні угоди зі злиття і поглинання
починають носити переважно регіональний характер. Зростає кількість внутрішньорегіональних угод у Європі, Північній і Латинській Америці, Азії, країнах СНД.
В сучасних умовах міжнародні портфельні інвестиції є розповсюдженою формою інвестування. Інтерес до них відновився ще у
80-і роки ХХ століття й відтоді не вгасає. Постійно збільшуються
обсяги портфельних інвестицій, розширюється їх географічна та
інституціональна структура. Наприклад, якщо до 1980 р. обсяг іноземних цінних паперів у портфелях американських пенсійних
фондів не перевищував 1%, до в 1990-х роках він зріс до 5–6%.
Країни Європи, Японія, Канада та інші держави світу активно розвивають і модернізують свої системи торгівлі цінними паперами.
Зростає кількість міжнародних і глобальних інвестиційних фондів
і вартість їх активів, розширюється практика емісії американських
і глобальних депозитарних розписок, збільшується кількість випадків реєстрації транснаціональними корпораціями своїх цінних
паперів на зарубіжних ринках тощо. Усе це свідчить про активізацію руху міжнародних портфельних інвестицій.
За останні десятиліття, за даними Міжнародного валютного
фонду, розміри потоків портфельних інвестицій стали значно перевищувати темпи росту прямих іноземних капіталовкладень (див.
табл. 3.3). У сучасних умовах до портфельного інвестування крім
інституційних інвесторів активними темпами залучаються приватні
інвестори, які завдяки своїй чисельності і незначним обсягам
операцій роблять ринок більш ліквідним.
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Таблиця 3.3.
Щорічні прямі і портфельні інвестиції, млрд. дол.
1987
портпрямі
фельні

відплив
приплив

137
127

121
134

відплив
приплив

134
113

123
125

відплив
приплив

3
14

-2
1

відплив
приплив

-

1
8

1990
2000
портпортпрямі
прямі
фельні
фельні
Всього
239
187
1191
1305
206
189
1301
1561
Розвинуті країни*
228
170
1091
1209
175
155
1053
1460
Країни, що розвиваються
10
17
100
94
32
20
248
87
Міжнародні організації
0
2
14
14

2004
портпрямі
фельні

664
549

1074
1819

603
299

894
1649

61
250

180
170

-

н/д
н/д

Примітки: * – за 2004 р. сукупні дані для США, Канади, Японії, Великої Британії та
єврозони; н/д – немає даних.
Джерело: IMF Balance of Payments Sdtatistics Yearbook, Washington, 2001; Global
Financial Stability Report, IMF, Sept. 2005.

Торгівля цінними паперами за участю приватних інвесторів
стала можливою завдяки розвитку сучасних інтернет-технологій.
Кількість компаній, що роблять ставку на приватного інвестора,
постійно зростає. Зокрема, у Західній Європі кількість приватних
інвесторів за останні роки збільшилася у 4–5 разів. У США понад
55% населення країни є учасниками фондового ринку або безпосередньо, або через інвестиційні фонди. Для порівняння в 1950-х
роках цей показник становив 5%.
Як свідчить практика, міжнародні портфельні інвестиції більш
ліквідні, рухливі і чутливі до змін, що відбуваються на фінансових
ринках, ніж прямі інвестиції. Портфельному інвестору однаково, в
яке підприємство чи галузь вкладати кошти аби отримати прибуток при прийнятному рівні ризику. У будь-який момент портфельний інвестор може вилучити свій капітал значно швидше, ніж це
може зробити інвестор, що вклав прямі інвестиції на зарубіжних
ринках. Таким чином, стратегія портфельних інвесторів в основному орієнтована на короткостроковий ефект, а не на довгостро126
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кову перспективу. Їх основною метою є отримання суттєвих прибутків за мінімізації ризиків.
Активізація діяльності на міжнародному ринку портфельних
інвестицій пов'язана з багатьма чинниками. Серед найбільш важливих можна виділити: лібералізацію, дерегулювання і зростання
різних сегментів фінансових ринків, введення багатьох фінансових
інновацій, технологічне перетворення ринку цінних паперів на
основі телекомунікаційних технологій, відновлення й модернізація роботи провідних фондових бірж, використання стратегій
диверсифікації інституційними та індивідуальними інвесторами,
зростання доступності інформації про зарубіжні ринки цінних
паперів, уніфікація й стандартизація діяльності учасників фондового ринку тощо.
Гранти, технічна допомога, пільгові кредити з боку міжнародних
організацій і держав складають важливу компоненту міжнародного інвестиційного ринку. Широкого поширення одержала так
звана офіційна допомога розвитку. Протягом останнього десятиліття її щорічні обсяги становили в середньому 55 млрд. дол., а до
2015 р. очікується, що вона досягне 175 млрд. дол., що втричі більше, ніж зараз. Офіційна допомога розвитку надається на пільгових
або безоплатних умовах країнам, що розвиваються, для прискорення їх соціально-економічного розвитку й складається з фінансової та технічної компоненти. Фінансова допомога включає
позики, кредити, субсидії й дарунки. Технічна складається з надання
науково-технічних знань, виробничого, збутового та управлінського досвіду тощо.
Допомога може надаватися на двосторонній та багатосторонній
основі, мати приватний або державний характер. Умови надання
допомоги за державними каналами звичайно вигідніші, ніж допомога з приватних джерел. Ще більш пільгові умови надають міжнародні організації. Провідну роль серед них відіграють Міжнародний
валютний фонд і група Світового банку. Зокрема, у 2003 р. Світовим банком була надана допомога країнам, що розвиваються, у
розмірі 18,5 млрд. дол. на реалізацію 240 проектів, у тому числі:
– 2,3 млрд. дол. на проекти в області освіти;
– 3,4 млрд. дол. на охорону здоров'я й проекти в галузі соціальних
послуг;
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– 1,4 млрд. дол. у вигляді позик на збереження водних ресурсів;
– 1,5 млрд. дол. на боротьбу зі СНІДом.
Кожна з організацій, що входять у групу Світового банку, зробила свій внесок у розширення допомоги країнам, що розвиваються. Наприклад, Міжнародний банк реконструкції і розвитку
схвалив 99 позик на загальну суму 11,2 млрд. дол. для 37 держав.
Міжнародна асоціація розвитку виділила безпроцентних кредитів і
грантів для 55 країн на загальну суму 7,3 млрд. дол., найбільша
частка з яких надійшла в Африку та Південну Азію. Міжнародна
фінансова корпорація здійснила понад 200 проектів на суму майже
4 млрд. дол.
Міжнародний валютний фонд на постійній основі надає своїм
членам фінансову та іншу допомогу. У 2003 р. тільки технічну допомогу було виділено 356 суб'єктам. Ключовими сферами такого інвестування є фінансова політика, монетарна політика, статистика.
Кошти МВФ також активно спрямовуються на боротьбу з кризами, бідністю й заборгованістю.
Транснаціональні корпорації (ТНК) є основним суб'єктом господарської діяльності як в окремих країнах, так і у світовому господарстві в цілому. Хоча деякі компанії, які мали ознаки транснаціональних, з'явилися ще в XVII столітті, початок інтенсивного зародження й розвитку ТНК відноситься до другої третини XIX століття.
Саме тоді почали активно розвиватися процеси концентрації капіталу й виробництва, розширювалися торгові та фінансово-кредитні
відносини, що стимулювали створення міжнародних корпорацій.
Термін же «транснаціональні корпорації» з'явився значно пізніше (у 60-х роках ХХ століття). Крім нього в економічній літературі
дедалі ширше використовуються й інші поняття, наприклад, багатонаціональні, мультинаціональні, міжнародні, глобальні компанії,
які частіше за все розглядалися як синоніми, хоча між ними, на
думку окремих авторів, існують деякі відмінності.
Пропонуються різні критерії для визначення ТНК: масштаби й
сфера діяльності, належність капіталу, інтернаціональність менеджменту, глобальність стратегій та інше. Хоча й дотепер не вдалося
сформулювати єдину загальноприйняту точку зору з даного питання, поняття транснаціональні корпорації є поширеним у вітчизняній економічній літературі; на Заході ж такі компанії переважно
називають мультинаціональними.
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В самому широкому розумінні транснаціональною вважається
корпорація, що володіє дочірніми підприємствами у двох та більше
країнах світу незалежно від їх юридичної форми або сфери діяльності, що має таку систему ухвалення рішення, яка дозволяє проводити
узгоджену політику і загальну стратегію з одного або декількох
центрів. При цьому дочірні компанії так пов'язані між собою через
відносини власності або іншим шляхом, що кожна з них може
значно впливати на діяльність інших компаній (зокрема, мати
доступ до їх знань і ресурсів) і розділяти відповідальність з ними. У
деяких визначеннях говориться також про те, що щорічний обсяг
продажів ТНК повинен перевищувати 100 млн. дол. або більше
25% діяльності компанії має здійснюватися за кордоном.
В останні роки більш популярним в офіційній літературі стає
спрощене визначення ТНК. Зокрема, у багатьох документах
ЮНКТАД використовується таке визначення: транснаціональні
корпорації – це акціонерні чи неакціонерні компанії, які складаються
з материнських компаній і їх закордонних афілійованих фірм. Материнською компанією вважається підприємство, яке контролює
активи інших суб'єктів господарської діяльності, розташованих у
зарубіжних країнах. Контроль здійснюється шляхом володіння
певною частиною капіталу. Закордонною афілійованою компанією називається акціонерне або неакціонерне підприємство, у
якому інвестор, що є резидентом іншої країни, володіє такою частиною капіталу, що дозволяє йому мати довгостроковий інтерес в
управлінні даним підприємством.
В наш час транснаціональні корпорації перетворилися на
потужні важелі економічного розвитку й добробуту окремих країн
і світового господарства в цілому. За даними ЮНКТАД, на початок
2004 р. у світі існувало майже 62 тис. ТНК і 930 тис. їх дочірніх
компаній. При цьому на території промислово розвинутих країн
розміщувалося понад 73% материнських компаній і 11% дочірніх
компаній; у країнах, що розвиваються – 23% і майже 63%; у
колишніх соціалістичних країнах – 3,7% і 26%, відповідно. Значно
зріс рівень транснаціоналізації компаній1. У середньому для 100
найбільших корпорацій світу він сягнув за 40%, а для деяких ком1 Рівень транснаціоналізації – це показник, який відображає питому вагу зарубіжних

активів, обсягів продажів, числа працюючих в загальнокорпоративних показниках.
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паній становив 80–90%. Наприклад, рівень транснаціоналізації
компаній Nestle, ABB, British American Tobaco у 2001 р. наблизився
до 95%, а для британсько-австралійської компанії Rio Tinto, що працює в області видобувної промисловості, перевищив навіть 98%.
ТНК виступають основними і навпливовішими суб'єктами світового господарства. Вони контролюють майже 50% світового промислового виробництва, понад 60% зовнішньої торгівлі; на них
припадає 80% світової торгівлі патентами, ліцензіями, «ноу-хау».
Під контролем ТНК знаходиться 90% світового ринку пшениці,
кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, залізної руди; 85% – ринку
міді і бокситів; 80% – чаю та олова; 75% – бананів, натурального
каучуку й нафти. Великі корпоративні імперії досить могутні.
Достатньо порівняти їх щорічні обсяги продажів з ВВП тих чи
інших держав, щоб прийти до такого висновку (див. діаграму 3.1).
Діаграма 3.1.
ВВП деяких держав і обсяги продажів ТНК, млрд. дол. США
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Джерело: World Development Indicators Database, World Bank, August 2005; The
World's Largest Corporations, Fortune Global 500, 2005.

Ядро світового господарства складають 500–700 самих великих
корпорацій світу, які мають практично необмежену економічну
владу. При цьому в країнах з розвинутою ринковою економікою в
кожній галузі звичайно домінують 2–3 супергіганти, що конкурують
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між собою на міжнародних ринках. До числа найбільших корпорацій світу за показником рівня прибутку в 2001 р. відносилися: WalMart Stores, Exxon Mobil, General Motors, BP, Ford Motor тощо.
Посилення експансії ТНК пов'язано з дією багатьох чинників.
Серед них можна виділити насамперед такі:
– швидке поширення сучасних досягнень науково-технічного
прогресу;
– конвергенція технологічних можливостей у багатьох сферах економіки, що обумовила структурні зміни і створила нові можливості для міжнародного підприємництва;
– поява нових ринків (насамперед, країн з перехідною економікою);
– поглиблення регіональних інтеграційних процесів і розширення
зон співробітництва між країнами;
– активізація процесів приватизації у різних країнах світу;
– прискорення глобалізації фінансового сектора та інтеграція
фінансових ринків;
– посилення глобальної конкуренції тощо.
На думку деяких економістів, сьогодні у світі немає сили, що могла б протистояти транснаціональному капіталу. Вони вважають,
що наслідком використання глобальних стратегій ТНК врештірешт стає формування інтегрованої міжнародної виробничої й
торгово-фінансової системи, у порівнянні з якою національні держави виступають як другорядні величини.
Спільні підприємства (СП) – одна з форм спільного підприємництва і міжнародної інвестиційної діяльності. Хоча в економічній
і правовій літературі відсутня термінологічна єдність щодо поняття
«спільне підприємство», більшість спеціалістів сходяться на тому,
що спільне підприємство – це форма співробітництва партнерів, що
об'єднують капітал для здійснення спільної виробничо-господарської
діяльності, управління й розподілу прибутку пропорційно вкладеному
капіталу.
Майже 20–30% іноземних філій ТНК створюються у формі
спільних підприємств. Більшість з 500 найбільших компаній світу
беруть участь у декількох СП міжнародного характеру. Для багатьох західних корпорацій СП є засобом виходу на нові ринки,
подолання протекціоністських бар'єрів, прискорення науково131
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технічного прогресу, зменшення ступеню ризику капіталомістких
проектів виробництва нових продуктів, поліпшення доступу до
джерел сировини й матеріалів тощо.
Виходячи з визначення, основними ознаками СП є:
– наявність угоди або договору про довгострокове співробітництво;
– об'єднання капіталів і їх оцінювання як внесків або вкладів
учасників;
– наявність єдиних виробничих потужностей і колективів;
– наявність єдиного органа управління, відносно незалежного від
керівних органів учасників;
– повна господарська самостійність підприємства;
– участь у прибутках і збитках згідно з розміром внеску або відповідно до специфічних домовленостей.
На відміну від інших форм спільного підприємництва СП мають
ряд переваг. По-перше, угоди носять довгостроковий і комплексний характер. По-друге, партнери несуть спільну відповідальність
за ефективність діяльності підприємства. По-третє, при спільному
володінні зменшується ступінь ризику для партнерів. І, нарешті,
СП дають можливість більш адаптивного проникнення на зарубіжні ринки.
Причини створення спільних підприємств різноманітні. Умовно
їх можна поділити на два рівні: загальні мотиви, що пов'язані з
особливостями бізнес-клімату в країні-донорі й реципієнті, і
специфічні, що визначають мотивацію безпосередніх партнерів по
СП. Зокрема, причиною створення СП можуть бути виробничоекономічні чинники (наприклад, зниження витрат і ризику при
створенні нових потужностей, придбання нових джерел сировини
або виробничої бази, реалізація переваг дислокації, можливість
запобігання циклічності й сезонності виробництва, розширення
діючих виробничих потужностей тощо), маркетингові та інші
мотиви.
Незалежно від мотивів, СП – це засіб досягнення ділових і
економічних цілей, які суттєво розширюють можливості кожного
учасника. Саме це є головною відмінною рисою та основною
перевагою такої форми співробітництва.
СП класифікують за різноманітним ознакам.
– за способом організації розрізняють: кооперативні й договірні;
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– за участю іноземного партнера: з меншою, паритетною, більшою часткою капіталу;
– за структурою учасників: державні, приватні, змішані підприємства;
– за розмірами: дрібні, середні, великі, найбільші;
– за ступеням самостійності: незалежні й залежні від компаній
засновників;
– за сферою діяльності: промислові, сільськогосподарські, науково-дослідні, закупівельні, збутові, транспортні, туристичні,
страхові, консультаційні, комплексні тощо.
СП можуть створюватися в будь-якій формі та сфері діяльності,
якщо остання не підпадає під державні обмеження щодо іноземних
інвесторів. В цілому вони можуть займатися будь-якими видами
діяльності, які не заборонені законодавством країни-реципієнта.
Деякі види діяльності, наприклад, страхування і банківська справа,
потребують одержання ліцензій. Спільні підприємства можуть
створювати дочірні компанії, філії, представництва як на території
держави-реципієнта, так і за кордоном. І взагалі в правових системах, що надають національний режим іноземним інвесторам, СП
за участю іноземного партнера мають ті ж самі права та обов'язки,
що і національні підприємства.
Спільні підприємства почали інтенсивніше розвиватися в
останні 10–20 років. Найактивніше використовують цю форму
співробітництва країни Східної Європи та Китай. За короткий час
тут було створено понад 3,5 тис. СП. Створення спільних підприємств з іноземними партнерами сприяли залученню іноземних
інвестицій, передового науково-технічного та управлінського
досвіду, розвитку ринкових відносин у державах цих регіонів.
На міжнародному інвестиційному ринку досить активно діють
стратегічні альянси. Інвестиційні буми останніх десятиліть неминуче супроводжувалися сплеском формування й розвитку стратегічних альянсів. Під стратегічним альянсом розуміють координацію
на довгостроковій основі виробничої й ринкової діяльності двох і
більше компаній. Якщо ці компанії знаходяться в різних країнах, то
альянс стає міжнародним. Традиційно угоди між компаніями про
стратегічні альянси є більш глибокими, ніж звичайні торгові операції, але менш зв'язаними, ніж злиття і поглинання.
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Поява і розвиток стратегічних альянсів обумовлена багатьма
чинниками, серед яких особливо виділяються:
– високий рівень динамічності й непередбачуваності ринку, що
сприяють створенню гнучких організаційних структур, спроможних швидко та адекватно реагувати на зміни в зовнішньому
середовищі;
– обмеженість власних ресурсів (навіть у великих корпораціях)
для здійснення стратегій глобалізації та інтеграції;
– орієнтація провідних фірм на основні бізнес-компетенції, що
створює передумови для кооперації між компаніями з різноманітними, але взаємодоповнюючими видами діяльності з метою
досягнення більшої ефективності в межах альянсів.
Цілі створення стратегічних альянсів можуть бути самими
різними. Якщо раніше основним мотивуючим чинником виступала можливість досягнення певних обсягів продажів на визначених ринках, то в наш час при створенні альянсів компанії ставлять
стратегічні цілі (наприклад, можливість просування на нові ринки,
доступ до нових технологій, економія на масштабах виробництва,
збуту, фінансування, подолання державних та інших бар'єрів).
Зазвичай стратегічні альянси формуються на основі двох основних типів угод:
– функціональні угоди, що являють собою формальні угоди без
пайової участі партнерів або створення спільного підприємства.
У рамках таких угод не формується нова організація, і співробітництво здійснюється за одним або декількома напрямами
діяльності (НДДКР, розвиток виробництва, удосконалення продукції, спільне використання технології тощо). Сторони передають ресурси для ведення спільної діяльності, але не поділяють власності чи прибутків підприємства;
– угоди про участь в активах як із створенням нової організації
(наприклад, спільного підприємства), так і без реєстрації юридичної особи (наприклад, взаємний обмін акціями).
Останнім часом спостерігається тенденція до формування альянсів на основі участі в капіталі та одночасному укладанні кількох
функціональних угод для використання взаємодоповнюючих конкурентних переваг партнерів. Такі угоди були, наприклад, укладені
між нафтовими компаніями Statoil (Норвегія), British Petroleum
(Велика Британія), Chevron (США) і Total (Франція).
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Самими активними в створенні стратегічних альянсів є американські компанії, а серед галузей – важке машинобудування, військова та аерокосмічна індустрії, фармацевтична промисловість,
авіаперевезення, автомобілебудування, комунікації, тобто сфера
високих технологій. Кооперації у формі стратегічних альянсів
віддають перевагу і сучасні підприємства нафтогазового комплексу.
Стратегічні альянси мають тенденцію швидко з'являтися і зникати. Постійно відбувається перегрупування сил у різних галузях,
а на зміну двостороннім угодам про співробітництво приходять
багатосторонні. Вони, у свою чергу, ведуть до формування альянсових мереж, учасниками яких виступають не тільки великі фірми,
але й невеликі інноваційні компанії.
Активізація стратегічних альянсів призвела до появи різноманітних концепцій і моделей, що пояснюють даний феномен, визначають його основні риси та етапи формування. Зокрема, на
думку професора Гарвардської школи бізнесу Р. Кантера, у стратегічних альянсах зустрічаються п'ять основних етапів і форм інтеграції: 1) «стратегічна інтеграція» з постійним контактом між партнерами на рівні топ-менеджерів для вирішення стратегічних питань;
2) «практична інтеграція», що базується на взаємодії менеджерів
середньої ланки з питань спільної діяльності; 3) «оперативна інтеграція», що забезпечує взаємний доступ звичайних працівників до
спільних інформаційних ресурсів; 4) «міжособиста інтеграція», що
виявляється на рівні окремих осіб; 5) «культурна інтеграція», під
якою розуміють взаємне прагнення знаходити шляхи для подолання розбіжностей у традиціях, мові тощо.

3.3. Форми й методи регулювання міжнародного
інвестування на національному і міжнародному рівнях

Зростаюча роль, яку сьогодні відіграє міжнародне інвестування
і його основні суб'єкти у розвитку світового господарства, обумовлює необхідність державного регулювання інвестиційних процесів
і діяльності іноземних компаній. Перед урядами країн-реципієнтів
постають принаймні два питання: як ставитися до іноземного
інвестування та іноземних інвесторів, і яким заходам (адмініс135
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тративним або економічним) віддати перевагу, щоб максимізувати
позитивний ефект від діяльності іноземних компаній.
Незважаючи на посилення конкуренції між країнами з приводу
залучення іноземних інвестицій і все більшу уніфікацію правових
режимів, що регулюють діяльність іноземних інвесторів у межах
країн-реципієнтів, проблема регулювання інвестиційних процесів,
як і раніше, актуальна й активно обговорюється в економічній
літературі.
Водночас серед економістів немає єдиного підходу до питань
регулювання й контролю за іноземними інвестиціями та діяльністю іноземних компаній. На думку прихильників ідеї економічної
свободи, втручання держави у справи іноземних компаній може
мати місце тільки у двох випадках. По-перше, коли діяльність
ТНК загрожує здоровій конкуренції, як, наприклад, у випадку
придбання великим іноземним конкурентом провідної національної фірми. По-друге, коли в країні походження іноземної компанії
обмежений доступ до ринку або коли ця країна практикує несправедливі методи торгівлі й вкладення капіталу з точки зору міжнародних правил. Послідовники інших шкіл вважають, що регулювання може здійснюватися й в інших випадках, якщо воно спрямовано на збільшення позитивного і зменшення негативного ефекту
від діяльності іноземних інвесторів.
У своєму арсеналі країни-реципієнти мають безліч інструментів, за допомогою яких держава може відслідковувати й контролювати міжнародну інвестиційну діяльність на своїй території. Для
цього використовуються як методи прямого адміністративного
регулювання, так і важелі економічного стимулювання та обмеження. Перші регламентують правила припливу іноземного капіталу, галузеві сфери його застосування, умови й засоби просування
на ринок. До других зазвичай відносяться заходи фінансового
впливу (податкові, інвестиційні та інші пільги або обмеження).
Будь-який з наявних у розпорядженні держави засобів впливу
прямо або опосередковано спрямований на регулювання мікро- та
макросередовища, у якому функціонують іноземні підприємства.
У цілому ж, усі засоби й методи регулювання іноземних інвестицій умовно можна класифікувати наступним чином:
– за цілям регулювання: засоби стимулювання та обмежень;
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– за об'єктами регулювання: засоби, що визначають умови первинного доступу іноземних інвестицій в економіку країниреципієнта, і засоби, що регламентують діяльність вже створених підприємств з іноземними інвестиціями;
– за засобом впливу: безпосередня регламентація або методи
загальноекономічного регулювання, які опосередковано впливають на процес іноземного інвестування;
– за характером регулювання: адміністративні та економічні;
– за тривалістю дії: тимчасові й постійні.
Як свідчить світовий досвід, на початковому етапі просування
іноземної компанії на ринок країни-реципієнта держава застосовує переважно спеціальні заходи регламентації та регулювання
діяльності іноземних інвесторів. Найпоширенішими з них є:
– процедура одержання інвестиційного дозволу, ліцензії на право
здійснювати торгівлю цінними паперами та іншими інвестиційними інструментами;
– заборона та обмеження на капіталовкладення у певні галузі господарства, регіони, певні види цінних паперів й інвестиційні
активи;
– обмеження на частку іноземної участі в місцевому капіталі (в
останні роки обов'язкова більшість або меншість у капіталі втратила важливість), а також на обсяги цінних паперів, що купуються;
– виробничі та інші вимоги, що висуваються до прямих і портфельних інвесторів.
При наступній діяльності вже створених компаній з іноземними інвестиціями спеціальні заходи до них застосовуються рідко.
Тут регулювання й контроль за діяльністю ТНК здійснюються за
допомогою заходів загальногосподарського регулювання:
– встановлення порядку фінансування й репатріації капіталу;
– податкова політика;
– регламентація доступу до участі в приватизації;
– контроль за злиттям і поглинанням та антитрестовське законодавство в цілому;
– заходи спеціального стимулювання й контролю за діяльністю
ТНК.
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Незважаючи на широкий арсенал засобів, що мають держави
для регулювання й контролю за інвестиційною та іншою діяльністю компаній з іноземними інвестиціями, в останні десятиліття
уряди багатьох країн стали проводити ліберальнішу політику щодо
ТНК, ніж у середині ХХ століття.
Для залучення іноземних інвестицій багато держав досить
активно використовують такий механізм як вільні економічні
зони. Крім цієї мети, створення вільних економічних зон переслідує й інші вигоди. Зокрема:
– забезпечення повнішої зайнятості робочої сили як безпосередньо в економічній зоні, так і за її межами;
– сприяння розвитку відсталих в економічному відношенні районів;
– модернізація технологій і одержання нових ноу-хау;
– навчання власних спеціалістів і робітників новим методам праці;
– організація в економічних зонах таких виробництв, продукція
яких йшла б на експорт, не обмежуючи при цьому вже існуючі
можливості місцевих підприємств, які діють на внутрішньому
ринку тощо.
Вільні економічні зони (ВЕЗ) – це обмежені території, у яких діють
пільгові економічні умови для іноземних і національних виробників.
Перші задокументовані вільні зони з'явилися понад двох тисяч
років тому. Ще в 166 р. до нашої ери торгова влада грецького держави-острову Делос з метою сприяння торгівлі проголосила свою
державу вільною зоною. Купці, що приїжджали на острів, звільнялися від податків, митних зборів і виконання адміністративних
формальностей.
У середньовіччі в портових містах стали з'являтися вільні зони
типу «порто-франко», в яких продавці могли, наприклад, безмитно
складувати товари на період пошуку покупця. Рух товарів між
«порто-франко» і іноземними державами здійснювався без митних
формальностей і сплати мита. При переміщенні ж товару усередину країни застосовувався звичайний митний режим. Такі зони
існували в Генуї, Гамбурзі, Бремені, Марселі, Венеції, Ліверпулі,
Росії тощо. В ХІХ та ХХ століттях на зміну «порто-франко» стали
приходити вільні склади, вільні гавані, а також з'являтися інші
типи вільних зон.
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Протягом тривалого часу вільним економічним зонам була
притаманна переважно комерційна діяльність. В економічних
зонах товари складувалися й піддавалися лише тим операціям, які
були спрямовані на забезпечення доброякісного збереження або ж
на поліпшення загального виду чи зовнішнього оформлення, що
дозволяло підвищити їх якість. І тільки на початку 60-х років ХХ
століття була дозволена обробка товарів у вільних економічних
зонах. Звичайно при цьому здійснювалися операції, які певним
чином збільшували додану вартість товару.
Сьогодні існують різноманітні класифікації вільних економічних зон, серед яких найчастіше виділяють:
– вільні торгові зони;
– промислові зони;
– банківські і страхові зони;
– технологічні зони;
– комплексні зони.
До категорії вільних торгових зон входять безмитні зони, вільні
порти, транзитні склади, безмитні склади, митні зони на окремих
підприємствах тощо. Економічною основою таких зон є скасування
або зниження мита, більш м'який експортно-імпортний контроль
над товаром, що потрапляє в зону і реекспортується з неї. Зони даного типу націлені переважно на перевалку та збереження вантажів.
Промислові зони базуються не лише на застосуванні пільгового
торгового й митного режимів, але й на пільгових режимах фінансування й оподаткування, у тому числі для іноземних компаній.
Такі зони орієнтовані в основному на виробництво експортної або
імпортозамінюючої продукції, тому їх часто ще підрозділяють на
експортопромислові та імпортопромислові зони.
До банківських і страхових зон відносяться, насамперед, офшорні
центри або, як їх ще називають, – податкові гавані, а також території, де існує пільговий режим здійснення банківських і страхових
операцій (детальніше див. у Розділі 5).
Основу технологічних зон складають різноманітні технополіси і
технопарки. Основна їх задача – забезпечувати на основі різноманітних пільг розробку та впровадження сучасних технологій за
допомогою національних й іноземних компаній. Більше всього
таких зон розташовано в Японії та США.
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Комплексні зони створюються для рішення широкого кола
завдань і частіше всього використовують елементи різних видів
зон. До них, наприклад, можуть відноситься «відкриті» міста, райони з різними пільговими режимами.
Найбільшого поширення вільні економічні зони одержали в
країнах, що розвиваються. За даними статистики в країнах, що
розвиваються, існує майже 400 економічних зон, в яких працює
понад 3 млн. чоловік. У країнах, що розвиваються, створюються
переважно експортопромислові та імпортозамінюючі зони, які
розраховані на залучення іноземного капіталу й технологій. Яскравим прикладом може служити велика промислова зона в Манаусі
(Бразилія).
У країнах із розвинутою ринковою економікою переважно функціонують зони, які базуються на зниженні або скасуванні мит,
лібералізації експортно-імпортного контролю, а також зони, що
орієнтуються на пільгове переміщення капіталів і банківських операцій. Найбільша кількість вільних зон створена в США (близько
300). Крім найстарішої і найбільшої вільної економічної зони в
Нью-Йорку, вони організовані в Бостоні, Чикаго, Клівленді, СанФранциско, Сиєтлі та інших великих містах країни.
У практиці економічних зон за сучасних умов застосовується
широка гама пільг і стимулів для іноземних вкладників капіталу.
Як правило, вони залежать від специфічних умов кожної економічної зони. Звичайно, крім скасування мита, передбачаються такі
пільги:
– скасування будь-якого оподатковування за умови експортування
товару, звільнення від інших податків, насамперед, на нерухоме
майно, а також місцевих (обласних) податків, які існують у ряді
країн (наприклад, у Південній Кореї компанії, які створені у
вільній економічній зоні, у перші п'ять років цілком звільняються від податків, а в наступні три роки сплачують податки за
ставкою на 50% нижчою, ніж основна);
– скасування або зменшення прибуткового податку для осіб, що
працюють у вільній економічній зоні;
– повне або часткове скасування податків з прибутку зональних
підприємств на певний строк і в залежності від ряду умов.
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В сучасних умовах посилюється потреба в координації й
розробці на міжнародному рівні єдиних підходів до розв'язання
тих чи інших проблем, пов'язаних із міжнародною інвестиційною
діяльністю компаній. Наддержавне регулювання здійснюється як
через двостороннє, так і багатостороннє співробітництво між державами, а також через механізми функціонування міжнародних
організацій і інтеграційних угруповань. Система наддержавного
регулювання має відносно фрагментарний характер і складається
із сотень двосторонніх угод, декількох десятків документів міжнародного й регіонального характеру. Діалектично доповнюючи
національне регулювання, розробка й реалізація міжнародних
ініціатив покликані створити міжнародне правове середовище, де
б проблеми й розбіжності між окремими суб'єктами міжнародних
економічних відносин розв'язувались б не шляхом конфронтації й
тиску, а на основі партнерства, переговорів і співробітництва.
Перші спроби міжнародного регулювання питань іноземного
інвестування й діяльності ТНК починалися ще в 20-х роках ХХ
століття, проте значного поширення вони одержали лише після
Другої світової війни. Зокрема, у 1929 р. з ініціативи Ліги Націй
відбулася конференція з метою укладання багатосторонньої міжнародної конвенції з питань поводження з іноземцями та їх власністю. У 1947 р. як складова проекту Гаванської Хартії обговорювалася багатостороння угода про глобальні інвестиційні принципи.
Проте ні по конвенції, ні по угоді так і не було досягнуто єдності.
Водночас це були перші кроки на шляху подальшого розвитку
багатостороннього співробітництва у сфері іноземних інвестицій.
З 60-х років ХХ століття механізм двостороннього й багатостороннього регулювання інвестиційних питань став розвиватися
активніше. Основну роль у цьому процесі відіграли і дотепер відіграють міжнародні організації, насамперед, ООН і її спеціалізовані
установи (МВФ, МБРР, ЮНКТАД). Суттєвий внесок у регулювання інвестиційних питань зробили Банк міжнародних розрахунків (БМР), ГАТТ/СОТ, провідні фондові біржі та інші учасники
міжнародного ринку капіталів. Зокрема, у рамках спеціалізованих
структур ООН (Комісії ООН з ТНК і Центру ООН з ТНК) понад 20
років велася робота з установлення глобального режиму прямих
іноземних інвестицій і діяльності ТНК. Розроблявся так званий
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Кодекс поведінки ТНК – міжнародна угода, що була покликана
затвердити основні стандарти, принципи й напрями регулювання
питань, пов'язаних з інвестиційною та іншою зарубіжною діяльністю ТНК, і дотримання нормам якої було б юридично обов'язковим. Хоча Кодекс поведінки так і не був ухвалений, і країнам не
вдалося на глобальному рівні досягти згоди, на міжнародному
рівні все ж були вироблені єдині підходи до регулювання окремих
напрямів діяльності ТНК, в тому числі пов'язаних з їх інвестиційною активністю. Так, значних успіхів вдалося досягти у питаннях
обмежувальної ділової практики, незаконних платежів тощо.
Банк міжнародних розрахунків, МВФ, МБРР та інші міжнародні фінансові організації поряд з розробкою міжнародних домовленостей щодо позичкового капіталу досить активно займаються
регулюванням питань руху підприємницького капіталу, насамперед, портфельних інвестицій. Так, БМР часто публікує звіти і
дослідження щодо стану справ на ринку боргових зобов'язань і
похідних цінних паперів, визначає перспективи розвитку й міжнародні правила їх функціонування.
У межах Світової організації торгівлі також ставилися питання,
пов'язані з інвестиційною діяльністю. Зокрема, ще на уругвайському раунді переговорів був прийнятий цілий ряд документів, які
у більшій чи меншій мірі стосуються сфери регулювання іноземних
інвестицій і спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в
усьому світі за рахунок лібералізації доступу до ринків і створення
нових можливостей для інвестицій і торгівлі. Виявлення та усунення інвестиційних заходів, які пов'язані з торгівлею та обмежують (дестабілізують) її стало важливим кроком на шляху формування ліберального міжнародного режиму щодо прямих іноземних
інвестицій і зовнішньоторговельних операцій.
Провідні фондові біржі, об'єднуючи свої ресурси, теж прагнуть
до уніфікації правил торгівлі на своїх площадках. Це, безумовно,
робить певний внесок у розвиток міжнародної системи регулювання інвестиційної діяльності й розширює можливості учасників
ринку щодо пошуку привабливих сфер застосування капіталу.
Плідна робота щодо регулювання міжнародного інвестування
здійснюється в рамках Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР). Ще в 1976 р. були ухвалені два базових доку142
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менти: Кодекси лібералізації руху капіталу і поточних невидимих
операцій і Декларація про міжнародну інвестиційну діяльність і ТНК.
В середині 90-х років до них додалася Багатостороння інвестиційна угода.
Усі ці документи містять у собі важливі зобов'язання стосовно
поетапної лібералізації операцій, пов'язаних із прямими іноземними інвестиціями та поступовим вирівнюванням режиму, що
надається іноземним і національним інвесторам країнами-реципієнтами. Дані документи регулюють досить широке коло питань,
які прямо або опосередковано стосуються інвестування. Зокрема,
у кодекси включені положення, які визначають основні аспекти
права на створення підприємств, є положення щодо лібералізації
різних секторів сфери послуг, включаючи банківську справу й
фінансові послуги.
Досить ефективними є системи регіонального регулювання
іноземних інвестицій і ТНК, які створюються в рамках інтеграційних угруповань чи регіональних організацій. Яскравим прикладом
є діяльність Європейського союзу. Уже на початкових етапах інтеграції на порядок денний ставилося питання про необхідність контролю за операціями ТНК. З огляду на всю складність і масштабність завдань з регулювання іноземної підприємницької діяльності,
ЄС пішов не шляхом розробки всеосяжного закону, а шляхом прийняття послідовних взаємодоповнюючих директив і регламентів.
Спочатку доцільність використання наднаціональних заходів
контролю за ТНК була предметом гострих розбіжностей. Тільки в
1970-х роках намітилися зрушення щодо прийняття конструктивних заходів по даному питанню, і за відносно невеликий термін
з'явилися важливі документи, що регулюють різні аспекти діяльності ТНК. Сьогодні практично склалася трьохвекторна система
впливу на іноземні компанії. Вона охоплює такі напрями:
– гармонізація наднаціонального права компаній і розробка права
компаній ЄС;
– формування єдиної політики в області конкуренції;
– розробка спільної податкової політики.
Робота ЄС, спрямована на регулювання діяльності ТНК, продовжується. Нове обличчя Європи і всього світового господарства
потребує додаткової розробки різноманітних документів як у вказаних напрямах, так і в нових сферах.
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Що стосується інших інтеграційних угруповань (насамперед, з
країн, що розвиваються), то процес спільного регулювання інвестиційних питань на регіональному рівні поки ще не отримав суттєвого розвитку. Тут, як і раніше, віддають перевагу двосторонньому
регулюванню окремих аспектів інвестиційної діяльності ТНК.
Необхідно відзначити, що, хоча документи міжнародного й
регіонального характеру є важливим інструментом регулювання
інвестиційних відносин, вони неспроможні замінити, а лише доповнюють двосторонній підхід до формування загального набору
стандартів стосовно питань регулювання міжнародного інвестиційного бізнесу. Розвиток двостороннього співробітництва у сфері
іноземного інвестування обумовлюється цілою низкою обставин.
Так, наприклад, країни з дуже високим рівнем ризику для здійснення капіталовкладень через двосторонні угоди прагнуть надати
гарантії іноземним інвесторам і, таким чином, залучити іноземний
капітал для використання в національних інтересах. Завдяки використанню механізмів запобігання подвійного оподатковування
держави можуть вирішувати різні проблеми, що виникають між
країною-реципієнтом і країною базування, у тому числі у питаннях розподілу й вивозу прибутку.
Проте двосторонні інвестиційні угоди, як правило, не гарантують абсолютного права іноземному інвестору на необмежений
доступ до ринку країни-реципієнта. У більшості документів говориться, що інвестиції здійснюються відповідно до законодавства
країн, що приймають капітал. Отже, зберігається прерогатива
країни-реципієнта на дозвіл або заборону дій інвестора на її території. Однак, в угодах часто підкреслюється, що сторони полегшують здійснення інвестицій і містять стандартні положення про
те, що обидві сторони створюють сприятливі умови для залучення
іноземних інвестицій.
В цілому, останнє десятиліття характеризується досить активними діями у сфері розробки єдиних підходів до регулювання
різних аспектів міжнародної інвестиційної діяльності на дво- та
багатосторонньому рівнях.
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Діяльність іноземних компаній в Україні регламентується цілою
низкою законів і підзаконних актів. Серед них особливо виділяються Господарський кодекс України (2003 р.), закони України
«Про режим іноземного інвестування» (1996 р.), «Про захист економічної конкуренції» (2001 р.), «Про природні монополії» (2000 р.),
«Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його
банкрутом (1992 р.), «Про оподатковування прибутку підприємств»
(1994 р.), «Про цінні папери і фондову біржу» (1991 р.), «Про митний тариф України» (2001 р.) тощо.
Для іноземних компаній встановлений національний режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності. Національний
режим означає «недискримінаційний режим» для іноземних інвесторів по широкому колу параметрів, включаючи не тільки тарифи,
податки, експортне регулювання, але й ціноутворення, постачання
продукції, субсидії, допуск у ті або інші сфери економіки, до приватизації, до фондового ринку. Водночас в інтересах національної
безпеки законами України можуть визначатися території, на яких
діяльність іноземних інвесторів чи підприємств з іноземними
інвестиціями обмежується або забороняється.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді іноземної
валюти, що визнається НБУ конвертованою; валюти України;
рухомого й нерухомого майна; цінних паперів; прав інтелектуальної власності, а також інших цінностей відповідно до законодавства України. Основний обсяг іноземного капіталу надходить в
Україну у вигляді прямих і портфельних інвестицій, а також інших
форм інвестування, включаючи позики й кредити.
Форми здійснення іноземних інвестицій можуть бути самими
різними, якщо вони не заборонені національним законодавством.
До них відносяться як організація спільних підприємств, компаній
із 100% іноземною власністю, так і здійснення інвестицій без створення юридичної особи, придбання майна та інших об'єктів власності шляхом прямого його одержання або через цінні папери,
придбання прав користування землею й використання природних
ресурсів.
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Для іноземних інвесторів передбачаються визначені гарантії.
Це, насамперед, гарантії щодо примусових вилучень і незаконних
дій державних органів і гарантії вільної репатріації прибутку, доходів й інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних
підставах внаслідок здійснення іноземних капіталовкладень. У
спеціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку
для іноземних підприємств існують преференційний податковий,
фінансовий та інші режими.
З часу одержання незалежності уряд України намагається зацікавити іноземних інвесторів вкладати кошти в розвиток народного
господарства, тим більше, що щорічна потреба України в іноземних інвестиціях оцінюється в кілька мільярдів доларів США.
Щоправда вагомих результатів у цьому плані поки ще досягти не
вдалося. Обсяги надходжень іноземних інвестицій в українську
економіку продовжують залишатися невисокими, навіть у порівнянні з інвестиціями в інші країни з перехідною економікою.
Причин, за якими іноземні фірми не поспішають вкладати
кошти в Україну, а віддають перевагу іншим регіонам (наприклад,
країнам Східної Європи або Росії), досить багато. Серед них, насамперед, виділяють:
– часті зміни правил гри на ринку, які обумовлені нестабільністю,
недосконалістю й невизначеністю законодавства та державної
політики;
– труднощі з одержанням певної інформації, необхідної інвесторам для організації бізнесу в Україні;
– значні витрати на вхід до українського ринку, які пов'язані з
високим рівнем корупції й бюрократизму;
– невідповідність між рівнем інвестиційних ризиків і прибутковості інвестицій;
– надмірний для легального бізнесу фіскальний тиск;
– «тінізація» економіки, яка суттєво ускладнює співробітництво
ТНК із багатьма вітчизняними підприємствами тощо.
Для здійснення капіталовкладень за кордоном ТНК шукають
країни з привабливим інвестиційним, загальноекономічним і
політичним кліматом. В Україні зовнішнє політико-економічне й
законодавче середовище все ще далекі від досконалості.
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Водночас, не дивлячись на труднощі, з якими зустрічаються іноземні фірми, вони приходять на український ринок, пристосовуючись до існуючих умов і створюючи «опорні точки» для здійснення
бізнесу в усьому східноєвропейському регіоні. Зростаючий взаємозв'язок сучасної світової економіки і загострення конкурентної
боротьби не дозволяють компаніям ігнорувати потенційні ринки,
а Україна в цьому плані має певний потенціал.
Однією з основних форм інвестування з боку ТНК виступають
прямі іноземні інвестиції. Уперше інформацію про прямі іноземні
інвестиції стали включати в офіційну статистику України в 1994
році. С того часу постійно здійснюється моніторинг за потоками
ПІІ. За даними Державного комітету статистики України, за період
з 1992 по 2005 рр. в Україну надійшло прямих іноземних інвестицій
у розмірі майже 8,4 млрд. доларів США. Це – невисокий показник
за світовими стандартами. Питома вага щорічного припливу прямих іноземних інвестицій в економіку України в загальних світових потоках ПІІ складає менше 1%, а в розрахунку на душу населення ледь сягає 100 доларів.
З прямими інвестиціями зв'язують такі позитивні моменти як
впровадження нових технологій, переоснащення виробництв та їх
реструктуризація, насичення ринку необхідними товарами виробничого й споживчого характеру, розширення товарного асортименту, залучення національних підприємств до нових методів менеджменту, управлінських знань, культури виробництва й ведення
бізнесу. ПІІ сприяють також створенню додаткових робочих місць,
розвитку дійсної конкуренції у монополізованих галузях, зростанню
доходів державного й місцевих бюджетів, скороченню дефіциту
платіжного балансу й дефіциту грошових ресурсів для фінансування
процесів перебудови та розвитку економіки. Крім того, великі
ТНК підтримують державу в національних і міжнародних організаціях, сприяють її входженню у міжнародні економічні й політичні
об'єднання, тобто інтеграції України у світове господарство.
Аналіз залучених прямих іноземних інвестицій в Україну свідчить про те, що найбільш активними на українському ринку виступають інвестори з США, Кіпру, Великої Британії, Німеччини,
Нідерландів і Росії. На них припадає майже 57% загального обсягу
ПІІ (див. табл. 3.4).
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Таблиця 3.4.
Прямі іноземні інвестиції в Україну
за 1994-2004 рр., млн. дол. США
на
1.01.
1995
США
96,6
Кіпр
28,5
Велика Британія
33,8
Німеччина
101,3
Нідерланди
11,8
Віргінські острови (Брит.)
0,8
Російська Федерація
19,1
Швейцарія
21,3
Австрія
8,2
Інші країни світу
162,1
Всього
483,5
Країна

на
1.01.
1997
263
86,1
100,3
166,5
119,6
21,3
106,2
49,7
21,5
504,0
1438,2

на
1.01.
2001
635,8
372,6
299,4
237,9
361,8
176,8
314,3
169,3
126,3
1171,3
3865,5

на
1.01.
2002
730,9
478,0
420,4
249,5
370,2
248,2
295,1
193,1
144,1
1250,4
4406,2

на
1.01.
2003
898,0
602,6
510,5
312,1
398,8
337,0
322,6
272,7
210,9
1473,8
5339,0

на
1.01.
2004
1074,8
779,2
686,1
441,4
463,9
381,0
377,6
319,5
252,1
1882,0
6657,6

на
1.01.
2005
1153,7
1035,6
895,9
631,6
548,3
543,8
457,5
411,3
345,6
2330,6
8353,9

Джерело: Державний комітет статистики України, експрес-інформація за різні роки.

Серед змін, що відбулися в останні роки в структурі іноземних
інвестицій за країнами походження, привертають увагу декілька
моментів:
– скоротилася частка США (з 20 до 13,8 %) і особливо Німеччини
(з 21 до 7,6%). Проте, США продовжують займати перше місце за
обсягами вкладених інвестицій (1153,7 млн. дол. на 1.01.2005 р.);
– Росія стала одним з провідних інвесторів в Україні; її частка
зросла з 3 до майже 6%;
– активізувався приплив інвестицій з офшорних зон – Кіпру
(12,4%), Британських Віргінських островів (6,5%), Ліхтенштейну (1,9%). За деякими оцінками від 30 до 55% сукупних іноземних капіталовкладень в Україну сформувалися на основі
легалізованого вітчизняного капіталу, що був завезений через
офшорні компанії.
Серед галузей української економіки найпривабливішими для
іноземних капіталовкладень виступають торгівля, харчова промисловість, фінансова й страхова діяльність, машинобудування й металообробка, паливна промисловість. На них припадає майже 60%
всіх іноземних інвестицій, що надходять в Україну (див. табл. 3.5).
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Таблиця 3.5.
Галузева структура прямих іноземних інвестицій в Україні
Галузі
Оптова торгівля й
посередництво у торгівлі
Харчова промисловість
Фінансова діяльність
Машинобудування
Транспорт і зв'язок
Хімічна та нафтохімічна
промисловість
Металургія та металообробка
Будівництво
Видобувна промисловість
Охорона здоров'я та
соціальна допомога
Інші галузі
Загальний обсяг ПІІ

на 1.01.1999 на 1.01.2001 на 1.01.2005
млн.
млн.
млн.
%
%
%
дол.
дол.
дол.

451,2

16,1

727,8

18,8

1389,3

16,6

584,7
196,7
352,8
89,9

20,8
7,0
12,6
3,2

775,5
248,1
347,6
138,4

20,1
6,4
9,0
3,6

1123,7
687,5
676,4
629,6

13,5
8,2
8,1
7,5

123,1

4,4

137,8

3,6

471,9

5,6

76,7
111,6
78,7

2,7
4,0
2,8

150,1
125
227

3,9
3,2
5,9

425,4
246,9
173,0

5,1
3,0
2,1

111,3

4,0

126,2

3,3

155,8

1,9

634
22,4
862
22,2 2374,4 28,4
2810,7 100,0 3865,5 100,0 8353,9 100,0

Джерело: Державний комітет статистики України, експрес-інформація за різні роки.

Помітна своєрідна прихильність іноземних інвесторів до окремих галузей. Американські ТНК орієнтуються в основному на
машинобудування, сільське господарство, металургійну, харчову
промисловість, електроніку. Німецькі фірми віддають перевагу
хімічній промисловості, металургії, виробництву будівельних
матеріалів, зв'язку. Англійські компанії цікавлять видобувні галузі,
енергетика, виробництво тари та упаковки. Російські компанії
діють в усіх напрямках з переважним акцентом на базових галузях
(паливно-енергетичний комплекс, металургія, машинобудування,
металообробка), а також у сфері фінансів, сільському господарстві
й торгівлі.
Зокрема, протягом останніх років російська нафтова компанія
Лукойл придбала контрольний пакет акцій Одеського НПЗ, створила СП разом із нафтохімічним заводом «Оріана» (м. Калуш).
Тюменська нафтова компанія купила найбільший в Україні Лисичанський нафтопереробний завод. Холдинг «Російський алюміній»
купив Миколаївський глиноземний завод, а «АвтоВАЗ-Інвест» –
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Запорізький алюмінієвий комбінат. Галузевий розподіл прямих
іноземних інвестицій свідчить, що діяльність більшості ТНК в
Україні пов'язана з безпосереднім обслуговуванням внутрішнього
ринку й видобутком ліквідних сировинних ресурсів.
Регіональна структура залучених із-за кордону капіталовкладень іноземних компаній нерівномірна. Основний обсяг іноземних
інвестицій надходить у регіони з більш розвинутою інфраструктурою, де місцеві органи влади забезпечують активну підтримку іноземним інвесторам у формі консультацій, поширення інформації,
пошуку партнерів, розробки й реалізації інвестиційних проектів.
Майже 40% інвестицій зосереджено в Києві та Київській області.
Приплив капіталу саме в Київ пояснюється, насамперед, високим
науково-технічним потенціалом столиці, розвинутою інфраструктурою, зосередженням органів державного управління, близькість
до яких важлива для успішного ведення справ. На п'ять інших
лідерів – Дніпропетровську, Одеську, Донецьку, Запорізьку й Харківську області – припадає понад 30% (див. табл. 3.6).
Таблиця 3.6.
Розподіл прямих іноземних інвестицій по регіонах України
на 1.01.1995 на 1.01.1998

Регіони України

млн.
%
дол.
найбільш привабливі регіони
м. Київ
135,0 27,9
і Київська обл.
Дніпропетровська
43,4
9,0
обл.
Одеська обл.
59,6 12,3
Донецька обл.
60,7 12,6
найменш привабливі регіони
Запорізька обл.
8,4
1,7
Чернівецька обл.
3,4
0,7
Тернопільська обл. 8,7
1,8
Хмельницька обл.
4,6
1,0
Рівненська обл.
2,2
0,6
Вінницька обл.
0,4
0,1
Разом усі області 483,5 100,0

млн.
дол.

%

на 1.01.2001

млн.
дол.

%

на 1.01.2005

млн.
дол.

%

821,7

39,8 1649,9 42,7 3195,6 38,2

153,8

7,5

186

4,8

778,6

9,3

126,2
111,8

6,1
5,4

207,6
305,3

5,4
7,9

507,3
493,6

6,1
5,9

50
2,4
221
5,7
489,6
5,9
9,2
0,4
8,9
0,2
24,4
0,3
20,7
1,0
21,4
0,6
37,2
0,4
11,3
0,5
15,6
0,4
66,5
0,8
38,0
1,8
27,9
0,7
71,5
0,8
12,5
0,6
22,6
0,6
65,8
0,8
2063,6 100,0 3865,5 100,0 8353,9 100,0

Джерело: Державний комітет статистики України, експрес-інформація за різні роки.
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За останні роки регіональна структура ПІІ істотно змінилася.
По-перше, у загальних обсягах прямих інвестицій частка Києва
зросла з 25% у 1995 р. до 32% у 2004 р., а Київської області – з 3%
до 6%. По-друге, стала скорочуватися частка інших найбільш промислово розвинутих регіонів. Зокрема, частка Донецької області
впала з 13% до 6%, Одеської – з 12% до 6%, що призвело до змін у
рейтингу найбільш привабливих областей України. По-третє, деякі
області залишили список лідерів, а деякі перетворилися навіть в
аутсайдерів. І, нарешті, активна ротація мала місце в рейтингу
менш привабливих для іноземних інвестицій регіонів України. У
2001 р. на дев'ять регіонів припадало менш ніж 1% іноземних
інвестицій, у 2003 р. кількість таких областей скоротилося до семи.
Важливими каналами залучення іноземних інвестицій в Україну є створення на її території спеціальних економічних зон (СЕЗ)
та розвиток спільного підприємництва, але події останніх років
свідчать про загострення проблем в даних сферах.
Не випадково у 2005 році відповідно до закону про державний
бюджет було введено мораторій на створення нових вільних економічних зон (ВЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР), а
також призупинено затвердження нових інвестиційних проектів у
діючих спеціальних територіях. Основна причина такого кроку невисока ефективність даних утворень.
За даними Кабінету Міністрів, на початок 2005 року в Україні
діяло 11 ВЕЗ, а в 9 регіонах були визначені ТПР та введений спеціальний режим інвестиційної діяльності. За час існування ВЕЗ і
ТПР в них було залучено інвестицій лише на суму 2,1 млрд. дол. (з
них 600 млн. дол. – іноземних), а затверджено понад 760 інвестиційних проектів, загальною вартістю 6,7 млрд. дол. На території
деяких СЕЗ, наприклад, «Миколаїв», «Порто-франко», «Рені»,
протягом певного часу після їх створення не було зареєстровано
жодного інвестиційного проекту, тобто ці зони не розпочали
фактичної діяльності. Надходження до бюджетів всіх рівнів за
рахунок реалізації інвестиційних проектів в зонах зі спеціальним
режимом діяльності теж незначні. У 2004 році було перераховано
до бюджетів приблизно 270 млн. гривень.
Хоча останнім часом почали з'являтися певні зрушення щодо
нарощування потужностей та збільшення обсягів виробництва
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підприємств, які функціонують у СЕЗ і ТПР, вони ще недостатні,
щоб говорити про наявність значимих практичних результатів
діяльності українських вільних економічних зон.
На початку ХХІ століття загострилися і проблеми навколо
функціонування спільних підприємств (СП). З одного боку діяльність деяких з них виявилася недостатньо ефективною, з іншого –
національне законодавство щодо СП залишається досить суперечливим, що веде до зловживань, як на рівні окремих підприємств,
так і органів влади. Зокрема, відповідно до Закону України «Про
режим іноземного інвестування» від 1996 року за спільними підприємствами закріплюється право на податкові і митні пільги та
надаються їм гарантії від змін законодавства, тобто передбачається
можливість за вимогою іноземного інвестора застосувати до СП
спеціальне законодавство, яке діяло на момент реєстрації інвестицій. Законом же «Про усунення дискримінації в оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження» від 2000 року скасовується дія всіх гарантій для підприємств, створених при участі
іноземних інвесторів, незалежно від форм і часу внесення інвестицій, хоча на деякі підприємства, як, наприклад, АвтоЗАЗ-Деу,
дане положення не поширюється. Таке подвійне відношення до
СП приводить до збільшення судових конфліктів між спільними
підприємствами і органами влади та руйнує імідж України на світових ринках.
Разом з тим, держава зацікавлена в розвитку спільного підприємництва, особливо у стратегічних галузях. Зокрема, у сфері видобутку і транспортування газу та нафти діють ряд підприємств за
участю російських партнерів; на рівні міністерств та корпорацій
обговорюються аналогічні проекти з Казахстаном; з Польщею
підписана угода про створення СП для інтеграції української нафтопровідної системи Одеса-Броди в польську нафтопровідну систему тощо. На сьогодні в Україні створена широка мережа СП із
партнерами з різних країн, включаючи Німеччину, США, Польщу,
Росію та інші держави, але пряме та непряме втручання владних
структур в їхню діяльність та недосконалість політики і законодавства щодо спільного підприємництва обмежує використання потенційних можливостей, пов'язаних з функціонуванням спільних
підприємств в Україні.
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Питання і завдання для самоконтролю

1. Що таке міжнародний рух капіталу та яке місце у системі міжнародного бізнесу він займає?
2. Які основні причини вивозу капіталу?
3. В чому відмінності між позичковим та підприємницьким капіталом?
4. Які основні риси портфельних та прямих інвестицій?
5. Чим характеризуються сучасна географічна структура іноземних інвестицій?
6. Які основні особливості галузевої структури прямих іноземних
інвестицій?
7. Дайте характеристику сучасного міжнародного ринку капіталів.
Які його основні риси?
8. Дайте визначення транснаціональним корпораціям. Яку роль
вони грають у міжнародному інвестуванні?
9. В чому переваги спільних підприємств над іншими формами
господарської діяльності?
10.Які основні види стратегічних альянсів?
11.Що таке вільні економічні зони, чому вони створюються та
яких видів бувають?
12.Які існують основні форми та методи національного та наддержавного регулювання міжнародного інвестування?
13.Які особливості міжнародного інвестування в Україні?
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Розділ 4.
МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
4.1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній
економіці

Формою руху позичкового капіталу поміж країнами, який
виступає як міжнародний купівельний та платіжний засіб, є міжнародний кредит. Об'єктивною основою розвитку міжнародного
кредиту є вихід виробництва за національні межі, посилення
інтернаціоналізації господарських зв'язків, міжнародне усуспільнення капіталу, спеціалізація і кооперування виробництва, розгортання науково-технічної революції. Глобалізація світогосподарських зв'язків і поглиблення міжнародного поділу праці обумовили
зростання масштабів і диференціацію форм та строків міжнародного кредиту.
Міжнародний кредит – це відносини, які складаються між
кредиторами і позичальниками різних країн в сфері міжнародних
економічних відносин та виникають із приводу акумуляції і надання у
тимчасове користування грошово-матеріальних ресурсів. Суб'єктами
цих відносин виступають приватні підприємства (банки, фірми),
державні установи різних країн, міжнародні та регіональні валютнокредитні й фінансові організації.
Джерелом міжнародного кредиту слугують тимчасово вивільнені з процесу відтворення грошові кошти підприємств, накопичення держави та приватного сектора, що мобілізовані банками.
Об'єктивна потреба у міжнародному кредитуванні виникає на
певних стадіях процесу виробництва у зв'язку з кругообігом ресурсів у господарстві, особливостями національного виробництва і
реалізації продукції, відмінностями у обсягах і строках зовнішньоекономічних угод, необхідністю одночасних капіталовкладень для
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розширення виробництва. Міжнародний кредит у тісному зв'язку
з внутрішнім кредитом приймає участь у кругообігу капіталу,
забезпечує безперервність і рентабельність процесу відтворення.
Опосередковуючи рух товарів, послуг і капіталів у зовнішньому
обороті, міжнародний кредит виконує ряд важливих функцій, які
відбивають специфіку руху позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, а саме:
– оптимізує розподіл фінансових ресурсів поміж країнами для
забезпечення потреб розширеного відтворення. Через механізм
міжнародного кредиту позичковий капітал спрямовується в
найбільш прибуткові сфери виробництва, що сприяє підвищенню віддачі на вкладений капітал та формуванню середнього
прибутку поміж підприємствами різних країн;
– дозволяє економити на витратах обігу в сфері міжнародних розрахунків завдяки заміні готівкового валютного обігу міжнародними кредитними операціями, розвитку і прискоренню безготівкових розрахунків. Економія часу обігу позичкового капіталу
в міжнародних економічних відносинах відповідно збільшує
час продуктивного функціонування капіталу;
– пришвидшує концентрацію та централізацію капіталу. Завдяки
залученню іноземних кредитів інтенсифікується процес капіталізації, розширюються межі національного накопичення, зростають підприємницькі капітали країни, що дає можливість
досягти рівня виробництва, який перевищує виробничі можливості країни. Водночас активізується діяльність у сфері наукових
досліджень та стимулюється процес «розтікання» технологій, що
сприяє формуванню інноваційних моделей розвитку та вирівнюванню рівнів науково-технічного розвитку окремих країн;
– посилює монополістичні тенденції і перетворення індивідуальних
підприємств у акціонерні товариства, сприяє створенню нових
фірм. Наприклад, пільгові міжнародні кредити великим
компаніям і обмежений доступ середніх і малих фірм до світового ринку капіталів сприяють формуванню великих монополістичних об'єднань.
Таким чином, міжнародний позичковий капітал прискорює
розвиток продуктивних сил, слугує необхідною умовою та каталізатором виробничого процесу, поліпшує ринкову інфраструктуру
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країни і підвищує рівень капіталізації, сприяє експорту товарів та
послуг, створює сприятливі умови для розширення приватних
іноземних інвестицій, забезпечує стабільність міжнародних розрахункових і валютних операцій, обумовлює розвиток міждержавних господарських зв'язків.
Поряд з позитивними наслідками розвиток міжнародного кредитування має і негативний вияв: посилюється можливість виникнення кризи перевиробництва та перегріву економіки, поглиблення вже існуючих економічних диспропорцій, оскільки кредит
стимулює розвиток найприбутковіших галузей за рахунок менш
привабливих для іноземного капіталу, але важливих з точки зору
стратегічних пріоритетів розвитку країни. В пошуках вищого прибутку по кредитним каналам переміщуються так звані «гарячі»
гроші, які посилюють нестабільність грошово-валютної сфери та
економіки в цілому. Світовий кредит виступає знаряддям конкурентної боротьби окремих підприємств і країн за кращі ринки
збуту, джерела сировини, пріоритетні позиції в ключових сферах
науково-технічного прогресу, що загострює проблему нерівномірності розвитку окремих країн світу. Для закріплення економічних і
політичних позицій країн-кредиторів провідними банками країн,
міжнародними і регіональними організаціями може проводитися
політика кредитної дискримінації і кредитної блокади щодо певної
країни.
Кредитна дискримінація – це встановлення гірших умов отримання, використання чи погашення міжнародного кредиту для конкретних позичальників з метою здійснення на них економічного та
політичного тиску. Основні методи кредитної дискримінації:
кредитні обмеження, підвищення процентних ставок, скорочення
строку чи пільгового періоду кредиту, вимоги щодо додаткового
забезпечення, безпідставне зменшення суми кредиту, обумовленість його надання в залежності від реалізації політичних та економічних заходів.
Більш жорстким методом є кредитна блокада – відмова надавати
кредити тій чи іншій країні. Як правило, кредитна блокада тісно
пов'язана з економічною блокадою; іноді вона оформляється урядовими розпорядженнями чи декретами, але частіше проводиться
неофіційно у вигляді відмови надавати кредити з тих чи інших
причин.
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Принципи кредиту виражають його зв'язок із виробництвом, з
економічними законами ринку і дозволяють ефективніше використовувати кредит для вирішення поточних і стратегічних задач
суб'єктів ринку й держави:
– зворотність і строковість, що забезпечує повернення кредиту у
визначені терміни;
– платність відбиває дію закону вартості і слугує способом установлення диференційованих умов кредиту;
– матеріальна забезпеченість, яка гарантує погашення кредиту.
При визначенні певних валютно-фінансових умов міжнародного
кредиту кредитор виходить із кредитоспроможності позичальника
(здатності ефективно використовувати кредити) і його платоспроможності (здатності своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями). Це дозволяє захистити міжнародний кредит від кредитних, валютних та інших ризиків.
Важливою особливістю сучасних світогосподарських зв'язків є
перетворення міжнародного ринку позичкових капіталів на центральний елемент міжнародних економічних відносин. Інтернаціоналізація виробництва та капіталу, розширення сфери діяльності транснаціональних корпорацій вимагають не тільки вільного
обміну однієї валюти на іншу, а й потребують відносно незалежних
від національних систем потужних джерел міжнародного фінансування. Факторами розвитку ринку позичкових капіталів стали:
– розвиток міжнародних економічних зв'язків на основі введення
конвертованості провідних валют наприкінці 50-х років минулого століття;
– потреба в гнучкому міжнародному валютно-кредитному механізмі для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності;
– лібералізація національного законодавства, що стимулює розміщення коштів банків та фірм за кордоном з метою отримання
прибутків;
– посилення концентрації та централізації банківського капіталу,
розвиток кореспондентських відносин між банками розвинутих
країн, поширення практики ведення поточних кореспондентських рахунків в іноземній валюті;
– розвиток інформаційних технологій та удосконалення засобів
зв'язку, що дозволяє спрощувати й прискорювати контакти між
фінансовими ринками;
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– циклічність розвитку світової економіки (наприклад, валютнофінансова криза 1997-1998 рр. викликала спад світової економіки, уповільнення темпів економічного розвитку і відповідне
зменшення обсягів кредитів та більшу обережність у їх наданні);
– активізація на сучасному етапі структурної перебудови окремих
економік під впливом різних чинників, що потребує додаткових коштів;
– масштабне переміщення за межі розвинених держав низькотехнологічних виробництв, наприклад, із США – до Мексики, з
Японії – до країн Південно-Східної Азії, із Західної Європи –
до Східної Європи.
На сучасному етапі світовий кредитно-фінансовий ринок демонструє високі темпи розвитку: протягом 1990-х рр. обсяг міжнародних кредитних і фінансових операцій подвоївся і на початку ХХІ
століття досяг 30 трлн. дол. США, що майже дорівнює сукупному
світовому ВВП. При цьому він не лише швидко зростає в абсолютних розмірах, а й характеризується постійною зміною структури
потоків капіталу й удосконаленням механізмів їх надання. Сплеск
попиту на приватні кредити з боку сектору інформаційних і комп'ютерних технологій і посилення ризиків в міжнародних кредитних відносинах спонукало більшість великих банків, що спеціалізувалися на наданні міжнародних кредитів, переорієнтуватися з
кредитних операцій на гарантійні та страхові, які нині займають
три чверті обсягу річних операцій. Серед важливих особливостей
сучасного світового кредитного ринку слід відзначити також: відсутність чітких просторово-часових меж, оскільки він функціонує
фактично безперервно; стандартне оформлення угод; застосування
спрощених процедур укладання угод із використанням найсучасніших комп'ютерних та інформаційних технологій.
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Міжнародні фінансові ресурси – найпотужніше джерело зовнішнього фінансування суб'єктів світового господарства, які мають
різні можливості доступу до ринкових фінансових ресурсів. Міжнародна репутація позичальника, його надійність, рівень еконо159
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мічного розвитку і системні ризики країни, поява нових форм
світогосподарських зв'язків становлять об'єктивну основу розвитку
різноманітних форм міжнародного кредиту. Ці форми класифікують за головними ознаками, які характеризують окремі сторони
кредитних відносин.
Залежно від того, хто виступає кредитором, розрізняють кредити приватні, урядові, кредити міжнародних і регіональних
організацій та змішані.
Приватні кредити надаються приватними фірмами та банками і
можуть бути як довгостроковими (облігації, акції, використання
патентів чи авторських прав тощо), так і короткостроковими.
Фірмовим кредитом називається кредит, який надається підприємством (фірмою) однієї країни підприємству (фірмі) іншої країни.
Банківські кредити надаються банками чи іншими кредитними
установами. Брокерські кредити – це проміжна форма між фірмовими кредитами та банківськими. Брокери позичають кошти у
банків, виступаючи при цьому у ролі посередників. У деяких
випадках брокери надають гарантії за кредитами експортерам та
імпортерам.
Урядові кредити, що включають міжурядові та державні позики,
надають урядові кредитні установи. Державні міжнародні кредити,
як правило, готують підґрунтя для приватних інвестицій, оскільки
надання кредиту тій чи іншій країні часто пов'язується з отриманням відповідних пільг національними корпораціями країникредитора, концесій на розробку природних багатств у країніпозичальниці тощо.
Кредити міжнародних і регіональних організацій надаються через
Міжнародний валютний фонд (МВФ), структури Світового банку
(СБ), Міжнародний або Європейський банки реконструкції і
розвитку (МБРР, ЄБРР), регіональні банки країн третього світу та
інші кредитно-фінансові інститути.
Змішані кредити – це кредити, в яких беруть участь як приватні
компанії, так і відповідні державні установи.
За цільовим призначенням і залежно від об'єктів кредитування
міжнародні кредити поділяють на товарні або комерційні кредити;
грошові або фінансові кредити; проміжні кредити.

160

4.2. Форми міжнародного кредитування

Комерційні кредити – це первинна форма кредиту, де позичкова
операція об'єднана з купівлею – продажем товару, а рух позичкового капіталу – з рухом товарного капіталу. Строки цих кредитів
різні (як правило, в межах 2–7 років) і залежать від кон'юнктури
світових ринків, виду товарів тощо. Найпоширенішим різновидом
комерційного кредиту є фірмовий кредит. Хоча комерційний кредит досить широко використовується в міжнародній торгівлі, внаслідок обмежених фінансових можливостей ця форма кредитування
практично не використовується при взаємних поставках інвестиційних товарів, які призначаються для модернізації та реконструкції виробництва, оновлення його технологічної структури.
Фінансові кредити – це надання коштів у грошово-валютній
формі. Фінансові кредити не мають цільового призначення і можуть використовуватися для прямих капіталовкладень, будівництва інвестиційних об'єктів, купівлі цінних паперів, погашення
зовнішньої заборгованості, валютної інтервенції. Фінансовий
кредит дозволяє придбати товари на будь-якому ринку, а значить,
на максимально вигідних умовах.
Проміжні кредити спрямовані на обслуговування змішаних
форм вивозу капіталу, товарів і послуг, наприклад, у вигляді виконання комплексу підрядних робіт.
Серед інших боргових інструментів особливу групу становлять
експортні кредити. Іхньою специфічною рисою є зв'язаний характер, що визначається наявністю так званого зв'язуючого застереження в кредитній угоді. Сутність застереження полягає в тому, що
позичальник повинен використовувати цей кредит винятково на
зазначені цілі, наприклад, на придбання товарів, вироблених у
країні-кредиторі. Необхідно зазначити, що механізм експортного
кредитування створює умови для прихованого субсидування експорту і тому може розглядатися як метод стимулювання урядом
національного експортоорієнтованого виробництва.
Розширення зовнішньоторговельного обороту, необхідність
мобілізації значних сум на великі терміни зі значним ризиком в
умовах прискорення НТП привели до посилення ролі банків у розвитку міжнародних кредитних відносин. Кредитування банками
експортно-імпортних операцій здійснюється у вигляді позик під
заклад товарів, товарних документів, векселів, а також врахованих
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тратт1. Банківські кредити порівняно з фірмовими мають низку
переваг: простішу схему отримання фінансових коштів і довші
строки надання (на 10–15 років) за ставками нижче ринкових.
Однак банки можуть обмежити використання кредиту межами
даної країни і вимагати використання його на визначені цілі,
наприклад, на купівлю товарів у фірм-партнерів. В цьому випадку
банківські кредити набувають ознак зв'язаного кредиту. Поступово
банківські кредити покупцю витісняють кредити продавцям.
За терміном користування міжнародні ринки пропонують позичальникам короткострокові кредити (від трьох місяців до одного
року), середньострокові (від одного року до п'яти, інколи до семи–
восьми років) і довгострокові кредити (понад п'ять років)2.
Залежно від способу забезпечення кредити бувають забезпечені і
бланкові. Забезпечені кредити – це кредити, формою забезпечення
яких є товари, товарно-розпорядчі документи, акредитиви, виставлені на користь експортерів, акцептовані експортерами тратти чи
векселі, гарантовані третіми особами, гарантії промислових і торговельних компаній, банків тощо. Бланкові кредити не мають забезпечення, а надаються під зобов'язання фірми-партнера погасити
кредит у визначений термін або при настанні певних умов.
За способом погашення кредити поділяються на пропорційні,
коли погашення здійснюється рівними частками протягом установленого терміну, прогресивні – суми погашення наростають, регресивні – суми погашення поступово зменшуються й одночасні – погашення кредиту здійснюється у визначений строк повною сумою.
Важливим сегментом ринку позичкових капіталів є ринок
середньо- та довгострокових єврокредитів. Євровалюта (eurocurrency) – це грошові кошти, отримані банком як внесок або позика клієнту у валюті, що відрізняється від офіційної валюти розташування
банку. Префікс «євро» свідчить про вихід національної валюти з-під
контролю національних валютних органів. Наприклад, перетворення долара у євродолар полягає в тому, що операції з євродола1 Тратта – документ, який складено за встановленою законом формою і який містить

наказ кредитора (трассанта) позичальнику (трасату) щодо сплати в обумовлений
термін певної суми грошей названій у векселі третій особі або пред'явнику.
2 У деяких країнах термін середньострокових кредитів становить від одного до семи
років, а термін довгострокових – понад 7 років.
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рами не регламентуються США. Єврокредити характеризуються
специфічними ознаками: сума кредиту від 100 до 500 млн. дол. США,
термін від 10 місяців до 12 років; відсоток за такими позиками
регулярно переглядається на основі міжнародних процентних ставок (LIBOR – лондонської ставки пропозиції за міжбанківськими
депозитами, SIBOR – сінгапурської ставки пропозиції за міжбанківськими депозитами, американської «прайм рейт» (prime rate)1.
Їх перевагою є швидкий доступ позичальника до коштів та можливість завчасного погашення боргу за умови виплати компенсації.
Найпростішою формою єврокредитів є надання кредиту за твердою фіксованою процентною ставкою на весь термін угоди (не
більше 1 року) у повному обсязі. Середньо- і довгострокові кредити
надаються на умовах «стенд-бай» (stand-by)2 і поновлення (ролловерні).
У першому випадку банк зобов'язаний надати позичальнику обумовлену суму на весь період використання, який поділяється на 3,
6, 9, 12 місяців, за плаваючою процентною ставкою. Ролловерні
кредити надаються на різних умовах, серед яких: надання повної
суми після укладання угоди, встановлення максимального ліміту
для кожного проміжного періоду, фіксування дати перегляду процентної ставки й обсягу позики, надання позичальнику права у
разі необхідності отримувати кредити протягом установленого
терміну тощо.
Більше половини єврокредитів є синдикативними, оскільки надаються банківськими синдикатами – групою від 2 до 30-40 банків, що об'єднуються з метою спільного проведення банківських
операцій і розподілу ризику у відповідності за часткою участі в
угоді. Синдикативні кредити дістали швидкого розвитку за 70-ті
роки минулого століття: місткість ринку синдикативних кредитів
зросла з 4,7 млрд. дол. у 1970 р. до 76 млрд. дол. США у 1980 році.
Ринок синдикативних кредитів продовжує зростати і на кінець
1990-х років. досяг 1465,7 млрд. дол. США. Строки синдикативних
кредитів коливаються у межах 3-8 років; їх основною валютою є
1 Процентна ставка, за якою американські банки кредитують першокласниих

позичальників.
2 Stand-by – резервний, запасний. Кредит «стенд-бай» – це угода з кредитором, що у

випадку необхідності певна сума грошових коштів буде надана в кредит протягом
обумовленого періоду часу.

163

Розділ 4. Міжнародний кредит

долар США. Вартість такого кредиту складається з процентних
платежів, до яких додається величина спреду (spread)1 (залежно від
кредитоспроможності позичальника від 0,5 до 2,5%), а також комісійної винагороди банкам та податкових платежів.
Синдикативні кредити мають низку переваг: вони дають змогу
розподілити кредитні ризики між учасниками синдикату; дозволяють банкам незалежно від їх розмірів брати участь у кредитуванні
великих проектів; розширюють межі кредитування, оскільки надають позичальнику можливість отримати великий кредит, який не
може надати окремий кредитор. Прикладом найбільшого синдикативного кредиту є організація фінансування проекту «Євротунель»,
який поєднав Велику Британію з Європою у 1993 році. Міжнародний кредит спеціальній компанії, яка була відповідальною за
реалізацію проекту, було надано банківським синдикатом на чолі з
Креді Ліонне та чотирма іншими французькими й британськими
банками на умовах обмеженої відповідальності. Строк погашення
(18 років) майже вдвічі перевищував загальноприйнятий для таких
кредитів термін.
Розвиток сфери телекомунікації, виробництва комп'ютерного
обладнання суттєво підвищив швидкість фінансових трансакцій і
зменшив їх вартість. Поширення електронної торгівлі докорінно
змінило модель співпраці міжнародних банків із підприємствами,
сприяло географічній експансії транснаціональних банків, створило індустрію нових послуг. Інтернет являє собою альтернативний
канал, який ідеально підходить для торгівлі стандартизованими
фінансовими продуктами й послугами. За оцінками Світового
банку, вартість звичайної фінансової послуги в один долар зменшується в Інтернет-мережі до 1–2 центів. Водночас, загострення в
Інтернеті конкуренції через низькі вхідні бар'єри швидко зменшує
прибутки банків, вимагає постійних фінансових інновацій.
Асортимент фінансових послуг, що можуть надаватися через
Інтернет, дуже великий. Але найшвидше розвивається як первинна, так і вторинна торгівля цінним паперами, (особливо в Азії –
BondsInAsia, Asiabondportal): якщо у 1997 р. у світі існувало лише 11
1 Різниця між процентними ставками залучення (bid) та розміщення (offer) називається

спредом. Ставка залучення – це ставка, під яку банк залучає ресурси на певний період.
Ставка розміщення – ставка, за якою банк пропонує ресурси на певний період.
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компаній, які пропонували цінні папери через Інтернет, то у 2000 р.
тільки у США їх вже нараховувалось близько 70; у ЄС майже 40%
інвесторів придбали свої акції через Інтернет; у Сінгапурі та
Гонконгу такі компанії як SAR, DebtDomain пропонують позики з
наданням банківських послуг управління кредитним портфелем за
набагато меншою ціною (якщо за участь у традиційній імпортній
операції на суму 50000 дол. США, банк зазвичай вимагає від 1000
до 1500 дол. США, то через Інтернет це обійдеться лише у 150 дол.
США).

4.3. Лізинг, факторинг, форфейтинг

Лізинг (leasing, від leasе – здавати в оренду) – це особлива форма
руху позичкового капіталу, який надається у формі кредиту з наступним правом купівлі товару. Лізинг базується на положенні, що прибуток генерується використанням обладнання, а не володінням
ним. Від традиційної оренди він відрізняється тим, що об'єкт угоди
вибирає лізингоотримувач, а не лізингодавець, який купує обладнання за свій власний рахунок; строк лізингу менший від строку
фізичного зносу обладнання і наближається до строку податкової
амортизації (3-7 років); після закінчення строку дії контракту
клієнт може продовжити оренду за пільговою ставкою чи придбати
орендоване майно за залишковою вартістю. У ролі лізингодавця
виступають не комерційні банки, а спеціалізовані фінансові установи – лізингові компанії.
В міжнародній практиці розрізняють короткостроковий лізинг
або рентинг (до 1 року), середньостроковий (до 3 років) і довгостроковий (більше 3 років), який найчастіше використовується для
промислового технологічного обладнання. Досить поширеним є
фінансовий лізинг як різновид довгострокового кредитування, що
за своїми результатами відповідає продажу товарів у розстрочку.
При цьому обладнання надається на термін, який близький або
дорівнює строку амортизації з наступним викупом об'єкту по залишковій вартості у найбільш сприятливий для орендаря момент.
Фінансовий лізинг використовується для придбання нових і
дорогих машин і обладнання.
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В залежності від особливостей організації відносин між лізингоотримувачем і лізингодавцем виділяють прямий і непрямий лізинг.
Прямий лізинг має місце у тому випадку, коли лізингодавцем виступає виробник і власник обладнання, непрямий – коли оренда
обладнання здійснюється через третіх осіб.
За методом кредитування відрізняють строковий (одноразова
оренда) і відновлюваний лізинг (договір лізингу поновлюється після
закінчення першого строку оренди). До видів лізингових угод відносяться стандартний і зворотній лізинг. Стандартний лізинг
полягає в тому, що виробник обладнання продає його лізинговій
фірмі, яка здає його в оренду; між виробником і користувачем
обладнання немає правових відносин через договір про лізинг.
Зворотній лізинг використовується у випадку гострої потреби в
грошах і є ефективним інструментом покращання фінансового
стану фірми: власник обладнання продає його лізинговій компанії, а потім орендує. В залежності від додаткових послуг лізингодавця лізингоотримувачу розрізняють «мокрий лізинг» (технічне
обслуговування обладнання здійснюється лізингодавцем), «чистий
лізинг» (обов'язки, пов'язані з експлуатацією обладнання, несе
лізингоотримувач), поновлюваний лізинг (періодична заміна орендованого обладнання більш новим і досконалим), вендор-лізинг
(кооперація виробників при просуванні на ринок нового і дорогого обладнання).
Лізинг має комплексний характер, тобто поєднує елементи торговельних, кредитних та інвестиційних операцій. В умовах інтернаціоналізації господарських зв'язків лізингові операції набули
нових рис, а саме: збільшився їх обсяг, зросли як сфера використання, так і географічне поширення. Основна частина лізингових
угод сконцентрувалася у найбільш розвинутих країнах: США,
Західній Європі та Японії (див. таблицю 4.1). Лізинг є потужним
джерелом фінансування особливо для малого й середнього бізнесу
і в країнах, де ринок капіталу слабко розвинутий, а ресурси банківського сектора – обмежені. Гнучкість та демократизм лізингових операцій підвищують його привабливість для економічних
суб'єктів, дозволять їм швидко реагувати на зміну ринкової
кон'юнктури і зберігати певний рівень самостійності у прийнятті
господарських рішень, відкривають широкий доступ до імпорт166
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ного обладнання. Лізинг особливо важливий для країн із значною
зовнішньою заборгованістю й обмеженими валютними ресурсами,
оскільки зобов'язання за лізингом згідно з міжнародною практикою
не включаються у обсяги міжнародної заборгованості країни. Як
альтернатива банківському кредитуванню лізинг посилює конкуренцію між банками і лізинговими компаніями, що сприяє зниженню банківського відсотка й активізує інвестиційний процес.
Таблиця 4.1.
Розвиток лізингу у деяких країнах
(% від обсягу приватних інвестицій)
Країни
США
Великобританія
Австралія
Іспанія
Швеція
Ірландія
Португалія
Корея
Індонезія
Угорщина

1988
32
20
33
26
27
19
10
13
6
-

Роки
1990
32
20
25
28
15
28
10
16
9
8

2000
32
15
20
6
14
22
13
23
12
12

Джерело: Lease Europe Repot, 2001.

Зважаючи на значний знос виробничого обладнання в Україні,
високу кредитну ставку та обмеженість банківських ресурсів за
необхідності впровадження у виробництво новітніх досягнень
науки й техніки, підтримка розвитку лізингових операцій, формування нормативно-законодавчої бази й створення ефективних
механізмів є важливим завданням державної політики.
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Факторинг (factoring, від fаctor – посередник) – міжнародний
кредит у формі купівлі спеціалізованою фінансовою компанією грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасації1. Швидкий розвиток факторингових компаній, починаючи з 60-х років ХХ сторіччя, був обумовлений частими затримками платежів, зростаючою
потребою експортерів у кредитуванні. Авансуючи експортеру
кошти до настання строку вимог, факторингова компанія фактично
кредитує його. Величина позики коливається в межах 70–90% від
суми рахунка-фактури в залежності від кредитоспроможності
клієнта. Залишкові 10–30% після вирахування відсотків за факторинговий кредит, який на 2–4% перевищує офіційну облікову
ставку, і комісійні (0,5–2% від суми обороту клієнта) зараховуються
на блокований рахунок клієнта і слугують страховим запасом на
випадок непередбачених ризиків. Після сплати боргу покупцем,
компанія повертає ці кошти клієнту.
Незважаючи на досить високу вартість факторингового кредиту,
експортери, особливо великі фірми, зацікавлені у його отриманні,
оскільки він супроводжується додатковими кваліфікованими
послугами (обліково-контрольними, юридичними, інформаційними, консультативними тощо) факторингової компанії, яка володіє широкою інформацією про стан міжнародних ринків, бере на
себе ризики неплатоспроможності клієнтів. Факторинг підвищує
кредитоспроможність фірми-експортера, сприяє прискоренню
обігу капіталу, полегшує отримання банківського кредиту, дозволяє завчасно реалізувати боргові вимоги.
Форфейтинг (від французького « forfait» – в цілому, загальною
сумою) означає надання певних прав в обмін на готівковий платіж. У
банківській практиці – це купівля на повний строк на обумовлених умовах векселів або інших боргових зобов'язань. Покупець
бере на себе комерційні ризики без права регресу (обороту) цих
документів на продавця. Експортне форфейтування – це облік без
права регресу вимог експортера до іноземного імпортера на обумовлену суму. На відміну від традиційного обліку векселів фор1 Інкасо – це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта

(експортера) отримує на основі розрахункових документів суму коштів, що йому
належать, від платника (імпортера) за відвантажені йому товари чи надані послуги і
зараховує ці кошти на рахунок клієнта експортера у себе в банку.
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фейтування використовується при поставках обладнання на
великі суми (мінімальна сума – 250 тис. дол. США), з тривалою
відстрочкою платежу – від 6 місяців до 5–7 років, містить гарантію
чи аваль1 надійного банку.
Форфейтування здійснюється кредитно-фінансовими установами для мобілізації капіталів на вторинному ринку шляхом переобліку експортних векселів за фіксованою ставкою, яка індексується на основі ЛІБОР або ставки певної країни (розмір дисконту
залежить від ризику неплатежу імпортера, валюти платежу, строку
векселя). Цей ринок отримав і відповідну назву – «а форфе». Його
учасники (форфейт-інститути й банки) здійснюють угоди по
телефону з наступним підтвердженням. Спочатку форфейтування
використовувалося для першокласних експортних операцій і при
спорудженні заводів «під ключ», а в сучасних умовах сферою його
використання є кредитування експорту обладнання, сировини,
товарів широкого вжитку тощо.
Форфейтування як форма кредитування зовнішньої торгівлі
надає експортеру ряд переваг: дострокове отримання готівкою
інвалютної виручки, покращання обігу ліквідності, звільнення від
дебіторської заборгованості, страхування ризику неплатежів, економія на управлінні борговими зобов'язаннями. Від лізингу форфейтування відрізняється простотою документального оформлення,
відсутністю права регресу (recourse)2. На відміну від експортного
факторингу, який здійснюється для майбутніх угод, форфейтування використовується для погашення вже існуючих міжнародних зобов'язань, оформлених у вигляді векселів. Доповнюючи
традиційні методі кредитування зовнішньої торгівлі і державного
страхування експортних кредиторів, форфейтування містить додаткові ризики. Тому форфейт-інститути приділяють велику увагу
хеджуванню ризиків і віддають перевагу боржникам із достатньо
високим рейтингом на міжнародних ринках.

1 Аваль (гарантія платежу) – вексельне поручительство.
2 Право регресу або право обороту у вексельному обігу означає, що власник векселя

може вимагати від векселедавця сплати його суми чи просто повернути його
векселедавцю.
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4.4. Світовий фінансовий ринок, його функціональна,
валютна та географічна структура

Основним функціональним простором руху зовнішніх позичкових ресурсів є міжнародний ринок позичкових капіталів, який
являє собою глобальну систему акумулювання вільних фінансових
ресурсів та їх надання позичальникам із різних країн на принципах
ринкової конкуренції. Головними позикодавцями виступають промислово розвинуті країни та їхні агенти; водночас вони є головними одержувачами міжнародних фінансових ресурсів. Історично
світовий ринок капіталів виник на базі національних ринків позичкових капіталів і розвивався на основі їхньої інтернаціоналізації.
Формування сучасного ринку позичкових капіталів було завершено
на початку ХХ сторіччя. В кінці 1950-х рр. виник євроринок як
частина світового ринку позичкових капіталів, де банки здійснюють депозитно-кредитні операції у євровалютах. Визначальною
рисою світового ринку позичкових капіталів є спрямування національного позичкового капіталу за кордон у розпорядження іноземного банку або залучення іноземного капіталу. Класичні іноземні
позики базуються на принципі єдності місця й валюти позики
(зазвичай, валюти кредитора). Розрізняють три основних взаємопов'язаних сектори світового ринку позичкових капіталів: грошовий
ринок, ринок капіталів та світовий фінансовий ринок, об'єктом
угод на яких є капітал, який залучається з-за кордону або позичається юридичним особам і громадянам іноземних держав.
Грошовий ринок – це частина ринку позичкових капіталів, де
здійснюється короткострокові депозитно-кредитні операції. Учасники
ринку капіталів здійснюють фінансові операції терміном понад 1 рік;
тут надаються середньо- і довгострокові іноземні кредити (насамперед, єврокредити). Проте у сучасному світі це розмежування
поступово втрачає своє значення: на практиці відбувається постійна
трансформація короткострокових вкладень у середньо- і довгострокові кредити (як правило, за допомогою державних та банківських гарантій).
Світовий фінансовий ринок – це частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється емісія, купівля та продаж цінних паперів, у
тому числі в євровалютах. Він включає ринок єврооблігацій, євро170
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акцій, євровекселів та нових фінансових інструментів (фінансових
деривативів, свопів, строкових контрактів за фінансовими інструментами, опціонів тощо). На фінансовому ринку діють приватні
фірми, банки, держави, що випускають цінні папери. На частку
щорічної емісії-нетто на світовому фондовому ринку припадає
майже половина всіх джерел міжнародного кредитування й фінансування – 6050,9 млрд. дол. США у 2000 році).
Операції на світовому фінансовому ринку здійснюються у національних валютах провідних країн (резервних валютах), євровалютах та міжнародних валютних одиницях (наприклад, СПЗ1). З плином часу відносна роль провідних валют на фінансовому ринку, що
визначає його валютну структуру, змінювалася. Так, у 1970–1980-і
роки на ринку переважали єврооблігації та євроноти, деноміновані в доларах США, рідше – в японських єнах. У 1990-і роки
зросла активність ринків єврооблігацій, деномінованих в інших
валютах, зокрема, у марках ФРН, фунтах стерлінгів, канадських
доларах та інших. Однак найзначніших структурних змін міжнародний ринок боргових зобов'язань зазнав після введення євро:
починаючи з 1999 р. абсолютно переважають емісії у двох валютах
– доларах США та євро.
Роль, яку відіграє валюта на міжнародних ринках капіталу,
значною мірою пов'язана з виконанням нею функції міжнародного збереження вартості. Міжнародне збереження вартості має
два аспекти – фінансовий та інвестиційний. Перший визначається
тим, у яких валютах приватні особи, компанії та уряди здійснюють
фінансування, тобто в яких валютах вони здійснюють запозичення.
Виконання валютою фінансової функції означає широке використання її для надання і погашення боргових зобов'язань. Другий
аспект полягає у визначенні того, в якій валюті приватні особи,
компанії та уряди інвестують своє багатство, тобто з яких валют
складаються їхні заощадження або інвестиційні портфелі. Ця
функція традиційно називається інвестиційною функцією валюти.
1 СПЗ – спеціальні права запозичення, міжнародна валютна одиниця, що виступає як

прообраз світових кредитних грошей, не мають матеріальної форми у вигляді
банкнот, емітуються МВФ і зараховуються на спеціальні рахунки країн та використовуються у формі безготівкових розрахунків. Їх умовна вартість обчислюється за
методом валютного кошика, що включає 4 валюти: долар США, євро, єну, фунт
стерлінгів.
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Інвестування в іноземні фінансові активи охоплює одночасно два
типи інвестицій: інвестиції у певні фінансові активи (акції чи
облігації) та інвестиції в іноземну валюту. Інвестиційна привабливість валюти залежить як від традиційних циклічних факторів,
таких як динаміка короткострокових процентних ставок та обмінних курсів, так і від структурних факторів, пов'язаних із розвиненістю ринків певних валют та динамікою цін на активи, деноміновані у цих валютах. Як правило, валюта країн із розвинутими
фінансовими ринками привабливіша для зовнішніх інвесторів, що
обумовлює здійснення операцій саме в цій валюті.
У сучасній валютній структурі міжнародного ринку боргових
зобов'язань домінують долар США та євро. Долари США – найліквідніша та найпошириніша валюта на міжнародних ринках.
Вона надає доступ до найбільшої національної інвестиційної бази
у світі – фінансового ринку США, на якому сконцентровано 50%
світових активів фондів спільного інвестування. Саме тому на
цьому ринку представлена велика кількість фінансових інструментів та емітентів із різними кредитними рейтингами, і близько 50%
емісій цінних паперів нині деномінуються в доларах США.
Стрімке зростання обсягів емісій, деномінованих у євро, свідчить про зростання довіри фінансової спільноти до нової валюти.
Вагомими факторами є також, по-перше, посилення ролі європейських компаній, які для фінансування злиттів і поглинань емітували боргові зобов'язання у євро. По-друге, інтеграція фінансових
ринків країн єврозони, яка більшила ліквідність цих ринків і сприяла зменшенню витрат на укладання угод із цінними паперами.
По-третє, значне розширення інвестиційної бази в єврозоні.
Треба відрізняти єдину європейську валюту «євро» від євровалют. Євровалюта – це строковий депозит, що знаходиться в банках,
розташованих за межами країни емісії даної валюти. Наприклад,
американський долар, який знаходиться на депозиті в банку в
Лондоні, навіть якщо це американський банк, називається євродоларом. Уперше євровалюта виникла в 1950-і роки у зв'язку з тим,
що радянські банки перевели свої доларові кошти в британські та
французькі банки для того, щоб захистити себе від ризику конфіскації цих коштів владою США. Нині обсяги операцій на ринках
євровалют зростають з кожним роком, і євробанки діють більш
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ефективно та з меншими витратами, ніж внутрішні банки через те,
що євроринки не підвладні деяким національним правилам. За
останні десятиріччя євровалютний ринок став одним із найголовніших центрів міжнародного фінансового посередництва.
Організаційною основою євроринку є євробанки та міжнародні
банківські консорціуми, які становлять його інституційну структуру. Транснаціональні банки (ТНБ) – це великі міжнародні кредитнофінансові комплекси універсального типу, що мають за кордоном
розгалужену мережу філіалів і здійснюють комплекс операцій в більшості країн у різних сферах і валютах. Монополізація світового
ринку позичкових капіталів дозволяє цим банкам диктувати свої
умови меншим банкам завдяки централізованому керівництву,
єдиній стратегії і тактиці.
Основний обсяг міжнародних трансакцій позичковими капіталами відбувається між розвинутими країнами; значно менший
обсяг позичкових капіталів спрямовується у країни, що розвиваються (через валютні ризики, можливість дефолту, експропріації
тощо). Якщо на межі 1990 року частка країн Азії, Латинської Америки та Африки становила 33% світових зобов'язань, то у 1990-х
роках – лише 11%. При цьому порівняно із серединою 1980-х рр.
обсяг сукупних капітальних потоків майже в 6 разів перевищив
обсяги чистих запозичень. Величезні суми надаються в позику
національними позичальниками, однак, чисті обсяги запозиченого капіталу залишаються відносно малими. Такі розбіжності
пояснюються існуванням значного обсягу спекулятивних потоків
капіталу, які переміщуються з метою отримання прибутків від
різниці процентних ставок з одночасним хеджуванням цих сум,
що дозволяє оптимально розподіляти кредитні ризики поміж
країнами й ефективно компенсувати початковий потік капіталів.
Що стосується еволюції географічної структури світового фінансового ринку, то історично першим світовим фінансовим центром
був Амстердам. Упродовж ХVIII–XIX ст. швидко зростала роль
Великої Британії, яка у 1820 році володіла 30% світових зобов'язань. До початку ХХ ст. Велика Британія була «світовим банкіром»:
її частка в світових іноземних інвестиціях досягала 80%. Це обумовлювалося високим рівнем розвитку капіталізму у Великій Британії, її широкими міжнародними зв'язками з іншими країнами,
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відносною стійкістю фунта стерлінгів, розвиненою кредитною
системою країни. У ХХ ст. зміцнилися фінансові позиції США,
хоча Лондон продовжував відігравати важливу роль у міжнародних
валютних, кредитних і фінансових операціях. Позички Європі в
період першої світової війни зробили Америку найбільшим кредитором, а Нью-Йорк став найвпливовішим фінансовим центром.
Протягом 1914–1945 рр. глобальна економіка була частково зруйнована: дві світові війни та Велика Депресія супроводжувались
посиленням тенденцій націоналізму. Міждержавне співробітництво в цей період було блоковано, потоки капіталів – мінімальні, а
інтернаціональні інвестиції жорстко контролювалися, що призвело до несинхронного руху процентних ставок.
Спроби відродити світову економіку активізувалися у БреттонВудську еру (1945–1971 роки). В цей період МВФ санкціонував
використання контролю за рухом капіталів як засобу запобігання
валютній кризі. Однак у кінці 1960-х рр. обсяги капітальних потоків упали до мінімуму, що підірвало стабільність системи фіксованих валютних курсів. У цей же час США втратили монопольне
положення провідного фінансового центру. Починають активно
розвиватися нові фінансові центри у Західній Європі та Японії. У
1960–1990-і роки рух позичкових капіталів активізувався, оскільки
у більшості промислово розвинених країн була проведена лібералізація національних кредитних, валютних і фінансових ринків.
Пов'язані з цим процесом численні банкрутства та активна концентрація банківського капіталу надали поштовху до розвитку фінансових інновацій, активізували процеси сек'юритизації. В 1990-і
роки в умовах високої ринкової інтеграції значно підвищилась
мобільність капіталу поміж країнами, що призвело до загострення
конкуренції і максимального зближення відсоткових ставок на
ідентичні цінні папери у різних фінансових центрах.
Процес формування географічної структури світового ринку на
сучасному етапі є досить суперечливим: з одного боку, значення
національних ринків у міжнародній міграції позичкових капіталів
поступово зменшується, що пов'язано зі швидким розвитком євроринків – резервуарів різноманітних коштів, що існують окремо від
національних грошових ринків. З іншого боку, на світовому ринку
позичкових капіталів утворилася низка нових міжнародних фінан174
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сових центрів, де зосереджені великі банки і спеціалізовані кредитно-фінансові інститути та здійснюється великий обсяг фінансово-кредитних операцій.
Для ефективного функціонування фінансового центру необхідними передумовами виступають: високий рівень економічного
розвитку країни, де розміщується фінансовий центр; активна
участь даної країни у світовій торгівлі; наявність дієздатного ринку
капіталів та ефективної банківської системи; лібералізація валютного й податкового законодавства; вигідне географічне положення
та політична стабільність у країні.
На сучасному етапі найбільшими фінансовими центрами є
Нью-Йорк, Лондон (у сфері депозитних та кредитних операцій),
Цюрих, який сперечається з Лондоном за обсягом операцій із золотом, Люксембург (який зосередив чверть усіх євровалютних кредитів і спеціалізується на короткострокових та середньострокових
кредитних операціях), Франкфурт-на-Майні. Країни ЄС упродовж
1990-х років у відповідності з «планом Делора» активно формували
єдиний фінансовий простір шляхом відміни всіх валютних обмежень. Останнім часом зростає роль Токіо – на відміну від США,
які з 1985 р. є нетто-боржником, Японія виступає провідним кредитором світу (чисті позики іншим країнам як відсоток від ВВП у
США протягом 1999–2002 рр. зменшилися від 4,7 до 3,0%, тоді як
у Японії вони зросли від 2,2 до 3,4%). Поява фінансових центрів на
периферії світового господарства, таких як Багами, Сінгапур, Гонконг, Панама, Бахрейн, обумовлена існуванням тут низьких податків та малих операційних витрат, незначним державним втручанням, ліберальним валютним законодавством. Такі світові фінансові
центри, де кредитні установи здійснюють операції переважно з
нерезидентами в іноземній для даної країни валюти, отримали
назву фінансових центрів «офф-шор» (off-shore)1. Вони слугують
податковим укриттям, оскільки операції в них не оподатковуються
і є вільними від валютних обмежень.
1 У центрах «офф-шор» кредитні установи здійснюють операції з нерезидентами в

іноземній для даної країни валюті; внутрішній ринок позичкових капіталів ізолюється від зовнішнього шляхом відокремлення рахунків резидентів від рахунків нерезидентів, надання останнім податкових пільг, звільнення їх від валютного контролю
тощо. Таким чином, кредитні установи центру «офф-шор» лише користуються територією країни для проведення операцій поза її межами, не приймаючи участі у
внутрішній економічній діяльності.
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4.5. Інвестиційний кредитний сектор
(ринок цінних паперів) та його інструменти

Традиційно виділяють два види фінансових ринків: первинний і
вторинний. На первинному відбувається розміщення нових емісій, а вторинний ринок лише перерозподіляє фінансові вимоги,
термін платежу за якими ще не настав, від одного кредитора до
іншого. В сучасному світі цінні папери емітуються в трьох провідних валютах світу: доларах США, евро та єнах. У 2001 р. майже
50,5% сукупної емісії цінних паперів було номіновано в доларах
США, 30,3 % у євро, 7,3% у японських єнах.
На світовому ринку цінних паперів використовуються різноманітні інструменти, зокрема, банківські казначейські й комерційні векселі, банківські акцепти, депозитні сертифікати, облігації, акції. На євроринку широко поширені депозитні сертифікати
– письмові свідоцтва банків про депонування грошових коштів,
які підтверджують право вкладника на отримання внеску й
відсотків. Євробанки випускають депозитні сертифікати від 25 тис.
дол. США і більше строком від 30 днів до 3–5 років і розміщують
їх серед банків і приватних осіб. Хоча відсоток за депозитними сертифікатами нижчий порівняно з євродоларовими депозитами, їх
легше продати за готівку на вторинному ринку і, таким чином,
вони стимулюють приплив вкладів у євробанки.
Протягом останнього десятиріччя ХХ ст. почали активно використовуватися різноманітні види міжнародних цінних паперів,
послуги з гарантування емісій цінних паперів, нові фінансові інструменти євроринків (свопи, строкові контракти за фінансовими
інструментами, опціони тощо). Це дало можливість забезпечити
будь-яку тривалість позики – від 24 годин до нескінченності, а
також ефективно запобігати валютним і процентним ризикам у
кредитуванні. Ринок міжнародних облігацій являє собою одне з
найпотужніших джерел середньо- і довгострокового інвестування
у міжнародній сфері. Поняття «міжнародні облігації» охоплює два
види облігацій – іноземні та єврооблігації, які відрізняються між
собою. Міжнародні облігації – це спосіб боргового корпоративного
й міждержавного фінансування шляхом продажу облігацій із середнім строком погашення 3–10 років під заклад корпоративного
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або особистого майна. При цьому облігації можуть або просто
погашатися з настанням терміну платежу, або трансформуватися у
борг чи акції компанії.
На ринку міжнародних облігацій обертаються облігації з фіксованим відсотком (займають близько 75% всього ринку), облігації з
плаваючими процентними ставками, облігації зі змінним процентом. До облігацій з фіксованою процентною ставкою належать звичайні облігації, процент по яких фіксується на момент випуску.
Мультивалютні облігації передбачають нарахування відсоткових
виплат в одній валюті, а їх сплату – в іншій за визначеним курсом,
що дозволяє проводити процентний арбітраж (interest arbitrage)1 на
двох ринках. Процентні ставки за цими облігаціями зазвичай
низькі, а обмінний курс встановлюється на підставі майбутнього
знецінення валют.
Облігації з плаваючою ставкою охоплюють облігації «міні-макс»
(із встановленою максимальною й мінімальною межею коливання
процентних ставок), облігації FLIP-FLOP (в яких передбачена можливість їхнього конвертування у три- або шестимісячні цінні папери
у момент нарахування процентів), облігації з регульованими ставками
(процентна ставка переглядається частіше, ніж за період між двома
процентними виплатами), облігації з фіксованою верхньою межею
відсотку, що означає більший спред для інвестора, облігації з валютним купоном (де передбачена наявність варранту2 на придбання
цінних паперів у іншій валюті за заздалегідь установленим курсом).
Існують конвертовані облігації, які можна обміняти на акції компанії-позичальника через визначений період з метою отримання
більш високого доходу; облігації з «нульовим» купоном, процент за
якими не сплачується протягом певного періоду, але враховується
при встановленні емісійного курсу (іноді вони надають позичальнику додаткові податкові пільги). Синтетичні фінансові документи
створююся на основі декількох угод (наприклад, облігація з фіксованою ставкою відсотку у поєднанні зі свопом із плаваючою ставкою стає синтетичним фінансовим документом із плаваючою процентною ставкою).
1 Арбітраж – спекулятивне переміщення фінансових коштів з одного ринку на інший

з метою отримання прибутку за рахунок різниці у ставках процентів, валютних курсів
або цінах на товари.
2 Варрант (warrant) – валютний чи процентний опціон, строком більше одного року.
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Іноземні облігації – це цінні папери у національній валюті, емітовані нерезидентом у національному фінансовому центрі. Їхні специфічні ознаки: емісія здійснюється нерезидентом; валюта емісії є
іноземною для емітента; розміщення облігацій здійснюється на
одному з національних ринків і гарантується банківським синдикатом. Іноземні облігації, як правило, мають великі строки погашення – від 20 до 30 років. На ринку іноземних облігацій основними інвесторами є страхові компанії, ощадні банки та пенсійні
фонди, тобто економічні агенти, які прагнуть до максимального
зниження ризиковості вкладень. Водночас доступ позичальників
на ринки іноземних облігацій є дещо складнішим порівняно з ринками єврооблігацій і регулюється законодавством країни-емітента.
Реалізація емітованих іноземних облігацій здійснюється за
допомогою андеррайтингу (від англ. underwriting) – гарантованого
розміщення. Цей процес розпочинається з того, що позичальник
разом із керуючим банком розглядають можливість продажу випущених облігацій з максимальним зиском, аналізуючи всі деталі
емісії: строк і умови погашення, купонний дохід, можливість завчасного відзиву. Відсоткові ставки за випуском орієнтуються на
рівень національних ставок і залежать від валюти випуску: за облігаціями у стабільних валютах відсоткові ставки нижчі; за облігаціями
у нестабільних валютах – вищі, як компенсація за більший ризик.
Загалом механізм андеррайтингу приватних боргових зобов'язань
досить складний – він включає синдикат фірм на чолі з управляючою фірмою, банк-андерайтинг і групу фірм-продавців, відповідальних за маркетинг облігацій у різних країнах. Ще одним можливим механізмом розміщення боргових зобов'язань є аукціон.
У США і Канаді практично всі облігації отримують рейтинг,
який визначається приватними аналітичними компаніями
(MOODY Investor Service, Standard and Poor's), які досліджують
фінансові ринки. Найвищим рейтингом є ААА, нижчі рейтинги
інвестиційного рівня – АА, А і ВВВ. Ще нижчий рейтинг означає,
що облігації є високо спекулятивними. У сучасному світі емітентами іноземних облігаційних позик є тільки провідні індустріальні
країни. У кожній з них зберігається специфічна назва випущених
облігацій: наприклад, облігації, що розміщуються іноземними
фірмами у США, називаються янкі-облігаціями (Yankee Bonds), в
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Японії – самурай-облігаціями (Samourai Bonds), у Великобританії –
бульдог-облігаціями (Bulldog Bonds), в Іспанії – матадорами (matadors), у Швейцарії – шоколадними облігаціями (Chocolate Bonds).
Основними країнами-емітентами іноземних облігацій є США,
Японія і Швейцарія. Згалом цей сектор світового фінансового
ринку поступово зменшується на відміну від ринку єврооблігацій,
який активно розвивається після запровадження урядом США у
1963 р. спеціального податку (Interest Equalization Tax), що вирівняв
ставки відсотку для американських резидентів, які купували іноземні цінні папери. Цей податок сприяв формуванню сталого
попиту на єврооблігації та переміщенню зарубіжних інвестицій на
євроринок (в 1970 р. його обсяги становили 3 млрд. дол. США, в
1983 – 50 млрд. дол. США, 1996 – 275 млрд. дол. США, у 2003 р. –
перевищили 1078,5 млрд. євро).
Ринок єврооблігацій – це важливе джерело фінансування середньострокових і довгострокових інвестицій. Держава використовує
єврооблігаційні позики для покриття дефіциту бюджету й рефінансування попередніх позик. Емітентами єврооблігацій є транснаціональні компанії, міжнародні фінансові інститути, уряди
країн, великі банки, що прагнуть залучити більший обсяг коштів,
приймаючи на себе кредитні та валютні ризики. Забезпечуючи
диверсифікацію фінансових активів, єврооблігації допомагають
інвесторам у формуванні портфелів з мінімальним рівнем ризиків,
підтримують мобільність капіталу і надають можливість залучення
більшого кола інвесторів та позичальників.
Єврооблігаційна позика має низку особливостей: емісія здійснюються банківським консорціумом або міжнародною організацією; вона розміщується одночасно на ринках декількох країн;
єврооблігації купуються інвесторами різних країн на основі
котирувань їх національних бірж. Емісія єврооблігацій у меншій
мірі, ніж емісія іноземних облігацій, регулюється державою і не
підпадає під дію національних правил проведення операцій з
цінними паперами країни, валюта якої слугує валютою позики. На
відміну від звичайних облігацій відсоток за купоном не оподатковується. Хоча єврооблігації здебільшого обертаються поза біржами,
головною причиною їх біржової реєстрації є те, що більшості
інституційних інвесторів дозволяється купувати лише зареєстровані на біржах облігації.
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Регулюється вторинний ринок єврооблігацій створеною у 1969 р.
Асоціацією міжнародних дилерів з позик у складі 350 фінансових
закладів із 18 країн, яка вирішує його організаційно-технічні проблеми (найбільші вторинні ринки облігацій знаходяться в Люксембурзі, Лондоні, Франкфурті-на-Майні). Завдяки створенню міжнародних автоматизованих систем міжбанківських розрахунків
(Євро-кліринг і СЕДЕЛ) розсилка цінних паперів, що тривала 9
місяців, була замінена записами на рахунках, що прискорило й
спростило вторинну торгівлю єврооблігаціями.
Ринок єврооблігацій має специфічні риси, які зумовлюють його
привабливість для інвесторів. Так, він не має конкретного географічного місцезнаходження, є фактично нерегульованим і мультивалютним, тому позичальники мають змогу обрати як одну валюту,
так і валютний кошик для випуску облігацій. Єврооблігації випускаються на пред'явника, що забезпечує високий ступінь анонімності і надає інвесторові можливість отримати повну величину
поточного доходу та спекулятивний прибуток від зміни вартості
облігацій. Відносно невеликі строки єврооблігацій є способом
мінімізації ризику коливання процентних ставок.

4.6. Сек'юритизація кредитів

Відсутність на євроринку резервних вимог за депозитами й
кредитами (за виключенням окремих країн) та ліміту процентних
ставок сприяє неконтрольованому руху великих обсягів позичкового капіталу, збільшує спекулятивні операції. Глобальні кризові
явища початку 1970-х років (розпад Бреттон-Вудської валютної
системи, циклічна світова економічна криза 1973–1975 рр., виникнення труднощів у обслуговуванні зовнішніх боргів країн, що
розвиваються) зумовили потребу в формуванні ринку послуг по
гарантіях емісії цінних паперів. Так виник механізм сек'юритизації
(від англ. securities – цінні папери) – заміщення традиційних форм
банківських кредитів емісією цінних паперів. Забезпеченням їхньої
емісії слугує пакет зобов'язань банківських клієнтів за отриманими
ними кредитами. Банки, особливо міжнародні, віддають перевагу
перепродажу (за винагороду) наданих ними кредитів іншим креди180
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торам за нестачі ліквідних коштів, при значних ризиках і необхідності виконання банківських коефіцієнтів.
Послуги гарантованої емісії – це одні з перших фінансових
інновацій на євроринках. До них належить програма випуску
євронот, що виникла за ініціативою комерційних банків з метою
рівномірного розподілу ризиків ліквідності між учасниками синдикату. Євроноти – це короткострокові боргові цінні папери, випущені на ринок зі скидкою від заявленої вартості та гарантовані
банками. Вони забезпечують позичальнику більшу ліквідність,
надають гарантії середньострокового фінансування, створюють
можливість отримання резервних кредитів. Ноти використовуються невеликими фірмами як замінник банківських позик і для
зменшення ризику гарантуються банківським синдикатом, який
має викупити їх у разі кризи ліквідності.
Короткострокові комерційні векселі уперше з'явилися на євроринку на початку 1980-х рр. і швидко отримали визнання з боку
його учасників. З 1984 р. розпочався випуск євровекселів строком
на 3-6 місяців із премією 0,25% до курсу євродоларових депозитних сертифікатів, які давали можливість позичальникам залучати
великі суми на вигідні строки, не передбачали спеціального забезпечення. Емітентами середньострокових простих векселів є корпорації США, Австралії, Великобританії, Канади, Франції, Швеції,
Японії. Вони мають високу ліквідність і нескладні у користуванні,
випускаються з нульовим купоном або з плаваючими чи фіксованими ставками і на заздалегідь визначені строки (найчастіше 2 і 3
роки).
Сплеск у поширенні фінансових інновацій, функцією яких є
передача чи нейтралізація ризиків, відбувся на початку 1980-х років.
Для залучення нових клієнтів і збільшення прибутків учасники
світового кредитно-фінансового ринку створили гібриди різних
фінансових інструментів, у тому числі боргових документів, гарантованих активами банків цінних паперів, інструментів хеджування.
До них відносяться форвардні валютні контракти, свопи та опціони.
Поступово сформувався ринок фінансових ф'ючерсів (futures)1,
1 Ф'ючерси – це операції купівлі-продажу з платежами у визначений за угодою строк по

курсу, який було зафіксовано на момент укладання угоди.
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фінансових опціонів (option)1 і свопів (swap)2. Поширеною стала
практика укладання банками строкових угод щодо майбутніх відсоткових ставок з метою компенсації збитків від коливань процентних ставок. Такі форвардні банківські угоди слугують альтернативою біржовим ф'ючерсним і опціонним угодам з фінансовими
(кредитними) інструментами.
Фінансові деривативи (financial derivatives) – інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового чи реального активу. Операції з ними зосереджуються у
провідних фінансових центрах і використовуються для страхування валютних і процентних ризиків учасників міжнародних
економічних відносин. При цьому для отримання інформації та
переводу грошових коштів застосовуються найновіші комп'ютерні
технології. Спочатку вони не вписувалися у традиційну балансову
банківську систему обліку і враховувалися кожним банком окремо
за своїми внутрішніми правилами. Однак із середини 1990-х років,
коли щоденний обсяг торгівлі деривативами досяг 2 трлн. дол.
США (у 2000 р. – вже 7,9 трлн. дол.), контроль за ринком деривативів почав здійснюватися Банком міжнародних розрахунків.
Ринок фінансових інновацій динамічно розвивається: протягом 1997–2000 рр. обсяг ринку кредитних деривативів зріс у 5 разів
і досяг 853 млрд. дол. США. Нового поштовху він отримав у 2000 р.
у зв'язку з переоцінкою ризиків, пов'язаних з діяльністю компаній
телекомунікаційного сектора (на початку 2000 р. акції телекомунікаційного сектора становили 29% світового обсягу корпоративних
боргових зобов'язань, при цьому 85% всіх випусків здійснювалось
у Європі). Але, після того, як у 2000 р. у США луснула «мильна
бульбашка» акцій телекомунікаційних компаній, випуск боргових
цінних паперів цим сектором економіки різко впав, натомість
почав швидко зростати ринок кредитних деривативів, який за 2002 р.
збільшився на 60%. Головна частина торгівлі кредитними деривативами зосереджується у Лондоні та Нью-Йорку, а головними
агентами виступають дилерські контори, комерційні та інвестиційні банки.
1 Опціон – угода з премією, сплата якої дає право купити цінні папери (товар) за

визначеною ціною протягом певного періоду часу.
2 Своп – тимчасова купівля з гарантією наступного продажу.
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У результаті глобалізації посилюються можливості негативного
впливу на національну економіку з боку міжнародних фінансових
ринків чи інших країн, міжнародні кредитно-фінансові операції
стають фактором нестабільності валютної й грошово-кредитної
систем, національної економіки взагалі. Тому світовим співтовариством постійно розробляються заходи щодо покращення практики управління ризиками, контролю за виходом національних
позичальників і кредиторів на світовий ринок капіталів і доступом
іноземних позичальників на національні ринки. Для забезпечення
ліквідності та платоспроможності іноземних філій банків у 1975 р.
була підписана Базельська угода, оновлена в 1983 році. В рамках
цієї угоди на сучасному етапі продовжується активна робота у
напрямі модернізації системи банківського управління. Наприклад, Базельським комітетом з банківського нагляду (Basel Committee
on Banking Supervision) була розроблена нова концепція управління
банківським капіталом. Вона стала продовженням реформ, що
розпочалися в 1999 р. і мають завершитися до 2007 року. Розроблена програма базується на трьох основних заходах: стандартизації
підходів до визначення нормативів адекватності капіталу банків та
аналізу й оцінки кредитних і операційних ризиків; посиленні
нагляду за дотриманням нормативу мінімального регулятивного
капіталу; прозорості у застосуванні розроблених принципів.
Поетапна реалізація програми дозволить досягти нової якості банківських стратегій управління ризиками, яка краще відповідатиме
банківській практиці і буде сфокусована на індивідуальних характеристиках ризику окремих інститутів, що сприятиме стабільності міжнародної фінансової системи.

4.7. Міжнародні кредитно-фінансові інститути
та їх діяльність

Міжнародні валютно-кредитні й фінансові відносини регулюються міжнародними кредитно-фінансовими організаціями, які
являють собою форум для міжурядового обговорення та розробки
рекомендацій щодо валютної та грошово-кредитної політики, забезпечують збір інформації та публікують статистичні дані й
результати науково-дослідних робіт за актуальними проблемами.
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Міжнародні фінансові інститути мають за мету об'єднання зусиль
світового співтовариства з метою стабілізації міжнародних фінансів та світової економіки, здійснення міждержавного валютного й
кредитно-фінансового регулювання, розробку й координацію
стратегії і тактики міжнародної валютно-фінансової політики. До
провідних міжнародних фінансових організацій відносяться, насамперед, спеціалізовані інститути ООН – МВФ, група Всесвітнього
банку, СОТ. Неформальною організацією розвинутих держав є
Паризький клуб країн-кредиторів (Paris Club), який займається
спостереженням за державною заборгованістю та проведенням із
країнами-боржниками багатосторонніх переговорів щодо проблем
реструктуризації державних боргів (початок діяльності – 1956 р.).
Його діяльність активізувалася у 1990-х рр. у зв'язку із загостренням проблеми заборгованості країн Східної Європи та Росії.
Лондонський клуб кредиторів (London Club) – це консультаційний
комітет найбільших приватних банків-кредиторів, засідання якого
проводяться у зв'язку з переговорами з урядами країн-боржників
щодо питань реструктуризації їх приватної заборгованості, що,
зазвичай, проводяться одним із банків від імені й за дорученням
інших банків, які входять до консультаційної ради.
Причинами виникнення міжнародних фінансових інститутів
стало посилення глобалізації господарського життя, агресивний
розвиток ТНК і ТНБ, виникнення нових форм міждержавного
регулювання валютно-фінансових зв'язків, необхідність спільного
вирішення проблеми нестабільності світової економіки, насамперед, нестійкості світової валютної системи, ринків кредитів,
цінних паперів, золота.
Міжнародний валютний фонд, МВФ (International Monetary
Fund, IMF) створено з метою регулювання валютно-кредитних
відносин держав-членів і надання їм фінансової допомоги для
вирішення валютних проблем. Фонд має статус спеціалізованого
закладу ООН, діяльність якого набула універсального характеру, і
слугує інституційною основою світової валютної системи. МВФ
було засновано відповідно до рішень Бреттон-Вудської конференції (1944 р., а свою діяльність МВФ розпочав з 1 березня 1947 р.) У
1959 р. членами Фонду були 49 держав, у 1970 р. – 116, у 1992 р. –
157, нині – 182 держави. Функціонування МВФ регулюється
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Статтями Угоди – документом, який виконує роль статуту. Основними органами управління МВФ є Рада керуючих, Директорат
(Виконавчий комітет), Тимчасовий комітет Ради керуючих та
Комітет з розвитку. Вищий орган МВФ – Рада керуючих, засідання якої відбуваються раз на рік. Кожна країна представлена
одним керівником (міністром фінансів або головою центрального
банку країни) і одним заступником.
Процес прийняття рішень у МВФ опосередковується через
механізм квот: кожна держава – член МВФ має свою квоту, розмір
якої залежить від економічного потенціалу країни (25% сплачується
резервними активами, передусім СДР та вільно конвертованою валютою, решта – національною). Рішення приймаються більшістю
голосів, із деяких питань – більшістю у 70% або у 85% (наприклад,
щодо перегляду квот). Тому визначення квоти має дуже велике
значення, оскільки саме її розмір обумовлює кількість голосів, а
також дає право на призначення свого директора у Директорат або
членство у Тимчасовому комітеті.
Фінансові ресурси МВФ складаються із власних і залучених.
Власні ресурси формуються з внесків країн-членів до статутного
капіталу. Джерелами залучених ресурсів МВФ є кредити країнчленів та кредитні лінії від урядів і банків, які відкриваються, починаючи з 1960-х років, один раз на п'ять років. З 1982 р. частку
залучених коштів було обмежено 60% загального обсягу квот для
недопущення зміни характеру діяльності МВФ, який почав діяти
як звичайний банк. Ресурси МВФ використовуються у відповідності з певною політикою та за розробленими механізмами. Надання
фінансової допомоги Фондом має обумовлений характер – від
країни, що звернулася за кредитом, вимагається виконання певної
стабілізаційної програми. Допомога надається поетапно, що дає
змогу Фонду контролювати ефективність її використання й дотримання країною відповідних вимог. У зв'язку з глобальними валютнофінансовими кризами протягом 1990-х років, МВФ поряд із створенням «додаткового резервного механізму» й «надзвичайних кредитних ліній» реалізував низку нововведень з метою фінансової
підтримки країн-членів, спрямування своїх зусиль як на недопущення кризи, так і на швидку ліквідацію наслідків у випадку її розгортання. Таким чином, посилюється значення МВФ як каталіза185
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тора прямих іноземних інвестицій: завдяки інформаційним сигналам МВФ про свою позицію на ринку певної країни відповідним
чином коригуються стратегії приватних інвесторів та урядів.
МВФ підтримує тісні зв'язки з іншими міжнародними інститутами, насамперед, з групою Всесвітнього банку (World Bank Group).
До групи Всесвітнього банку входять п'ять окремих фінансових
установ: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) –
головна складова групи, Міжнародна фінансова корпорація (МФК),
Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство
по гарантіях інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦІУС). Діяльність цих структур
спрямована на стимулювання економічного розвитку країн-членів
шляхом залучення ресурсів із розвинутих країн до таких, що розвиваються, зменшення бідності й розвитку ринкових відносин у
країнах із трансформаційними економіками.
Головна мета й обов'язок Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, МБРР (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), який був заснований у 1944 р., – це фінансування
економічного розвитку через надання країнам-членам довгострокових позик та кредитів. Напрями діяльності МБРР окреслюються
колом таких програм, як: боротьба з бідністю та економічне управління; соціальний розвиток й екологія; фінанси; розбудова приватного сектору; розвиток інфраструктури; розвиток людського
потенціалу. Дії МБРР не завжди вільні від політичного забарвлення; очолює його завжди американський громадянин і, незважаючи на високопрофесійну експертизу проектів, іноді останні є
неефективними, що викликає критику на адресу банку.
Міжнародна фінансова корпорація, МФК (International Finance
Corporation, IFC) створена у 1956 р. з метою стимулювання припливу приватних інвестицій у країни, що розвиваються. Членами
її є 74 країни. МФК володіє ширшим арсеналом інструментів, ніж
МБРР: вона не лише надає кредити, а й купує акції компаній з
метою заохочення припливу коштів приватних інвесторів. Тому
МФК регулярно оновлює структуру портфеля акцій. Володіючи
відносно обмеженими фінансовими ресурсами, МФК, проте,
виступає потужним каталізатором інвестиційних процесів у менш
розвинутих країнах.
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Міжнародна асоціація розвитку, МАР (International Development
Association, IDA) заснована у 1960 р. і налічує 160 країн-членів.
Цілями діяльності МАР є сприяння економічному розвитку, підвищенню продуктивності праці та життєвого рівня країн. Кредити
МАР надаються на строк від 35 до 40 років, пільговий період – 10
років. Позики безпроцентні, здійснюється лише плата за адміністративні витрати у розмірі 0,5% річних. Структура кредитів МАР
має яскраво виражену соціальну спрямованість. Більшість кредитів спрямовується на на освіту, охорону здоров'я, сільське господарство й розвиток сільських районів. При цьому, якщо клієнтами
МБРР є країни із середнім рівнем доходу на душу населення, то
МАР – із низьким (у 1999 р. ця межа становила 925 дол. США.).
Багатостороннє агентство гарантії інвестицій, БАГІ (Multilateral
Investment Guarantee Agency, MIGA) створено у 1988 р. з метою стимулювання прямих інвестицій у країни, що розвиваються. До нього
входять 134 країни. МАГІ страхує інвестиції від некомерційних
ризиків (до останніх відносяться відміна конвертованості валюти,
можливість експропріації майна інвестора, військові дії, політичні
катаклізми, невиконання контракту внаслідок урядового рішення
або зміни законодавства). Для виконання поставлених задач МАГІ
організує зустрічі між бізнес-колами та урядовцями, надає інформаційні послуги і пропонує гарантії за інвестиціями, займається
консультаціями урядів країн щодо розробки та реалізації політики,
програм, процедур, які стосуються іноземних інвестицій.
Банк міжнародних розрахунків, БМР (Bank for International
Settlements, BIS) є найдавнішою організацією у структурі валютнокредитних відносин. Його засновано у 1930 р. банками Великої
Британії, Франції, Італії, Німеччини, Бельгії, Японії та групою
американських банків на чолі з банкірським домом Моргана. БМР
був створений аби полегшити розрахунки репатріаційних платежів
Німеччини та сплату її воєнних боргів. На сучасному етапі МБР
виконує такі дві основні функції, як сприяння співробітництву
між центральними банками та створення сприятливих умов для
проведення міжнародних фінансових операцій.
До регіональних банків відносяться Європейський банк реконструкції і розвитку, Азіатський банк розвитку, Африканський банк
розвитку, Міжамериканський банк розвитку тощо. Ці банки пере187
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слідують схожі цілі, які відповідають потребам країн, що розвиваються, і покликані здійснювати довгострокове кредитування
регіональних економічних програм, поглиблювати регіональне
співробітництво та розробляти стратегію розвитку з урахуванням
регіональної специфіки.
Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄБРР (European
Bank for Reconstruction and Development, EBRD), який було створено
на підставі Угоди про заснування від 29 травня 1990 р., є третьою за
значенням міжнародною фінансовою організацією, до якої входять
60 країн, а також ЄС та Європейський інвестиційний банк. Головне
завдання ЄБРР – сприяти переходу європейських постсоціалістичних країн до відкритої ринково-орієнтованої економіки
шляхом розвитку приватної ініціативи. Для цього Уставом ЄБРР
передбачені наступні його функції: сприяння створенню й розширенню конкурентоспроможного приватного сектора, насамперед,
малого та середнього підприємництва й мобілізація для цього
іноземного та національного капіталів, здійснення інвестцій та
надання технічної допомоги, стимулювання розвитку національних
ринків капіталів, активне проведення програм у сфері екології.
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Сучасна економіка має борговий характер, оскільки більшості
країн не вистачає власних ресурсів для фінансування поточного
балансу, покриття дефіциту державного бюджету, проведення соціально-економічних реформ, виконання боргових зобов'язань. Відтак
країни, що розвиваються, активно використовують зовнішнє фінансування, у тому числі, банківські позики та фінансову допомогу міждержавних організацій (див. табл. 4.2). МВФ та інші міжнародні донори можуть надати фінансову допомогу країні, якщо
вона має проблеми із стабільністю валюти, тривалим дефіцитом
платіжного балансу, не може сплатити за імпортовані товари та
послуги, а також повернути свій борг іншим країнам. Головна мета
залучення офіційної міжнародної допомоги – це сприяння країні
у переході на шлях сталого економічного зростання. Офіційна
міжнародна допомога країні здійснюється за допомогою використання таких інструментів, як кредити на реалізацію проектів
188

4.8. Проблема зовнішньої заборгованості

розвитку країни, експортні кредити, гранти на підтримку реформаторських дій уряду країни-реципієнта, позакредитні інструменти офіційної міжнародної допомоги.
Таблиця 4.2.
Обсяги і динаміка зовнішнього фінансування країн,
що розвиваються, млрд. дол. США.
Види зовнішнього
фінансування
Чисте зовнішнє
фінансува ння
Неборгові п отоки
капітальні трансф ерти
прямі іноземні інве стиції
Чисті зовнішні
запозичення
позики від офіційних
кредиторів, з них:
МВФ
банківські п озики
позики приватних
кредиторів
Сукупне зовнішнє
фінансування
Сукупні зовнішні
запозичення

Роки

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
423,7 296,4 250,3 242,9 178,0 202,5 269,3 453,6 394,5
261,6 183,7 187,9 183,8 176,8 166,0 175,3 242,1 250,9
20,0 7,0 10,0 8,7 9,0 8,3 5,1 8,3 11,7
241,6 176,7 177,9 175,1 167,8 157,7 170,2 233,8 239,1
162,1 112,7 62,4 59,0

1,2

36,5 94,0 211,5 143,6

13,7 51,2 31,9 -9,3 20,2 19,3

3,2

10,4

3,5

3,3 14,0 -2,4 -10,9 19,0 13,4 1,7 -14,7 10,2 6,9 -17,6 -4,2 -6,6 -3,7 29,9 54,5 65,1
138,1 54,5 48,1 72,6 -12,3 20,9 60,9 146,6 75,0
681,3 559,0 546,3 553,9 495,6 533,4 615,3 792,3 744,1
419,7 375,3 358,5 370,1 318,8 367,4 440,0 550,3 493,2

* прогноз.
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Фінансові ресурси, отримані на комерційних умовах та у вигляді
фінансової допомоги, є платними, що призводить до утворення
зовнішнього боргу. Зовнішній борг (external debt) – це сума зобов'язань країни перед зовнішніми кредиторами за непогашеними зовнішніми позиками та несплаченими за них процентами. До 1970-х років
країни, що розвиваються, використовували кошти з офіційних
джерел, в яких переважали субсидії. Тому їх зовнішній борг зростав
помірними темпами. Тенденція до різкого збільшення обсягів
зовнішньої заборгованості боргу виникла на початку 1980-х рр.
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через значне зростання дефіцитів платіжних балансів країн-імпортерів та збільшення структурних диспропорцій у їхніх економіках
(див. табл. 4. 3).
Таблиця 4.3.
Зовнішній борг країн, що розвиваються,
1997-2005 рр., млрд. дол. США.
Країни та регіони
Всі
Африка
Центральна
і Східна Європа
Співдружність
Незалежних
Держав
Країни Азії,
що розвиваються,
Близький Схід
Західна півкуля

Роки
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2343, 2549, 2590, 2511, 2536, 2605, 2836, 3035, 3181,
284,4 283,2 280,8 269,9 258,5 263,3 283,8 293,2 285,8

235,9 269,7 286,6 309,5 315,0 368,8 459,3 544,3 580,9

199,1 222,8 218,9 198,9 194,0 199,2 238,9 279,7 292,8

659,6 695,9 693,0 656,7 663,8 665,1 696,7 746,0 834,0
267,0 292,6 304,2 304,4 307,3 314,4 324,7 340,8 345,1
697,1 785,1 807,0 772,3 797,6 794,4 832,9 831,3 842,4
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Найбільшими боржниками в Латинській Америці є Бразилія,
Мексика та Аргентина; в Азіатському регіоні – Китай, Індонезія,
Таїланд, Філіппіни. На африканському континенті зберігається
напружена ситуація – 80% боргу всіх африканських країн припадає на найбідніші країни (на південь від Сахари).
Проблема вирішення зовнішньої заборгованості пройшла чотири етапи розвитку. На першому (1970-і роки) вважалося, що в
розвинутих країнах акумульовано достатньо фінансових коштів
для їх надання менш розвинутим країнам, які зможуть ефективно
їх використати й розрахуватися за зовнішніми боргами. На другому етапі (1980-і роки) виявилося, що позики використовуються
неефективно, відсоткові ставки зависокі, терміни платежів швидко
скорочуються, і більшість країн-боржників знаходиться на межі
банкрутства. Поступово склалася ситуація, коли платежі за боргами перевищували приплив нових кредитів та інвестицій. Тому
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менш розвинені країни перетворилися у нетто-кредиторів розвинутих країн. На центральний план висунулася проблема розробки
механізмів забезпечення боргових платежів, які являли собою
суміш засобів примушення та методів заохочення країн, що виконували свої зобов'язання.
На третьому етапі, наприкінці 1980-х років, основним механізмом вирішення боргової проблеми було визнано переніс строків
платежів або довгострокову реструктуризацію боргів. Теорія і
практика засвідчили, що борг виступає негативним податком на
державні ресурси, пригнічує процес заощадження в країні. Нарешті, на четвертому етапі, в середині 1990-х років, стало зрозумілим, що більшість країн-боржників ні за яких обставин не зможуть
сплатити повний обсяг зовнішньої заборгованості, і єдиним виходом є списання її значної частини. У зв'язку з цим теорії зовнішнього боргу сконцентрувалися на механізмах та масштабах такого
списання. На початку ХХІ сторіччя проблема зовнішньої заборгованості залишається однією з найгостріших невирішених проблем
у міжнародній економіці.
Для аналізу рівня та динаміки зовнішнього боргу, здатності
країни його обслуговувати Світовий банк використовує такі показники, як відношення загальної суми зовнішнього боргу до експорту
товарів і послуг або до ВВП, відношення платежів з обслуговування зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг, міжнародних
резервів до імпорту товарів і послуг та до загальної суми зовнішнього боргу. При цьому в чисельнику, як правило, показується не
весь зовнішній борг, а лише його державна та гарантована урядом
частка, яка оцінюється на основі концепції чистої дисконтованої
вартості поточної вартості на визначену дату за поточною процентною ставкою. Ця методика дає можливість зіставити стан і динаміку зовнішньої заборгованості різних країн (див. табл. 4.4).
Державні позики мають бути погашені. Однак, оскільки позичальником виступає незалежна держава, то ніяких механізмів примушення її до сплати відсотків не існує. Вважається, що стимулами, що спонукають країну розрахуватися за боргами, може бути
лише загроза політичної конфронтації з країною-кредитором, яка
може конфіскувати активи країни-боржника на її території
(будівлі, землю, судна в портах, депозити в банках), а також при191
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пинення двосторонньої торгівлі, ембарго на поставку ключових
товарів і надання приватних кредитів, припинення міжнародної
допомоги. Оскільки ефективність таких конфронтаційних заходів
є досить обмеженою, то більш оптимальний шлях до вирішення
зовнішньої заборгованості ґрунтується на ідеї кривої Лаффера.
Боргова крива Лаффера – це крива, що показує оптимальний
рівень заборгованості, який дозволяє країні-боржнику підтримувати достатні для кредиторів боргові платежі. Якщо розмір боргу
стає занадто великим, то країна може припинити боргові виплати
та об'явити себе банкрутом, від чого постраждає і країна-кредитор.
Тому, з точки зору кредиторів, доцільніше підтримувати платоспроможність боржника на оптимальному рівні за допомогою різних заходів.
Таблиця 4.4.

50
59
43
99
29
67
39
56
65
39

55
25
45
96
32
71
37
55
66
35

Процентні платежі,
% від експорту

409
139
354
198
97
120
123
77
209
59

Обсяг зовнішнього
боргу,
% від національного
доходу
Дисконтована вартість
зовнішнього бо ргу,
% від націон ального
доходу

375
327
337
205
89
114
129
79
207
66

Боргові плат ежі,
% від експорту

Аргентина
Болівія
Бразилія
Індонезія
Мексика
Філіппіни
Польща
Словаччина
Туреччина
Україна

Дисконтована вартість
зовнішнього боргу,
% від експо рту

Країна

Відношення
зовнішнього боргу до
експорту ( EDT/XGS)

Ключові показники боргового навантаження країн,
що розвиваються (%, у середньому за 1999-2001 рр.)

67
38
81
23
27
17
32
19
40
12

30
11
24
9
7
7
5
5
11
3
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Statistical Appendix, pp.241 // http://www.imf.org/external/pubs/
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4.8. Проблема зовнішньої заборгованості

Реструктуризація боргу – це узгоджені між кредитором і позичальником заходи, спрямовані на підтримку платоспроможності
позичальників у середньо- і довгостроковій перспективі. Реструктуризація зовнішнього боргу може здійснюватися на основі переносу платежів на пізніший термін порівняно з початковими
датами або скорочення суми боргу шляхом прямого списання,
продажу боргу зі скидкою на вторинному ринку, конверсії у будьякі активи країни-боржника.
Рекапіталізація – обмін боргів на облігації країн-боржників чи
надання нових кредитів із цільовим призначенням на сплату попередніх боргів. Найбільш відомим у цій групі заходів є план
Н. Брейді, у відповідності з яким країни, що розвиваються, можуть
обміняти свої борги на облігації (Brady bonds), які б могли продавалися за ринковою ціною на світовому фінансовому ринку.
Пробачення (списання) боргу використовується у виключних
випадках на дво- і багатосторонній основі по відношенню до тих
кран, які не можуть розрахуватися у середньостроковій перспективі за будь-яких сприятливих обставин.
Підходи до вирішення проблеми зовнішньої заборгованості
узгоджуються в рамках Паризького клубу (офіційна заборгованість) і Лондонського клубу (банківські борги), які реалізують
технічну сторону врегулювання, тоді як МВФ – пропонує систему
макроекономічних заходів для врегулювання економіки. Реструктуризація боргу використовується по відношенню до найменш
розвинутих країн із високим рівнем заборгованості та деяких країн
із трансформаційною економікою. Криза платоспроможності
виявляється у відмові боржника дотримуватися графіку платежів і
має низку негативних соціально-економічних наслідків.

4.9. Україна в міжнародних кредитних відносинах

У складних умовах трансформаційного періоду розвитку України великі надії покладались на приплив зовнішніх ресурсів. Але, в
результаті співробітництва зі Світовими фінансовими організаціями Україна в повній мірі відчула наслідки застосування програм
трансформації, розроблених на основі положень монетаристської
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теорії і Вашингтонського консенсусу (тріади «стабілізація – лібералізація – приватизація»).
15 липня 1992 р. можна вважати днем народження державного
боргу незалежної України. В цей день Верховна Рада України
дозволила видавати державні гарантії за іноземними кредитами,
залученими вітчизняними підприємствами. У підсумку на кінець
2003 р. сума, виплачена держбюджетом протягом 1993–2003 років
іноземним кредиторам за зобов'язаннями українських підприємств, перевищила 1,4 млрд. дол. США. При цьому з 1993 до липня
2003 р. підприємства-боржники повернули в скарбницю лише
близько 240 млн. дол. США (10% заборгованості).
В історії міжнародних кредитно-фінансових відносин України
можна виділити три етапи. Перший етап (до 1994 р. включно),
коли Україна була слабко інтегрована до світового ринку капіталів
і ресурси надходили переважно за товарними експортно-кредитними лініями. У цей період найгострішим питанням було врегулювання кредитно-грошових відносин із Росією, яка оголосила себе
наступником радянських боргів в обмін на ексклюзивні права на
зарубіжні активи СРСР (так звана «нульова угода» від 9 грудня
1994 р., яка так і не була ратифікована українським парламентом).
За цією угодою Україні належить 16,37% зовнішніх боргів і, відповідно, активів СРСР (12,1 млрд. дол. США, 7,8 млрд. перевідних
рублів, 42,1 тони золота і на 600 млрд. руб. нерухомості за кордоном та іншого майна1). Другий етап (1995–1997 рр.) – час швидкої
інтеграції до світового ринку капіталів і налагоджування контактів
зі СФО, активної емісії державних боргових зобов'язань (ОВДП).
Третій етап розпочався у 1998 р., коли після світової валютнофінансової кризи перед Україною постала необхідність реструктуризації накопичених боргів.
Важливу роль у формуванні української економіки відіграло
співробітництво зі світовими фінансовими організаціями, які не
лише позичали гроші, але й формували інвестиційний клімат країни. З другої половини 1994 р. розпочалася активна співпраця з
МВФ. Початкова квота України в цій організації була другою за
розміром (після Росії) і становила 665,0 млн. СДР. У відповідності
з переглядом квот у 1990–1992 рр. її розміри були збільшені до
1 На початок 1992 р. борг СРСР становив 93 млрд. дол. США, хоча через різні методики

оцінювання та секретність інформації точної цифри немає.
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997,3 млн. СДР, а протягом 1998–1999 рр. – ще на 37,5% до 1372,0
млн. СДР. Членство у МВФ надало Україні можливість користуватися кредитами для фінансової підтримки економічних реформ і
покриття дефіциту платіжного балансу. Перший кредит у розмірі
371 млн. дол. США було надано 26 жовтня 1994 р. як перший транш
механізму фінансування системних перетворень. Другий транш –
7 квітня 1995 р. у розмірі 1960 млн. дол. США. Чергові резервні кредити «стенд-бай» було надано 10 травня 1996 р. (877 млн. дол. США)
і 25 серпня 1997 р. (542 млн. дол. США). Останній транш (2200 млн.
дол. США) у рамках механізму розширеного фінансування було
надано 4 вересня 1998 року. В обмін на надані кредити МВФ вимагав жорсткої макроекономічної та фінансової дисципліни. Поступово відносини України з МВФ охолоджувались, оскільки останнього не влаштовували темпи структурної перебудови країни. У
зв'язку з цим перевід чергових траншів постійно відкладається.
Наприклад, у 2003 р. головною причиною перенесення підписання
угоди про черговий транш «стенд-бай» експерти МВФ називають
відсутність позитивних зрушень у виплаті та адмініструванні ПДВ.
Світовий банк працює в Україні з 1992 р. За цей період було
надано 27 кредитів і 4 гранти за програмою Глобального економічного розвитку на загальну суму 3,5 млрд. дол. США, а також проведено одну гарантійну операцію на суму 100 млн. дол. США. Спочатку в стосунках СБ та України був період невиправдного оптимізму, потім – деякого непорозуміння з обох сторін (в Україні
вважали, що реформи йдуть надто важко, у СБ – що Україна реформується недостатньо швидко). Проте в останні роки налагодилася
досить плідна співпраця: якщо раніше виконання Україною умов
проектів оцінювалось експертами СБ у 40%, то тепер – у 95%, і
стратегія співпраці розробляється вже не на три-, а на чотирирічний період. СБ розпочав підготовку нової Стратегії допомоги
Україні на 2004–2007 рр.; за останні два роки було досягнуто прогрес на шляху виконання умов Програмної системної позики
(ПСП). Першу ПСП у 250 млн. дол. США затверджено у вересні
2001 р. і оперативно реалізовано, наступний кредит було надано
через два роки – у липні 2003 року. Проекти СБ в Україні мають
високу віддачу, гарантоване повернення платежів і невеликий (2–3
роки) термін окупності. Але, оскільки СБ не є комерційною організацією, то він не може надавати кредити понад передбаченої в
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угоді суми, хоча іноді йде на поступки для країн, що швидко розвиваються. Тому у разі необхідності Україна може звернутися до
СБ із проханням підняти кредитну планку до 3–4 млрд. дол. США.
Упродовж десяти років діяльності ЄБРР в Україні ним було
надано коштів на загальну суму близько 1,3 млрд. євро, велика частина яких – проекти для приватного сектора. За цей період практично всі кредити ЄБРР було ефективно використано, оскільки
для кожного проекту, незалежно від того, де він реалізовується – у
державному чи приватному секторі – розробляється унікальна
фінансова модель і здійснюється регулярний моніторинг використання наданих коштів. На сучасному етапі ЄБРР планує реалізувати низку інфраструктурних проектів у державному секторі.
Наприклад, впровадження швидкісного руху поїздів на залізницях
України (120 млн. дол. США), що передбачає реконструкцію Бескидського тунелю; планується підписання другого автодорожнього
проекту та проекту реконструкції порту Іллічівськ. Найактивніше
ЄБРР працює в секторі переробки сільгосппродуктів та у фінансовому секторі. ЄБРР планує й надалі нарощувати обсяги інвестицій
в Україну, але інтенсивність цього процесу безпосередньо залежатиме від поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Крім кредитів міжнародних фінансових організацій основними
інструментами залучення зовнішніх ресурсів стали також емісії
українських єврооблігацій і облігацій внутрішньої державної
позики (ОВДП), які активно купувались нерезидентами. Непродумана державна політика і валютно-фінансова криза 1998 рр. викликали труднощі у сплаті завеликих відсотків, що розвалило ринок
ОВДП. Протягом 2000–2001 рр. Україна була змушена провести
реструктуризацію зовнішнього боргу перед комерційними кредиторами, в процесі якої 99,9% зовнішніх комерційних боргів замінили єврооблігаціями на суму 1133,331 млн. дол. США. Реструктуризація боргу перед країнами – членами Паризького клубу кредиторів обсягом 580 млн. дол. США на 12 років із трирічним
пільговим періодом і погашенням 18 рівними частинами була
завершена тільки влітку 2002 року.
Протягом останніх років ситуація у сфері зовнішнього боргу
України покращилася: відношення прямого зовнішнього боргу до
ВВП послідовно зменшується (1999-го – 37,1%, 2000-го – 25,5%,
2001-го – 20,7%, 2002-го – 19,1%, 2003-го – 17,3%). Така ж тенден196
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ція й у співвідношенні гарантованого зовнішнього боргу і ВВП: він
зменшився з 12,8% (у 1999 р.) до 4,3% (у 2003 р.) (довідково: безпечна межа відношення загального зовнішнього боргу до ВВП –
50–60%). Показники стану зовнішньої заборгованості України
наведені на Офіційному сайті Міністерства фінансів України
www.minfin.gov.ua.
За співвідношенням дисконтованих параметрів виплат і обслуговування зовнішнього боргу з відповідними показниками експорту позиції економічної безпеки України доволі хисткі, а питома
вага зовнішнього боргу у структурі видатків держбюджету на рівні
10-15% багато в чому зумовлює інвестиційну пасивність держави у
період економічного зростання. Це свідчить про значну фінансову
залежність України від іноземних кредиторів, а також про наявність надзвичайно великих ризиків для державного бюджету у разі
значної девальвації гривні щодо іноземних валют, що відчутно
вплине на витрати з обслуговування й погашення зовнішніх боргових зобов'язань. Відтак нагальним питанням є розробка й реалізація заходів, спрямованих на зменшення державного боргу.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Що таке міжнародний кредит?
2. За якими ознаками класифікуються форми міжнародного
кредиту?
3. Назвіть різницю між лізингом, факторингом і форфейтуванням.
4. Охарактеризуйте структуру світового фінансового ринку.
5. Що таке світові фінансові центри і де вони розташовані?
6. Яку роль відіграє Інтернет в обслуговуванні міжнародних
кредитних розрахунків?
7. Які види цінних паперів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
8. Що таке синдикативний єврокредит?
9. Назвіть причини і цілі створення міжнародних фінансових
інститутів.
10.Проаналізуйте проблему міжнародної заборгованості України.
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Розділ 5.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
5.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили
та класифікація міграційних процесів

В сучасних умовах глобалізації світової економіки рух факторів
виробництва набуває особливого значення і нечуваних раніш
масштабів. В тому числі це стосується робочої сили як вирішальної
складової продуктивних сил не тільки світової економіки в цілому,
але й кожної окремо взятої країни.
Міграція робочої сили (або трудова міграція) – це переміщення
(переселення) працездатного населення за межі країни. Як економічна категорія міграція робочої сили є безпосереднім проявом
існування міжнародного ринку праці, що охоплює різноспрямовані потоки мігрантів, які перетинають національні кордони внаслідок нерівного як кількісного, так і якісного розподілення світових
трудових ресурсів. Таким чином, світовий ринок праці виступає як
загальна сукупність трудових ресурсів, що пропонуються та купуються в різних країнах на основі попиту й пропозиції.
Функціонування світового ринку праці по своїй суті істотно
відрізняється від інших ринків (товарів, капіталів тощо). В першу
чергу, це обумовлено особливістю робочої сили як товару. Вона
продається лише у тимчасове використання, а продавець завжди
залишає за собою право власності на неї. Крім того, її неможливо
накопичувати, складувати так само легко, як товари або гроші. З
іншого боку, функціонування цього ринку значно більше обмежується дією цілої низки об'єктивних та суб'єктивних факторів. До
перших, наприклад, можна віднести традиції та звички, що існують у різних країнах світу. В Японії, в умовах довічного трудового
найму, робітники дуже рідко змінюють місце роботи та проживання
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навіть у межах своєї держави. Водночас, іноземці тут дуже важко
адаптуються до місцевих умов, культури тощо. Американці, навпаки, легко змінюють місце проживання та роботи, і процес адаптації
іммігрантів у США легше, ніж у більшості інших країн.
Суб'єктивні фактори проявляються в існуванні національних і
міжнародних нормативно-правових актів, які обмежують вільне
переміщення та найом робочої сили. Так, СРСР і більшість соціалістичних країн упродовж десятиліть були штучним чином практично виключені з цивілізованих світових міграційних процесів.
Але найголовнішим, що відрізняє сучасний світовий ринок трудових ресурсів від інших, є те, що його суб'єктом виступає людина як
індивід, як, в першу чергу, власний володар своєї долі, а лише в
другу – як носій певної кількості розумових та фізичних здібностей і можливостей.
Фахівці розрізняють «міграцію населення (людських ресурсів)» і
«міграцію робочої сили (трудових ресурсів)». Перше поняття охоплює всіх осіб, що мігрують у пошуку нового місця проживання, а
друге – тільки працездатних, точніше, економічно активну частину
населення, яка мігрує з метою отримання роботи.
У сучасному світі людські і, зокрема, трудові ресурси розміщені
нерівномірно, що призводить до виникнення надлишкової робочої сили в одних країнах та її нестачі в інших. Основними причинами такого явища є:
– відлуння демографічного «вибуху» середини XX сторіччя. Навіть
сьогодні, незважаючи на численні і навіть жорсткі адміністративні обмеження в деяких країнах, наприклад, в Китаї, а також
в Індії, Пакистані, Нігерії та інших країнах Західної Африки відзначаються дуже високі темпи приросту населення. Так, в Республіці Малі наприкінці XX сторіччя на одну дорослу жінку
припадало більше 6 дітей;
– кон'юнктурні ринкові коливання щодо продукції, яка є традиційно основною для деяких країн світу;
– скорочення виробництва і закриття підприємств видобувної
промисловості, наприклад, вугільної внаслідок її економічної
збитковості;
– тенденції науково-технічного прогресу, що призводить до скорочення робочих місць через механізацію, автоматизацію та
комп'ютеризацію виробництва;
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– кризові явища і різкий загальний спад виробництва в економіці
багатьох, зокрема, постсоціалістичних країн.
Існує традиційне питання: чому високорозвинені, зокрема,
західноєвропейські країни, де рівень безробіття сьогодні постійно
коливається від 4–5 до 10 відсотків і подекуди вище, які дуже опікуються працевлаштуванням своїх громадян, регулярно залучають
іноземну робочу силу? Серед кількох причин найголовнішими є
дві: по-перше, в кожній країні існує чимало професій і спеціальностей, які вважаються непрестижними для місцевих жителів, і навіть
високі заробітки не можуть заохотити їх працювати, наприклад, на
збиранні сміття, в системі асенізації міст тощо. Більш того, в кожній країні поняття престижності є традиційно своїм. Якщо у Фінляндії професія таксиста є вельми шанованою, то у сусідній Швеції
корінні мешканці в якості таксиста є рідкістю. Ця ніша національного ринку праці майже повністю заповнена іноземцями, насамперед, іранцями. У Норвегії, наприклад, з десяти покоївок в готелях,
дев'ятеро – вихідці з Пакистану. По-друге, ринкова економіка
будь-яких, навіть найпотужніших країн, розвивається нерівномірно: за економічними підйомами слідують спади виробництва
як в цілому, так і в окремих галузях. Під час різкого економічного
зростання, припустимо, в будівництві, державі і приватним компаніям недоцільно витрачати великі кошти на підготовку своїх
каменярів, штукатурів тощо, виходячи з того, що за 2–3 роки після
завершення економічного підйому їх працевлаштування буде проблематичним, і це може призвести до зростання соціальної напруженості. Значно більш ефективним є тимчасове запрошення іноземної робочої сили.
За своєю природою, змістом, причинам тощо міграційні процеси
неоднорідні, тому їх вивчення потребує системної класифікації. В
узагальненому вигляді за основними ознаками міграцію можна
представити наступним чином:
1. Причини (мотиви, фактори) міграції:
– економічні (виробничі потреби, рівень життя, висока заробітна
плата тощо);
– соціальні (шлюб, стан здоров'я, рекреація тощо);
– політичні (переслідування за політичні погляди, незгода з політичним режимом);
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– інші (форсмажорні обставини, зокрема війни, засухи, повені, а
також релігійні переконання, расові проблеми тощо).
2. Просторовий характер міграції:
– внутрішня (усередині країни, а саме між селом і містом, між
містами, регіонами);
– зовнішня (за межі країни).
3. Часова ознака міграції:
– остаточна (виїзд назавжди);
– тимчасова або ротаційна, в тому числі сезонна (наприклад, збір
врожаю);
– маятникова (регулярні пересування з пункту постійного проживання до місця роботи. Наприклад, сьогодні за таким принципом організована робота українських і російських шахтарів
на норвезькому острові Шпіцберген).
4. Напрямок руху мігрантів:
– еміграція (виїзд);
– імміграція (в'їзд);
– рееміграція (повернення мігрантів на батьківщину, інколи –
виїзд у третю країну).
5. Законність перетинання кордонів:
– легальна;
– нелегальна.
6. Організаційна ознака:
– добровільна, в тому числі самодіяльна, і організована, наприклад, робота за контрактом;
– примусова (вивіз чорних рабів з Африки до Америки в період
1650–1850 рр., підневільна праця військовополонених і остарбайтерів на підприємствах Німеччини та інших країн поневоленої фашистами Європи під час другої світової війни).
7. Якісний склад:
– робітники, в тому числі промислові, сільськогосподарські, а
також особи без певної професії або спеціальності;
– фахівці, в тому числі вищої кваліфікації;
– представники ліберальних («вільних») професій (актори, музиканти, письменники, художники тощо).
Кількісно міграційні процеси вимірюються за допомогою
системи показників. Основні з них: кількість емігрантів, що виїхали
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з конкретної країни за певний проміжок часу; кількість іммігрантів, що прибули до країни; співвідношення емігрантів й іммігрантів
(міграційне сальдо, яке може бути позитивним, що свідчить про
привабливість країни або від'ємним, що вказує на надлишок робочої сили та непривабливість країни); кількість емігрантів (іммігрантів) за професіями, спеціальностями, галузями, віком тощо;
питома вага емігрантів у загальній чисельності зайнятих у країні
взагалі та в окремих галузях. У конкретних дослідженнях застосовується багато інших показників, наприклад, середня оплата
(погодинна, місячна, річна) іммігрантів узагалі й у розрізі окремих
галузей та її співвідношення з оплатою праці резидентів, річна
сума та питома вага приватних переказів емігрантів у платіжному
балансі країни тощо.

5.2. Історія, динаміка та сучасний стан міжнародної
міграції робочої сили

Міжнародна міграція робочої сили має багатовікову історію.
Економічна могутність всіх стародавніх цивілізацій була створена
переважно за рахунок примусово переміщених великих мас людей,
в першу чергу, рабів, з країн, загарблених і поневолених під час
перманентних війн. Тобто найбільш характерною рисою міграції
до початку епохи середньовіччя був її примусовий, поневільний
характер.
В середні віки в Європі найбільш популярною формою міграції
була наймана військова служба. Впродовж тривалого часу монархії
Франції, Швеції, Польщі, Італії та деякі інші регулярно залучали
на платну військову службу офіцерів і професійних солдат з
німецьких князівств, Швейцарії.
Великі географічні відкриття суттєво стимулювали масові переміщення людей до нових, раніш невідомих європейцям регіонів
світу. Весь період від кінця XV – початку XVI віків до другої половини
XIX віку сучасні історики часто називають «первісною» або «старою»
міграцією. Цей етап має свої характерні риси. По-перше, це – чітко
визначена спрямованість основних міграційних потоків. Перший
з них пролягав із Старого Світу до Нового, тобто до Північної та
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Південної Америки та Вест-Індії. Такі колоніальні держави як
Велика Британія, Іспанія, Франція, Португалія експортували надлишок робочої сили, що виникав через стрімке скорочення робочих місць, внаслідок становлення та бурхливого розвитку капіталізму в країнах Європи. Насамперед, це були ремісники та сільськогосподарські робітники. Крім того, значну частину мігрантів
складали військові, колоніальні чиновники з метрополій, священнослужителі, торговці, а також авантюристи всіх мастей.
Другий міграційний потік супроводжував і був, значною мірою,
викликаний першим. Створення колоніальних імперій, знищення
місцевого населення, зокрема, індіанців в Америці і, водночас,
зростаючі виробничі потреби численних плантацій і рудників
обумовили примусовий вивіз рабів із країн Африки. За два століття
до Америки було насильницькі переміщено від 20 до 30 млн.
людей, внаслідок чого загальне населення «чорного» континенту
скоротилося.
Поряд з основними міграційними потоками того часу, про які
йшлося вище, існували й інші, що було обумовлено виробничими
потребами та іншими факторами. Так, до Росії ще за часи Петра I
було запрошено чимало іноземців, насамперед, із Голландії та
Німеччини.
Під час правління Єлизавети в різні губернії продовжували
прибувати німці, а за часи Катерини II – французи. В той самий
період, в Херсонській губернії осіли також шведи, нащадки яких
мешкають там і сьогодні.
Наступний етап масової міжнародної міграції, на думку більшості
фахівців, розпочався в 60-і роки XIX століття і тривав до другої
світової війни. Цей етап характеризувався зниженням кількості
емігрантів з Англії, Іспанії, Нідерландів, Португалії й зростанням
із таких країн, як Австро-Угорщина, Росія, Германія, Італія та
деяких інших. Саме тоді, наприкінці XIX століття, відбувалася
масова еміграція національних меншин (фінів, поляків, прибалтів
та інших) і, зокрема, українців, із Росії до США та Канади. Більше
того, європейські емігранти почали опановувати Австралію, Нову
Зеландію, Південну Африку та Аргентину.
Існує одна характерна риса цього етапу, що визначилася на
початку XX століття й яка досі притаманна міграції – зворотний
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потік мігрантів із колоній до метрополій. Це було обумовлено, в
першу чергу, революційними змінами у суспільному виробництві.
Поява серійного, великосерійного та масового виробництва товарів за потоковими принципами вимагала залучення малокваліфікованої робочої сили, особливо на трудомісткі, важкі та малооплачувані операції.
Більшовицька революція 1917 року в Росії і подальша громадянська війна призвели до масової еміграції солдат і офіцерів Білої
Армії, інтелігенції, дворян, державних чиновників і промисловців
до європейських країн, Туреччини, США, Китаю.
Друга світова війна – це масове насильницьке залучення робітників з окупованих територій Росії, зокрема, з України, Білорусі, а
також із Польщі та деяких інших країн Європи на підприємства
третього рейха; це мільйони військовополонених у концтаборах;
це аналогічні міграційні процеси на Далекому Сході під час японської окупації; це депортація російських німців, кавказьких народів і татар у СРСР; це післявоєнне повернення або неповернення
примусово переміщених людей.
Сучасний етап міжнародної міграції розпочався після завершення
другої світової війни. Загальними особливостями цього етапу є такі:
масовість; виникнення конкретних більш менш стабільних центрів
привабливості; зростання кількості нелегальних мігрантів; посилення адміністративно-правового регулювання міграції у країнахреципієнтах; зростання кількості мігрантів серед наукової інтелігенції і творчої молоді, тобто «втрата інтелекту» («brain-drain», рос.
«утечка мозгов»).
Щодо масовості, то за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) зараз у різних країнах легально працює більше 35 млн.
робітників-мігрантів (без утриманців).
На сьогоднішній день у світі утворилися такі вже традиційні
центри привабливості (притяжіння) робочої сили:
1. Західна Європа, де загальна кількість зайнятих іноземців
щорічно коливається в межах 4–7,5 млн. чоловік. Їх питома вага в
загальній чисельності працюючих у деяких країнах становить:
Люксембург – 33%; Швейцарія – 20%; Австрія – 9%; Бельгія – 9%;
Німеччина – 8%; Франція – 8%; Нідерланди – 5%; Данія – 5%;
Італія – 3%.
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2. США. Іноземці складають більше 7% від загальної чисельності, причому 75% від загальної чисельності іноземців-резидентів,
які народжені за межами США (близько 26 млн. осіб), мешкають у
семи штатах: Каліфорнії, Нью-Йорку, Техасі, Флориді, НьюДжерсі, Іллінойсі, Массачусетсі. До речі, в Каліфорнії вони становлять 22% населення. Серед країн-експортерів робочої сили до
США слід назвати Мексику, на яку припадає 12% прибулих, а
також Китай, Філіппіни, В'єтнам, Індію, колишні республіки
СРСР і Домініканську Республіку.
3. Нафтодобувні країни Близького Сходу. До цього регіону щорічно прибуває близько 4 млн. іноземців, в основному з Індії,
Пакистану, Бангладеш, Філіппін та деяких інших країн. Питома
вага іммігрантів у загальній чисельності зайнятих: Катар – 95%;
Саудівська Аравія – 48%; Бахрейн – 46%; Оман 40%. ОАЕ – 37%.
4. Латинська Америка. Загальна чисельність прибулих дорівнює
7–8,5 млн. осіб. Навіть і сьогодні, попри економічні негаразди,
найбільш привабливою для іноземців є Аргентина. Серед інших
країн, з точки зору привабливості, можна також виділити Венесуелу.
5. Австралія. Інтерес іноземних громадян до цієї країни постійно
зростає. Сьогодні одна чверть населення Австралії – іммігранти з
більш ніж 100 країн світу.
6. Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Головними країнами-реципієнтами виступають Південна Корея, Японія, Бруней, Гонконг,
Малайзія, Сінгапур, Тайвань, в які прибувають вихідці з Китаю,
Таїланду, Лаосу, В'єтнаму, Індії та Філіппін.
7. Африка. В Північній Африці центром притяжіння виступає
Лівія, що приймає, насамперед, єгиптян, а на півдні – ПівденноАфриканська республіка, яка притягує вихідців із Мозамбіку та
деяких інших сусідніх країн. Певну привабливість має також
Нігерія, здебільшого для вихідців із Гани, Чаду та Беніну.
8. Незважаючи на суперечливі статистичні дані, вже можна
стверджувати, що утворився новий центр притяжіння – Росія. Так,
за деякими джерелами тільки на сході цієї країни чисельність
іммігрантів із Китаю вже досягла кількох мільйонів осіб.
Нелегальні мігранти складають все більш значну частину новоприбулих до привабливих країн. Це явище – одна з найбільш
серйозних сучасних проблем у сфері міграційних процесів. Біль206
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шість цивілізованих країн значно посилює боротьбу з нелегалами.
Так, у Франції, наприклад, з початку 90-х років роботодавця, який
використовує працю нелегала, очікує тюремне ув'язнення, замість
штрафу, як це було раніше.
«Втрата інтелекту» є реальністю для багатьох країн світу. В принципі неможливо спрощувати це явище і зводити його до простої
формули: таланти з бідних країн шукають багату домівку, де їм буде
краще жити і працювати. Наведемо три приклади «втрати інтелекту», відомі автору цього розділу з особистого досвіду. Молодий
талановитий випускник Національної Школи Адміністрації 1990
року в Бамако (Республіка Малі) отримує запрошення й грант на
навчання в одному з провідних Університетів Монреалю (Канада).
Український вчений-фізик, доктор фізико-математичних наук 45
років, у розквіті творчих сил, автор кількох фундаментальних творів і винаходів, але працюючий у такій області теоретичної фізики,
яка не фінансується і практично не розробляється нині в Україні,
емігрує в 1999 році до Австралії, де в одному з університетів сконцентровані світові наукові сили, що працюють над проблемою,
практичне значення якої буде неоцінним для людства через 40–50
років. Фінський вчений віком 31 рік, фахівець в одній з галузей
фундаментальної науки, професор Університету в м. Тампере, цілком матеріально забезпечений виїжджає в 1998 році в США на
постійне багаторічне проживання, оскільки у відносно маленькій
Фінляндії розвиваються, в першу чергу, прикладні науки, і вчений
об'єктивно не може реалізувати свій науковий потенціал.
Найголовнішим імпортером «умів» виступають провідні країни
і, насамперед, США, де залучення й використання іноземного
інтелекту здійснюється на рівні державної політики. Численні державні і приватні фонди вишукують таланти в різних, і не тільки в
бідних, країнах світу і пропонують гранти, стипендії, високу заробітну плату і навіть гарантовану натуралізацію в США. Про результат такої політики свідчать такі красномовні факти: за свідченням
американських фахівців, США, завдяки єврейській еміграції з
СРСР, вдалося ліквідувати провал у деяких провідних галузях
фундаментальних наук, зокрема у математиці, що утворився в 60-х
– на початку 70-х років. Упродовж останнього десятиріччя частка
іммігрантів першого покоління серед лауреатів Нобелівської
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премії від США і членів Національної Академії Наук США
коливалася в межах 20–33 відсотків.
Поряд із загальними особливостями, що притаманні міграційним процесам від 1945 року по теперішній час, цей етап можна, у
свою чергу, поділити на два періоди, які суттєво відрізняються між
собою, а саме: 1945-1973 роки; 1974 рік – до сьогодення. Насамперед, це стосується європейських міграційних процесів.
Найбільш характерні риси періоду 1945–1973 років такі:
– стрімке зростання прибулих у метрополії з колишніх колоній і
домініонів. Так, до 1970 року у Францію емігрували 600 тис. алжирців, 140 тис. марокканців, 90 тис. тунісців та сотні тисяч із
Сенегалу, Малі, Того, Нігеру та багатьох інших країн. До Англії,
наприклад, з 1946 року до 1959 рік прибуло тільки з Ірландії 350
тисяч осіб;
– згаданий період – це час створення, становлення і ліквідації так
званої «системи гостьових робітників» («guestworker system»), яка
в найбільш класичному вигляді була впроваджена у Німеччині:
Федеральний Офіс Праці здійснював організований набір (вербування) робочої сили, перевіряв виробничі навички робітників,
здійснював медичні експертизи тощо. Підприємці компенсували
всі фінансові витрати Федерального Офісу і використовували
робітників у виробництві. Умови найму були юридично закріплені у двосторонніх угодах між ФРН та країнами-експортерами:
спочатку з Італією, пізніше – з Грецією, Туреччиною, Марокко,
Португалією, Тунісом і Югославією. Це сприяло масовому збільшенню числа мігрантів. У ФРН їх кількість становила: 1956 рік –
95 тис. 1966 рік – 1 млн. 300 тис.; 1973 рік – 2 млн. 600 тис. осіб.
Аналогічні явища спостерігалися і в інших країнах Західної
Європи. Так, з 1950 до 1970 року кількість емігрантів у Франції,
Великій Британії та Швейцарії зросла відповідно з 2 млн. 128
тис. до 3 млн. 339 тис., з 1 млн. 573 тис. до 3 млн. 968 тис. і з 279
тис. до 983 тисяч. Загострення соціально-економічних проблем,
політичні та деякі інші чинники призвели до ліквідації «системи
гостьових робітників» в 1973 році;
– виникнення суверенних держав унаслідок краху колоніальної системи зумовило появу зворотних потоків мігрантів, насамперед, із
числа інтелігенції з метрополій до колишніх колоній і домініонів;
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– серед причин міграції цього періоду переважають економічні, що
пов'язані з пошуком більш забезпеченого, заможного життя;
– диверсифікація потоків як за географічним походженням мігрантів, так і країн-реципієнтів. На початок 70-х років у загальній
кількості іммігрантів поступово зростає доля прибулих з Африки, Азії та Латинської Америки і відповідно знижується доля
європейців.
З початку 70-х років, особливо після 1973 року (ліквідація «системи гостьових робітників») у характері міграції відзначаються
певні зміни, а саме:
– поступово скорочується міграція робочої сили у Західну Європу й
збільшується у країни Північної та Південної Америки, Австралії та деякі інші; відбувається одночасна трансформація країн
Південної Європи з еміграційних в імміграційні;
– стрімко зростає кількість іммігрантів у нафтодобувних країнах
Близького Сходу;
– посилюються масові потоки біженців унаслідок політичних,
релігійних та різних форсмажорних обставин. Ще у 1956 році
європейці вперше від часів другої світової війни знов зіткнулися з таким явищем як біженці з Угорщини, а у 1968 році – з
Чехословаччини. 90-і роки минулого століття увійшли у історію
як драматичні для громадян колишньої Югославії, Албанії, курдів, жителів Ефіопії та Еритреї, а на початку ХХІ ст. – Афганістану, Іраку та ряду інших країн;
– створюється нова геополітична ситуація в Європі, викликана
колапсом Радянського Союзу, появою нових незалежних країн,
крахом комуністичних режимів у країнах Східної Європи і
Балтії й утворення СНД призвели в 90-і роки до нової хвилі
мігрантів у різні країни світу, насамперед, до Західної Європи, а
також до США, Ізраїлю, Аргентини, Австралії, Канади та в
деякі інші;
– реалізується політики возз'єднання сімей, внаслідок чого численні
члени родин іммігрантів почали масово прибувати до країнімпортерів робочої сили. Так, у структурі новоприбулих до США
впродовж останніх 10 років на долю родичів іммігрантів припадає більше 70 відсотків.
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Характерною ознакою новітньої міграції є той факт, що на зламі
ХХ-го та ХХІ-го століть з'являється група країн, які виступають
одночасно і як донори, і як реципієнти іноземної робочої сили.
Хоч прояви цього явища зустрічались і в попередні періоди, все ж
таки окремі країни в конкретні історичні періоди виступали переважно як експортери або імпортери трудових ресурсів. Сьогодні ж,
якщо багатьох громадян незалежних держав – колишніх республік
Радянського Союзу приваблює, в силу різних обставин, життя та
робота в країнах Західної Європи, то про влаштування в Росії або в
Україні мріють десятки тисяч людей в Китаї, В'єтнамі, Афганістані,
Іраці тощо. Такий висновок повністю підтверджує статистика. Так,
якщо в 2004 році за межі України в пошуках більш забезпеченого
життя вибуло трохи більше 46 тис. осіб, то кількість прибулих
склала 38,5 тис. осіб.

5.3. Соціально-економічні наслідки міграції

Як соціально-економічне явище міграція має свої як позитивні,
так і негативні наслідки. Це твердження стосується як експортерів,
так і імпортерів робочої сили. В загальному вигляді ці наслідки
представлені в таблиці 5.1. Більшість з них не потребує пояснень,
але деякі варто прокоментувати та проілюструвати прикладами.
Так, для багатьох країн-експортерів приватні перекази є найголовнішою формою валютних надходжень. У 80-і роки XX століття
в Югославії щорічні сумарні надходження від емігрантів (приватні
перекази плюс повернені накопичення) складали приблизно 7
млрд. дол. США. Річна сума грошових переказів до десяти основних
країн-експортерів у 90-і роки XX століття перевищувала 1 млрд. дол.
США, в тому числі: до Греції – 7–8; Португалії – 7–7,5; Єгипту –
4–5; Мексики – 4–4,5; Індії – 3–4; Бразилії – 3–4; Мароко – 2,5.
Як свідчать національні статистичні органи країн-експортерів,
при поверненні на батьківщину емігранти привозять накопичення
й речі довготривалого використання на суму, що в середньому
дорівнює їх попереднім переказам.

210

5.3. Соціально-економічні наслідки міграції

Таблиця 5.1.
Позитивні та негативні соціально-економічні наслідки
міграції робочої сили країн-експортерів і країн-імпортерів

Позитивні наслідки

Країни-експортери

Країни-імпортери

1. Знижується напруга на

1. Стимулюється розвиток

внутрішньому ринку праці
завдяки експорту надлишкової
робочої сили.
2. З’являється можливість
створення високоприбуткової
галузі з експорту робочої сили.
3. Зростають надходження до
бюджету у вигляді податків з
фірм-посередників.
4. Збільшуються валютні надход ження до країни за рахунок
приватних переказів емігрантів.
5. Зростає рівень життя і добробут
залишених вдома членів сімей і
утриманців мігрантів за рахунок
переказів і речових відправл ень.
6. Збільшуються можливості
приватного інвестування завдяки
поверненню на батьківщину
(після ротації) особистих коштів,
засобів виробництва тощо
мігрантів.
7. Підвищується техніко економічний рівень виробництва
внаслідок праці більш
кваліфікованих емігрантів , що
повертаються на батьківщину з
розвинених країн.
8. В окремих випадках, якщо це
передбачено двосторонніми
угодами, держава може
отримувати компенсацію за
використання імпортованих
трудових ресурсів.

виробництва внаслідок
екстенсивног о збільшення
робочої сили.
2. Зростає конкуренто спроможність про дукції завдяки
використанню більш дешевої
праці іммігрантів.
3. Знижуються витрати на
підготовку та перекваліфікацію
власних кадрів, в тому числі
вищої кваліфікації.
4. Заповнюються вакансії у
непрестижних сферах і галузях
економіки.
5. Під час криз знижується
соціальна напруга за рахунок
звільнення іммігрантів і
заповнення вакансій
робітниками -резидентами.
6. Зменшується бюджетне наван таження завдяки економії коштів
на пенсії та соціальні пільги.
7. Зростає продуктивність праці
робітників і ефективність
виробництва в цілому за рахунок
конкуренції на ринку праці.
8. Покращується демографічна
ситуація в “старіючих” країнах, а в
деяких – і генофонд нації.
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Негативні наслідки

Таблиця 5.1 (продовження).
Країни-експортери
1. Зменшуються можливості
власного розвитку внаслідок
відтоку кваліфікованих кадрів і
фахівців (“втрата інтелекту“) до
більш привабливих країн.
2. Знижується загальна конкуренто спроможність на власному рин ку
праці в результаті відтоку
кваліфікованих, молодих кадрів.
3. Зменшуються надходження до
бюджету як наслідок скорочення
кількості потенційних платників
податків.

Країни-імпортери
1. Посилюється напруга на ринку

праці щодо робітників -резидентів
через найм більш дешевої
іноземної робочої сили.
2. Зростають витрати на соціальний
захист іммігрантів.
3. Здійснюється відтік за кордон
валютних коштів у вигляді
переказів іммігрантів.
4. Збільшується загроза
загострення міжнаціональних,
міжетнічних, міжконфесійних та
інших соціальних проблем.
5. Погіршується криміногенна
ситуація в країні.

Враховуючи динаміку та тенденції на ринках праці країнпотенційних імпортерів, прогнозуючи зміни у попиті на окремі
професії та спеціальності, передбачливі бізнесмени країн – традиційних експортерів організують попередню фахову підготовку
майбутніх емігрантів, дають мінімальні мовні знання і забезпечують цільове використання робітників за попередніми контрактами
з фірмами країн-імпортерів. В інших випадках емігранти після
навчання влаштовуються самостійно. Але в будь-якому разі вони
зобов'язуються сплачувати частину своєї зарплати в іншій країні
фірмі-організатору навчання і найму. У Південній Кореї емігранти,
що працюють за кордоном і які пройшли попереднє навчання та
професійне тренування, мають сплачувати певний час як компенсацію до 80% свого заробітку.
Щодо країн-імпортерів найбільшу вигоду їм приносить використання вже фахово підготованих кадрів. Так, економічний ефект
від використання одного інженера або вченого-гуманітарія становить 200–250 тис. дол. США, а лікаря – сягає до 700 тис. дол. США.
Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок, що
міграція населення і, в першу чергу, економічно-активної його
частини, є об'єктивною закономірністю розвитку продуктивних
сил людства. Вона, крім того, сприяє покращенню глобальної
демографічної ситуації, забезпечуючи приплив надлишкових (в
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окремих країнах) людських ресурсів до тих регіонів світу, де в них
є потреба. З гуманної, цивілізованої точки зору – це можливість
вільного вибору вільної людини, це реалізація її невід'ємного
права на свободу щодо місця проживання, яка може обмежуватися, крім окремих випадків (наприклад, обізнаність особи щодо
державних таємниць) тільки двома обставинами, а саме: бажанням
особи емігрувати і готовністю тієї чи іншої країни його прийняти.

5.4. Світовий досвід адміністративно-правового
регулювання міграції

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів є
невід'ємною складовою політичного і юридичного забезпечення
функціонування будь-якої країни як цілісної системи, що здійснює стратегію розвитку, виходячи зі своїх власних інтересів. Водночас, кожна держава, яка свідомо вважає себе повноцінним членом існуючої глобальної міжнародної спільноти, має враховувати
загально визнані норми та правила. Сфера людських відносин,
включаючи еміграційні та імміграційні аспекти, є хіба що не найважливішою в сучасному світі.
Звичайно проблемами трудової міграції опікуються такі державні установи як міністерство закордонних справ (в'їздні візи для
мігрантів), міністерство юстиції (режим в'їзду) і міністерство праці
(регламент використання іноземної робочої сили). Більшість країн
здійснюють процедури, пов'язані з іммігрантами, на підставі вже
підписаних контрактів з роботодавцями. В окремих випадках потрібна попередня санкція міністерства праці або іншого вповноваженого органу. Є країни, де закони передбачають окрему згоду
інших державних і недержавних структур, таких як міністерство
внутрішніх справ, галузеві профспілки тощо.
Для виконання комплексу процедур щодо залучення іноземної
робочої сили країни-реципієнти мають в своєму розпорядженні
численні закони та підзаконні акти, у яких цілеспрямовано використовуються такі інструменти:
1. Квоти. Більшість країн, що приймають мігрантів, встановлюють кількісні обмеження для країни в цілому, а також для окремих
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галузей, іноді – регіонів. Держава може визначати максимальну
частку прибулих, що працюватимуть на окремому підприємстві.
Усе це може стосуватися як іммігрантів, що прибули до країни на
постійне проживання, так і сезонних робітників. Кількісне квотування є прикладом прямого адміністративного і доволі жорсткого
втручання держави в міграційні процеси.
2. Термінові обмеження. Більшість країн-реципієнтів у своєму
законодавстві встановлюють максимальні терміни перебування на
своїй території для таких категорій тимчасових мігрантів, як сезонні робітники, студенти, стажери, фахівці тощо. Після завершення строку всі згадані категорії іноземців мають повернутися на
батьківщину і знову в'їхати до приймаючої країни тільки через
чітко визначений період. Зазвичай це не стосується іммігрантів,
які на законних підставах прибули до країни на постійне проживання.
3. Географічні та національні пріоритети. Сучасна міграційна
практика свідчить, що практично всі країни-реципієнти законодавчо встановлюють географічну та національну структуру імміграції. Це здійснюється за допомогою квот на прибуття іммігрантів
із певних регіонів світу. Національні обмеження практично не
встановлюються, але існують відпрацьовані схеми прибуття переселенців із числа представників національностей країн-реципієнтів, які (або їх предки), раніше за різних причин покинули свою
батьківщину. Так, із Радянського Союзу, а потім – із країн СНД,
сотні тисяч осіб виїхали і донині від'їжджають до Ізраїлю, Німеччини, Фінляндії, Греції та інших країн.
Щоб запобігти можливим обвинуваченням у дискримінації та
збалансувати чисельність осіб-мігрантів різних національностей з
окремих регіонів світу, деякі країни, наприклад, США, встановлюють географічні, найчастіше, регіональні квоти. Останні впроваджуються через лотереї, учасником яких може бути будь-який
бажаючий. Задля участі в лотереї США достатньо надіслати до
Національного візового центру заяву за встановленим зразком.
Жеребкування відбувається за допомогою комп'ютера методом
простої випадкової вибірки. Особи, визначені таким чином, мають
виконати всі імміграційні формальності і сплатити держмито у
розмірі 200 дол. США.
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4. Фінансово-економічні обмеження. Ця група інструментів також
має на меті скорочення чисельності іммігрантів. В деяких країнах
компанії та фірми мають право залучати іноземну робочу силу
тільки після досягнення визначеного обсягу виробництва або продажу. Іноді передбачається, що особи, які залучають робітниківіноземців, мають вносити додаткові платежі до держбюджету.
Законодавство багатьох країн, включаючи США, надає заможнім людям можливість імміграції, якщо вони інвестують кошти (у
визначених обсягах) в країну або її пріоритетні регіони чи галузі,
створюють певну кількість робочих місць тощо. Є країни, де іммігранти самі мають сплачувати витрати на оформлення імміграційних документів та/або працевлаштування.
5. Професійні та кваліфікаційні вимоги. Законодавство практично
всіх країн-реципієнтів передбачає жорсткі професіонально-кваліфікаційні вимоги до іммігрантів. Обов'язковою умовою може бути
повна середня або професійно-технічна освіта, що має бути підтверджено відповідними документами. Для фахівців рівень кваліфікації також потребує документального підтвердження. Вимогою
може також виступати стаж роботи за фахом (здебільшого 3–5
років).
Додатково можуть також встановлюватися, як це вже зазначалось у пункті 1, професійні (галузеві) обмеження або пріоритети.
6. Обмеження особистого характеру. Зазвичай ці обмеження
охоплюють такі аспекти як:
– стан здоров'я (відсутність певних захворювань, насамперед,
СНІДу, туберкульозу тощо, психічний стан, відсутність алкогольної та наркотичної залежності);
– вік (здебільшого пріоритетним вважається вік від 20 до 40 років);
– політичні та соціальні аспекти (участь у діяльності партій, стосунки із законом. Переважна більшість країн не приймає осіб із
профашистськими поглядами, кримінальним минулим та
членів терористичних угруповань).
7. Заборони. У законах та підзаконних актах більшості країн
містяться як прямі, так і приховані заборони на роботу іноземців.
Прямі заборони вказують, які посади не можуть обіймати іммігранти (державна служба, роботи, пов'язані з державними та військовими таємницями тощо). Приховані заборони передбачають
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перелік галузей та спеціальностей, де мають працювати виключно
громадяни країни.
Національне законодавство будь-якої держави встановлює
санкції за порушення встановленого порядку імміграції. Це стосується як оформлення необхідних імміграційних документів, так
і порушення режиму перебування (порядку працевлаштування,
зміни місця проживання або спеціальності тощо).
Від початку дев'яностих років минулого століття в законодавстві
багатьох країн, зокрема, західноєвропейських, суттєво збільшилося
покарання за порушення імміграційного законодавства з боку
роботодавців: для останніх значно зросли суми штрафів та передбачається, як вже згадувалося вище, навіть тюремне ув'язнення.
Суттєвою складовою національної імміграційної політики будьякої країни-реципієнта є заходи щодо стимулювання повернення
іммігрантів на батьківщину, тобто їх репатріація. По-перше, практично всіма країнами передбачено законну можливість примусової
висилки нелегальних мігрантів. По-друге, з початку 70-х років західні країни впроваджують низку заходів економічного стимулювання ротації, тобто повернення мігрантів на батьківщину, а саме:
– програми стимулювання рееміграції, за якими надається матеріальна допомога бажаючим повернутися до своєї країни, оплачується доставка багажу та проїзд мігранта і членів його родини.
В деяких випадках гроші виплачуються реемігрантам як компенсація витрат після фактичного повернення на батьківщину.
Крім того, може встановлюватися максимальна оплата праці в
перші 3-5 років з її подальшим зниженням. Особливо заохочується тимчасова праця робочих-одинаків;
– програми професійної підготовки іммігрантів мають на меті фахово підготувати їх для подальшого працевлаштування в своїй
країні;
– програми економічної допомоги країнам масової еміграції охоплюють такі складові як державне фінансування країн-донорів з
метою створення нових філіалів компаній країн-реципієнтів,
спільних підприємств тощо, а також збільшення кількості робочих місць на вже діючих.
На жаль, практика здійснення заходів щодо стимулювання рееміграції свідчить про їхню низьку ефективність. Головна причина
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цього явища полягає в тому, що країни масової еміграції сьогодні
не зацікавлені у поверненні своїх емігрантів на батьківщину. Більш
того, країни-донори часто створюють пільгові умови для емігрантів, надаючи їм, наприклад, можливість отримувати високі проценти на внески в іноземній валюті у вітчизняних банках.
Звичайно, в межах одного підрозділу неможливо навіть стисло
охопити розмаїття підходів щодо вирішення конкретних проблем
як в розрізі окремих країн світу, так і за категоріями мігрантів.
Кожна країна має свою історію, традиції, специфічні особливості
виробничих та соціальних відносин тощо. З іншого боку, мігранти
– це не однорідна сукупність переселенців, а контингенти людей,
що складаються з конкретних осіб, кожна з яких має певний юридичний статус. Серед них є іммігранти, що приїхали за контрактом
або в порядку організованого найму на постійну чи тимчасову
роботу та проживання, є прибулі за власною ініціативою і на свій
розсуд, є члени родин як непрацездатні, так і ті, що завтра будуть
претендувати на робочі місця, є біженці й ті, хто бажає отримати
політичний притулок, є нелегали, яких очікують численні проблеми із працевлаштуванням і натуралізацією. Кожна з цих категорій підпадає під дію норм як національного, так і міжнародного
права. Взагалі регулювання міграційних процесів відбувається за
принципами, притаманними будь-яким міжнародним відносинам.
Перш за все, це стосується багаторівневого характеру регулювання, що починається вже на корпоративному рівні. Кожна державна або приватна фірма, компанія, концерн тощо в межах чинного зовнішнього правового поля мають власну стратегію і тактику
залучення та використання іноземної робочої сили щодо термінів
працевлаштування, категорій працюючих тощо.
На національному рівні еміграційна й імміграційна політика
підпадає під дію державних нормативно-правових актів і адміністративних рішень. Історично перші закони у цій царині були прийняті в Англії у XVIII столітті, що було обумовлено початком загальної промислової революції. Кваліфікованим робітникам було заборонено виїзд за межі країни. Це сприяло закріпленню за Англією
статусу «світової майстерні». Сьогодні пакет національних актів,
які регулюють міграційні процеси, є невід'ємною складовою законодавства практично будь-якої держави.
217

Розділ 5. Міжнародна міграція робочої сили

Країни-імпортери робочої сили розробляють і впроваджують
чітко окреслену власну імміграційну політику, в першу чергу, щодо
кількісного і якісного складу прибулих. Практично це означає
встановлення щорічної імміграційної квоти та її розподілення за
певними ознаками. Так, згідно з чинним законодавством США,
імміграційна щорічна квота розподіляється, починаючи з 1995
року, приблизно таким чином: 70-71% – родичі громадян США;
19-20% – іммігранти, що залучаються до роботи (Employment-Based
Inmigrants); 9-11% – інші категорії. Більш того, кожна категорія
має конкретні пріоритети. Наприклад, категорія «Іммігранти, що
залучаються до роботи», на яку з 1994 року припадає 140 тис. осіб,
поділяється на п'ять преференцій:
– перша (28,6%) – пріоритетні робітники, що мають: I підгрупа –
продемонстровані на національному чи міжнародному рівнях
надзвичайні здібності в науках, мистецтві, освіті, бізнесі, спорті.
Більш того, ця підгрупа може навіть не мати роботодавця у
Сполучених Штатах Америки; II підгрупа першої преференції –
викладачі й дослідники, які претендують на високі посади у
навчальних і дослідницьких організаціях, III – керівники
(управлінці) високого рівня. Останні дві підгрупи потребують
роботодавців у США;
– друга преференція (28,6%) – професіонали з різних галузей, що
особисто заявляють, про свої надзвичайні здібності. Для цієї
категорії представлення дипломів, сертифікатів, ліценцій тощо,
виданих в інших країнах є недостатнім: необхідне підтвердження їхніх здібностей з боку роботодавців в США;
– третя преференція (38,6%) – кваліфіковані робітники, що мають
2 роки стажу роботи за фахом, насамперед, виробничих професій, а також професіонали та «інші робітники». Кваліфіковані
робітники й професіонали потребують роботодавців в США. До
«інших робітників» відносяться малокваліфіковані й ті, що не
мають певної професії. Їхня щорічна кількість суворо регламентується;
– четверта преференція (7,1%) – особливі іммігранти. Ця преференція стосується релігійних діячів високого рангу, випускників
медичних навчальних закладів, іноземних службовців американських закордонних урядових установ;
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– п'ята преференція (7,1%) – іноземні інвестори, а саме: 7 тисяч віз
для інвесторів суми не менш 1 млн. дол. США у міське господарство; 3 тисячі віз для інвесторів не менше 500 тис. дол. США у
сільське господарство або у місцевості з високим рівнем безробіття. Проте, величина інвестицій може бути збільшена до 3 млн.
дол. США, якщо йдеться про регіони з високою зайнятістю
населення.
Наведені вищі дані наочно свідчать про цілеспрямовану й керовану з боку держави політику, що здійснюється в межах національного правового поля.
Наддержавний або наднаціональний рівень передбачає законотворчу процедуру з боку наднаціональних органів міжнародних
політично-економічних інтеграційних угрупувань, таких, як ЄС
або СНД. Так, параграф 52 Римського договору, що вступив у дію в
1968 році, визначив єдині й обов'язкові для країн спільного ринку
правило пересування й працевлаштування для громадян спільноти.
Асоційовані члени угрупувань, згідно з їхнім статусом, можуть приєднуватися до таких угод або ухилятися від участі в їх виконанні.
Наступний рівень – міждержавний або міжнаціональний, на
якому регулювання відбувається на підставі укладених двосторонніх або багатосторонніх договорів (угод). Прикладами перших
можуть бути угоди між ФРН з одного боку та Італією, Грецією,
Туреччиною і деякими іншими країнами з другого під час дії «guestworker system». Прикладом багатосторонього договору є угода про
рівноправність громадян Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та
Ісландії в усіх питаннях найму на роботу (1955 р.) або Шенгенська
угода, яка встановила єдині візові правила для Бельгії, Німеччини,
Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Франції, а згодом і
Італії, Греції та Австрії (1995 р.). Відповідно до останньої угоди з 1
липня 1995 року була ліквідована система контролю на внутрішніх
кордонах цих країн.
Міжнародний рівень регулювання включає розробку й прийняття міжнародних конвенцій у сфері трудових відносин. Така
діяльність здійснюється, насамперед, Міжнародною організацією
праці – МОП (International Labor Organization, ILO), яка є спеціалізованою й практично автономною структурою ООН, і налічує 170
держав-членів. Саме цією організацією було ініційовано розробку
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та ухвалення більше 350 документів (конвенцій і рекомендацій),
що регламентують різні аспекти переміщення, працевлаштування,
соціального захисту тощо різних категорій працюючих, в тому
числі, мігрантів. Документи МОП мають рекомендаційний характер, але їх виконання стає для держави обов'язковим у разі приєднання її до тієї чи іншої конвенції.
Серед інших міжнародних організацій, які залучені до процесу
регламентації, досліджень або сприяють здійсненню різноманітних міжнародних соціальних програм у сфері глобальних міграційних процесів, слід відзначити такі:
– Фонд Народонаселення ООН – ФН ООН (United Nations Population Fund, UNPF), що має в своєму розпорядженні кошти, які
частково використовуються для субсидування національних
програм щодо міграції;
– Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури –
ЮНЕСКО (United Nations Educatiomal, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO), яка розробляє, в тому числі, документи
у сфері освіти мігрантів та членів їх сімей;
– Всесвітня організація охорони здоров'я – ВООЗ (World Health
Organization, WHO) як спеціалізована структура ООН, що розробляє спеціальні норми щодо здоров'я мігрантів. Ці норми використовуються при опрацюванні документів МОП та іншими
міжнародними організаціями;
– Міжнародна організація з міграції – МОМ (International Organization for Migration, IOM), яка розробляє довготермінові програми у сфері регулювання міграційних процесів, сприяє вирішенню національних міграційних проблем, а також займається
питаннями переселення, працевлаштування та соціального захисту біженців;
– Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – УВКБ
ООН (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR ),
що вирішує питання захисту біженців, їх репатріації тощо;
– Система постійного нагляду за міграцією при ОЕСР – СОПЕМІ
(Système d'observation permanente des migrations, SOPEMI), яка
координує діяльність національних імміграційних управлінь 29
провідних розвинених країн світу.
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На фоні глобальної лібералізації міграційних процесів окремі
країни в межах власної міграційної політики, застосовують різноманітні законодавчо оформлені методи стимулювання або, навпаки, стримування експорту або імпорту робочої сили.
Так, країни-експортери, які зацікавлені в подальшому зростанні
кількості емігрантів, реалізують спеціальні програми з попередньої фахової підготовки, сприяють укладанню контрактів з іноземними роботодавцями, ініціюють підписання двосторонніх договорів у соціальній сфері, ліцензують і контролюють діяльність фірм,
що займаються наймом робочої сили. Водночас, деякі країни
обмежують відтік кваліфікованих кадрів, фахівців, застосовуючи
систему дозволів на еміграцію. Основними причинами, які можуть
назавжди або на певний термін перешкодити виїзду за кордон,
можуть бути, зокрема, причетність до державної таємниці, урядова
або військова служба, обов'язковий термін роботи на батьківщині
після одержання освіти за державний кошт, лімітування з різних
причин видачі закордонних паспортів.
Країни-імпортери, у свою чергу, також здійснюють політику
стимулювання або стримування потоку іммігрантів. Ті з них, які
опікуються, насамперед, покращенням демографічної ситуації,
розвитком нових територій та галузей економіки цікавляться більш
за все станом здоров'я, віком, професійною підготовкою та бездоганним минулим прибулих. Такий підхід характерний сьогодні,
наприклад, для Австралії. Інші країни, зокрема, Західної Європи,
що відчувають значне імміграційне навантаження, віддають переваги робітникам певних конкретних професій і спеціальностей,
наприклад, програмістам, нафтовикам, будівельникам тощо.

5.5. Україна на світовому ринку праці

Упродовж своєї багатовікової історії Україна завжди була активним суб'єктом міжнародних міграційних процесів. Численні війни,
багаторазові зміни кордонів держав Східної Європи об'єктивно
обумовлювали масові переміщення сотень тисяч людей, що проживали на території сучасної України. Як і достатньо віддаленні від
нас історичні події, (наприклад, знищення Катериною ІІ Запорізь221
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кої Січі), так і драматичні перипетії минулого ХХ-го століття (дві
світові війни, більшовицька революція в Росії, сталінські депортації, колапс СРСР) спричиняли міграційні хвилі, що досягали навіть
таких далеких від України континентів як Америка або Австралія.
Українська діаспора (в перекладі з грецької – «розсіяння») наразі
налічує більше 11 млн. осіб, в тому числі у: Росії – 4 млн. 300 тис.;
США – 2 млн; Казахстані – 900 тис.; Канаді – 800 тис.; Молдові –
600 тис.; Бразилії та Аргентині – по 400 тис.; Білорусі та Польщі –
по 300 тис.; Узбекістані – 150 тис.; Киргизії та Румунії – по 100 тис.;
Словаччині, Франції та Австралії – по 40 тис.; Великій Британії –
35 тис.; Швеції, Бельгії, Данії та Нідерландах – приблизно по 5
тисяч. Указані цифри охоплюють українців за походженням різних
поколінь, які постійно проживають у вказаних країнах, і переважна
більшість яких є їх громадянами. Що ж стосується заробітчан –
громадян України останньої хвилі, які сьогодні легально й нелегально перебувають за кордоном, їх кількість за різними оцінками
коливається в межах 3–10 млн. осіб (реальною, на наш погляд, є
цифра у 5–6 млн.). Здебільшого вони знаходяться як у вже згаданих країнах Західної, Центральної та Східної Європи, так і в Чехії,
Угорщині, Іспанії, Португалії, Італії та багатьох інших. Нещодавно
в мас-медіа промайнули такі дані, що в сучасному світі в різних
країнах за межами України 20 млн. осіб ідентифікують себе як
українці.
Якщо розглянути нашу новітню історію від середини 80-х років
по теперішній час, можна зробити певні узагальнення та висновки.
По-перше, еміграцію з України можна розподілити на три періоди,
які за кількісними та якісними показниками суттєво відрізняються
між собою. Перший період розпочався під час «горбачёвской перестройки» та скінчився практично з набуттям Україною незалежності. Характерною рисою того часу було те, що в західні країни
виїжджали здебільшого представники інтелектуальної та культурної еліти. Незважаючи на суперечливі статистичні дані щодо цієї
еміграційної хвилі (від 30–40 до 100–120 тисяч), що взагалі свідчить про відносно незначний кількісний індекс еміграції, втрати
України в стратегічному плані розвитку нації дійсно величезні.
Другий період охоплює 1991–1995 роки. Йому притаманні
емігранти з числа висококваліфікованих робітників та інженерно222
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технічних працівників. Хоч і в даному випадку статистика не дає
точної кількості емігрантів, за різними джерелами йдеться про
сотні тисяч осіб.
У третій хвилі, що розпочалася в середині 90-х років і триває й
дотепер, переважають промислові робітники середньої кваліфікації, будівельники та інші аналогічні категорії працівників, а також
люди без професії та спеціальності, яких можна охарактеризувати
французьким виразом «pr ê t à tout», тобто «готовий на все». Із
загальної кількості вибулих за кордон у 2004 році (46182 особи),
територіальними лідерами є Донецька область (більше 6 тис.),
Республіка Крим (більше 4 тис.), Луганська, Харківська та Дніпропетровська області (більше 3 тис. кожна). Варто додати, що, на
жаль, серед тих, хто покинув батьківщину в цей період переважає
молодь, яка не бачила перспектив для себе вдома.
За даними зарубіжної преси найбільша кількість (близько одного
мільйона осіб) українців працює сьогодні легально й нелегально в
Росії, 500 тис. – в Італії, по 300 тис. – у Португалії та Німеччині,
200 тис. – у Великій Британії, більш ніж по 150 тис. – у Франції та
Іспанії. Є цікаві дані щодо статевого розподілу заробітчан. Так, в
Італії на долю жінок припадає близько 90% від загальної чисельності заробітчан з України, в той час як у Португалії та Іспанії
працюють переважно чоловіки (70–80%). Щодо віку, то як чоловіки, так і жінки мають здебільшого 20–45 років, 80% з них знаходяться в шлюбі і мають дітей.
Взагалі основними чинниками, які спричиняли й спричиняють
сьогодні еміграційні хвилі в Україні, є такі:
– комплекс економічних причин (несприятлива економічна ситуація, низька заробітна плата, безробіття, закриття заводів та
фабрик, конверсія оборонного комплексу тощо);
– страх за життя та здоров'я себе і рідних. За офіційними даними
Держкомстату України, за роки незалежності від нещасних випадків, отруєнь, травм, вбивств, самогубств тощо ми втратили
більше мільйона осіб, здебільшого, молодих у розквіті сил;
– лібералізація режиму виїзду громадян за кордон;
– інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності, швидкий
розвиток міждержавних зв'язків, в тому числі гуманітарних.
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По різному складаються долі наших співвітчизників на чужині.
Предметом особливої уваги з боку держави безперечно мають бути
ті, хто тимчасово покинув Україну здебільшого з метою покращення
свого матеріального стану. На жаль, більшість з них, навіть з числа
легально працевлаштованих, практично не мають ніякого соціального захисту в країнах, де перебувають. Основні причини такої
ситуації:
– відсутність ратифікації Україною низки конвенцій МОТ щодо
трудящих-мігрантів;
– необізнаність наших громадян як з нормами міжнародного права,
так і з національними законодавчими базами країн-реципієнтів;
– відсутність механізмів реалізації вже узгоджених, підписаних та
ратифікованих двосторонніх та багатосторонніх угод;
Серед двосторонніх та багатосторонніх договорів щодо наших
громадян, які працюють у країнах СНД і, насамперед, у Росії можна
зазначити такі: Угода про гарантії прав громадян держав – учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 року;
Угода між урядами України та Росії про трудову діяльність та соціальний захист громадян, працюючих за межами своїх держав від
14.01.1993 року; Угода про порядок переказу та виплати пенсій від
30.07.1996 року між урядами України і Росії; Угода про переказ
коштів від 9.09.1996 року, укладена між державами – членами
СНД.
Серед країн Західної Європи доцільно окремо виділити Португалію, з якою укладено низку угод, що реально спроможні забезпечити соціальний захист українців-заробітчан.
Як відзначалося вище, Україна належить до числа країн, які
виступають одночасно і як донори, і як реципієнти робочої сили.
Так, у 2004 році за даними Держкомстату України, в нашу державу
офіційно прибуло 38567 осіб, що тільки на 7615 чоловік менше
кількості вибулих.
Якщо розглянути якісний склад прибулих, то останній упродовж 1991–2004 рр. майже стабільно складається з кількох категорій:
1. Громадяни інших держав, які (або їх предки) в різні часи
добровільно покинули свої домівки в пошуках кращої долі і які
зберегли національну свідомість, мову, культуру, тобто власну
ідентичність, і з набуттям Україною незалежності повернулися на
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батьківщину. Серед них є як такі, що натуралізувалися, так і ті, що
зберегли підданство інших держав. Більшість осіб цієї категорії,
кількість яких можна оцінити тисячами, є представниками світової інтелектуальної еліти. Їх вплив на демократичні процеси в
Україні є вельми потужним.
2. Громадяни інших держав – країн СНД, які на момент розпаду
Радянського Союзу працювали за контрактами в районах з екстремальними умовами праці на територіях сучасної Росії, Казахстану, Туркменістану тощо.
3. Особи різних національностей, що були в різні періоди і за
різних обставин вислані або організовано депортовані з України.
Значну кількість серед них становлять кримські татари, які за
сталінським указом у 1944 р. були примусово виселені зі своєї історичної батьківщини – Криму. На жаль, в умовах сучасних економічних негараздів матеріальна допомога татарам-репатріантам,
яка передбачена з боку держави на законодавчому рівні, далеко не
повністю задовольняє потреби прибулих репатріантів.
4. Вимушені переселенці з тих країн, де з різних причин склалися форс-мажорні обставини. Так, ще на початку 1992 р. Україна
прийняла близько 60 тис. чоловік із Молдови з районів бойових
дій. Кілька тисяч прибуло також із Грузії, Вірменії, Таджикистану
та інших країн, де відбувалися військові конфлікти та перевороти.
З 1996 р. на підставі Закону «Про біженців» (1993 р.) таким особам надається статус біженця. За даними Держкомстату України за
останні 5 років їх кількість була стабільною і знаходилася на рівні
близько 3 тис. осіб, у тому числі по рокам: 2001 р. – 2961; 2002 р. –
2983; 2003 р. – 2966; 2004 р. – 2877; 2005 р. – 2459. Більшість з них
становлять люди працездатного віку; на долю останніх у 2005 р.,
наприклад, припадало 71,5 %.
5. Нелегальні мігранти, які використовують Україну як транзитну державу на шляху до Західної Європи. На превеликий жаль,
наші співвітчизники – мешканці прикордонних регіонів в умовах
економічної кризи і хронічного безробіття часто не просто сприяють, але й організують нелегальне транспортування мігрантів,
отримуючи за кожного винагороду від кількох сотень до кількох
тисяч доларів США. У свою чергу, це є фоном і чинником кримінальної торгівлі людьми, транзиту зброї, наркотиків. Усе це значно
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погіршує і без того важку криміногенну ситуацію в державі. Більше
того, це впливає на санітарно-епідеміологічні аспекти безпеки
нації, адже багато з нелегалів є носіями дуже небезпечних захворювань, таких, як СНІД, малярія, туберкульоз тощо.
Завдяки зусиллям правоохоронних органів більшість мігрантівнелегалів затримуються в Україні. Але невідпрацьованість механізмів депортації і постійна відсутність коштів для цього (висилка
лише одного нелегалу обходиться державі від однієї тисячі доларів
США і вище), призводять до того, що мігранти роками знаходяться
в Україні як дешева робоча сила для нечистоплотних бізнесменів,
а нерідко й поповнюють ряди бомжів та злочинців.
6. Особи, які тимчасово легально працюють в Україні без спеціального дозволу. Цю нечисленну групу складають: представники
зарубіжних компаній, насамперед, транспортних; працівники закордонних мас-медіа, акредитовані в Україні; працівники аварійнорятувальних служб та деякі інші.
7. Особи, які легально прибувають в Україну для постійного або
тимчасового проживання з метою працевлаштування або навчання.
Серед них значну частину складають бізнесмени (у першу чергу,
торговці), фахівці з різних галузей, викладачі (насамперед, мовники), студенти.
Усі перераховані категорії мігрантів, їх кількісна та якісна оцінка,
сучасний стан та імміграційні тенденції наочно свідчать про складність і суперечливість процесів, що відбуваються в цій сфері соціального й економічного життя держави. Паралельність дії як позитивних, так і негативних чинників впливу імміграції на життя
країни і, відповідно, її соціально-економічні наслідки вимагають
їх адекватної оцінки та здійснення впливу з боку держави. Недооцінка тих чи інших аспектів імміграції може стати у майбутньому
причиною серйозних соціальних потрясінь, що красномовно
підтверджується трагічними подіями навіть у такій багатій на іммігрантські традиції країні як Франція (початок листопада 2005 р.).
З метою суттєвого поліпшення ситуації щодо еміграції та
імміграції та розробки подальшої ефективної політики в цій сфері
в нашій державі вважаємо за доцільне:
– ратифікувати Конвенції Міжнародної Організації Праці «Про
трудящих-мігрантів» (1949 р.) та Конвенцію «Про зловживання
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у сфері міграції та забезпечення трудящим-мігрантам рівних
можливостей» (1975 р.), де передбачені основні норми умов
праці, побутового та житлового забезпечення, транспортування
та соціального страхування працівників;
– у консульських відділах у складі посольств України в державах,
де тимчасово працює значна кількість наших громадян, ввести
посаду аташе з питань працевлаштування та соціального захисту;
– створити постійно діючу інформаційну мережу (телебачення,
радію, преса, Інтернет) для ознайомлення як громадян України,
так і іноземців з усім комплексом питань щодо міграції;
– привести до відповідності умовам сьогодення вже напрацьовану національну законодавчу базу як з огляду на власні пріоритети, так і відповідно до вимог сучасної цивілізованої міграційної політики, прийнятої у більшості країн світу;
– посилити кримінальну відповідальність щодо осіб, що причетні
до нелегальної міграції, торгівлі людьми тощо;
– розробити квоти на в'їзд в Україну з метою працевлаштування
для різних категорій мігрантів;
– опрацювати питання щодо доцільності прийняття спеціального
закону «Про міграцію»;
– удосконалити й врегулювати із зацікавленими країнами процедури примусової депортації нелегальних мігрантів;
– в Законі про Державний бюджет передбачати витрати, пов'язані
з реалізацією відповідних нормативно-правових актів про імміграцію.
Входження України до глобального світового ринкового середовища шляхом докорінної трансформації як внутрішніх, так і
зовнішніх соціально-економічних відносин, передбачає її інтеграцію до сучасного міжнародного ринку праці. Це вже відбувається
сьогодні та реально впливає на різні сторони життя як мільйонів
громадян України, так і багатьох іноземців, і вимагає постійної
наполегливої роботи по вдосконаленню еміграційної та імміграційної політики держави.
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Питання для самоконтролю

1. Поясніть різницю між поняттями «міграція населення» і «міграція робочої сили».
2. Назвіть та прокоментуйте основні ознаки класифікації міграційних процесів.
3. Які показники використовуються для кількісної оцінки світових міграційних процесів?
4. Назвіть основні історичні етапи міграції.
5. В чому полягають особливості сучасного етапу міграції робочої
сили?
6. Які основні центри притяжіння робочої сили ви знаєте?
7. Охарактеризуйте основні соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.
8. Які інструменти використовуються у світовій практиці для
регулювання міграційних процесів?
9. Які міжнародні організації опікуються питаннями, пов'язаними
з міграцією?
10.Які основні чинники спричиняють сучасні еміграційні процеси
в Україні?
11.З яких категорій складається сучасна імміграція в Україні?
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Розділ 6.
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
6.1. Види валютних систем, їх основні елементи

Посилення взаємозалежності країн в умовах глобалізації світової економіки змінює характер взаємодії національних грошей
однієї країни з національними грошовими одиницями інших
країн. Розвиток світового ринку як підсистеми світового господарства, яка пов'язана з обміном товарами за межами національної
економіки та валютно-фінансовим забезпеченням такого обміну,
обумовлює перетворення грошей у валюту (національну, іноземну
та міжнародну), яка забезпечує зв'язок і взаємодію національного й
світового господарства. Міжнародні валютно-фінансові відносини
опосередковують міжнародні економічні відносини, при цьому
валютні відносини пов'язані з цілим комплексом специфічних
проблем, які безпосередньо не відносяться до фінансування, тому
їхні відносини виділяють в окрему систему.
Валютні відносини виникають з приводу функціонування і розвитку валюти та опосередковують обмін результатами діяльності між
окремими суб'єктами міжнародної економіки: здійснення зовнішньої
торгівлі, економічного та науково-технічного співробітництва, надання
і отримання зовнішніх кредитів, реалізації угод з купівлі валюти та
інших фінансових цінностей тощо.
Суб'єктами валютних відносин являються країни (в особі їхніх
урядів, центральних та державних банків), міжнародні економічні,
фінансово-кредитні організації, юридичні (комерційні банки, підприємства – експортери та імпортери, біржі) і фізичні особи (брокери,
туристи тощо).
Окремі елементи валютних відносин з'явились ще в античному
світі (Древній Греції та Древньому Римі) у вигляді вексельної та
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міняльної справи. Наступним етапом розвитку стали середньовікові «вексельні ярмарки» у Ліоні, Антверпені та інших торгових
містах Західної Європи. В епоху феодалізму почала розвиватися
система міжнародних розрахунків через банки. З розвитком зовнішньої торгівлі збільшувалась кількість видів грошових одиниць,
що оберталися на світовому ринку. Коливання вартості валют під
час їхнього обміну викликало потребу у поступовому формуванні
міжнародної валюти (евбейський талант срібла, наприклад, був
своєрідною міжнародною валютою Стародавньої Греції).
Розвиток валютних відносин та удосконалення їхньої функціонально-інституційної структури обумовлюється ускладненням
продуктивних сил, розширенням світового ринку, поглибленням
міжнародного поділу праці, посиленням відкритості та взаємозалежності економік, формуванням світової системи господарювання, інтернаціоналізацією та глобалізацією господарських зв'язків.
Існує як прямий, так і зворотній зв'язок між валютними відносинами та суспільним відтворенням. З одного боку, об'єктивною
основою валютних відносин є процес розширеного відтворення,
який породжує міжнародний обмін товарами, капіталами, послугами. З іншого боку, валютні відносини являються вторинними
щодо суспільного відтворення, хоча вони мають певну самостійність і впливають на нього. В системі національної економіки
валютні відносини виступають складовою частиною грошовокредитної сфери держави і впливають на стан державного бюджету
та темпи економічного зростання країни. Це відбиває посилення
залежності національного виробництва від зовнішніх факторів –
світової кон'юнктури, розвитку торгівлі, руху капіталу, взаємного
руху провідних світових валют. Нестабільність у валютних відносинах має суттєвий негативний вплив на стан відтворення і темпи
його розвитку. Тому регулювання валютних відносин у відповідності зі структурою національного господарства набуває все більшого значення.
Валютна система (сurrency system) – це інституційно-функціональна форма організації та регулювання валютних відносин країни,
яка закріплена відповідними національними законодавчими нормами
із врахуванням норм міжнародного права. Відрізняють національну,
регіональну і світову валютні системи.
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Історично першими виникли національні валютні системи.
Національна валютна система – це сукупність інструментів, заходів
та національних установ, за допомогою яких реалізується визначений
порядок грошових розрахунків конкретної держави з іншими країнами.
Національна валютна система є складовою частиною грошової
системи країни, але виходить за рамки національного господарства тому її особливості визначаються ступенем розвитку й станом
як національної економіки, так і зовнішніх зв'язків країни. Національна валютна система тісно пов'язана зі світовою валютною
системою. Проміжним елементом між національною та світовою
валютною системами є регіональні валютні системи, які обслуговують діяльність регіональних інтеграційних угруповань.
Регіональна валютна система – це валютна система, яка регулює
використання валют у певному економічному регіоні. Прикладом
регіональної валютної системи являється Європейський валютноекономічний союз.
Світова валютна система – це інституційно-функціональна форма
організації міжнародних валютних відносин, яка склалася внаслідок
еволюції світового господарства і юридично закріплена міждержавними домовленостями. Правову основу світової валютної системи
становлять міжнародні угоди, двох- і багатосторонні договори та
акти. Світова валютна система сформувалася та була офіційно
визнана в другій половині ХІХ століття.
По суті, світова валютна система є механізмом, який пов'язує
національні валютні системи в єдине світове господарство. Тому
сутність та механізм функціонування світової валютної системи
може або сприяти розширенню, або, натомість, обмежувати інтенсивність міжнародних економічних відносин. Національні банки,
що обслуговують зовнішньоекономічну діяльність, забезпечують
взаємодію між світовою та національними системами, яка проявляється в міждержавному валютному регулюванні й координації
валютних політик провідних країн.
Розвиток національної економіки та світового господарства
пред'являють певні вимоги до валютної системи. Головним завданням світової валютної системи є ефективне опосередковування
руху товарів, капіталів послуг та інших видів діяльності за допомогою організації міжнародних розрахунків і платежів за експорт
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та імпорт. Крім того, вона забезпечує міжнародний обмін достатньою кількістю ліквідних платіжних коштів, створює сприятливі
умови для розвитку міжнародного поділу праці, забезпечує відносну стабільність і еластичність пристосування валютної системи
до змін умов світової економіки. При тому вона слугує інтересам
країни, але не має суперечити інтересам її торговельних партнерів.
Оскільки характер функціонування світової валютної системи
залежить від структури світового господарства та системи інтересів
провідних країн, то постійні суперечності у розвитку світової
економіки та нові тенденції розвитку вимагають відповідної зміни
валютної системи та її окремих елементів. У зв'язку з цим періодично відбувається криза світової валютної системи та виникає
нова валютна система зі специфічними елементами та структурою
взаємозв'язків між ними, яка адаптована до нових вимог і умов.
Елементи національної валютної системи можна розділити на три
підсистеми:
– національна валюта та її характеристики (умови конвертованості національної валюти, паритет національної валюти, режим
курсу національної валюти, міжнародна ліквідність країни);
– режим функціонування національного валютного ринку (механізм торгівлі валютою, регламентація та прядок використання
міжнародних кредитних засобів і валютних коштів всередині
країни та у міжнародних розрахунках);
– інституційна складова національної валютної системи (наявність
валютного контролю та режим валютних обмежень щодо руху
капіталів, сукупність міждержавних домовленостей, організацій
та державних установ, що регулюють валютні відносини країни).
Порівняльні характеристики елементів національної та світової
валютних систем надано в таблиці 6.1.
Об'єктом валютних відносин та основним елементом національної валютної системи є «валюта». Валюта (від італ. valuta – ціна,
вартість) – це грошова одиниця окремих країн, що використовується
для виміру величини вартості товару. У широкому розумінні – це
будь-який товар, що здатний виконувати грошові функції у міждержавному просторі. У вузькому розумінні – це готівкова частина
грошової маси, яка циркулює у формі грошових банкнот і монет.
Валюта – це не якийсь новий вид грошей, а особливий спосіб
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Таблиця 6.1.
Основні елементи національної і світової валютних систем
Національна валютна система
1. Національна валюта

2. Умови конвертованості
національної валюти
3. Паритет національної валюти
4. Режим курсу національної валюти

Світова валютна система
1. Резервні валюти, міжнародні
розрахункові валютні одиниці
2. Умови взаємної конвертованості
валют
3. Уніфікований режим валютних
паритетів
4. Регламентація режимів валютних
курсів
5. Міждержавне регулювання
валютних обмежень
6. Міждержавне регулювання
міжнародної валютної ліквідності

5. Наявність чи відсутність валютних
обмежень, валютний контроль
6. Національне регулювання
міжнародної валютної ліквідності
країни
7. Регламентація використання
7. Уніфікація правил використання
міжнародних кредитних засобів
міжнародних кредитних засобів
обігу
обігу
8. Регламентація міжнародних
8. Уніфікація форм м іжнародних
розрахунків країни
розрахунків
9. Режим національного валют -ного 9. Режим світових валютних ринків і
ринку та ринку золота
ринків золота
10. Національні органи, які керують
10. Міжнародні організації, що
валютними відносинами країни та
здійснюють міждержавне валю тне
регулюють їх
регулювання

функціонування національних грошей, коли вони обслуговують
міжнародні торгові і кредитні угоди. В міжнародних розрахунках,
як правило, використовується іноземна валюта – грошова одиниця
інших країн. З нею тісно пов'язано поняття «девізу» як будь-якого
платіжного засобу в іноземній валюті.
Різні види грошей за однакової купівельної спроможності можуть мати різну корисність для користувачів. Корисність або здатність грошей задовольняти потреби учасників ринку залежить від
їхньої ліквідності. Ліквідність – це можливість швидкої продажі чи
купівлі валюти або фінансових активів у великих обсягах за мінімальних витрат. На сучасному етапі синтезованим показником
ліквідності являється різниця між курсом продажу та купівлі
(спред). Для оцінки ліквідності тієї чи іншої валюти використову235
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ється також показник обсягу операцій у даній валюті на товарних,
фондових та валютних ринках, а також кількість валют, до яких ця
валюта безпосередньо котирується. Таким чином, ліквідність валюти є одним із ключових факторів, який визначає її позиції у світі.
Якщо в замкненій країні циркулює одна грошова одиниця, її
купівельна спроможність у кожний момент однакова для всіх операторів ринку, а гроші однієї категорії (готівка, кошти на поточних
і строкових рахунках, державні цінні папери) мають однакову ліквідність. Однак, коли національні гроші виходять на зовнішній ринок і там порівнюються суб'єктами валютних відносин з валютами
інших країн, то різниця у здатності грошей виконувати свої функції
набуває вирішального значення. Учасники товарно-грошових відносин на сучасному етапі, коли існує декілька видів валют, цінують
у них не лише можливість бути обміненими на товари та послуги,
але й здатність бути зручним засобом обігу, платежу й мірою вартості. Зручність полягає у тому, що гроші виконують властиві їм
функції за мінімальних витрат коштів та часу.
Відтак під дією об'єктивних економічних законів, впливом
зусиль учасників ринку скоротити витрати обігу і зробити гроші
максимально зручними останні пройшли розвиток від монет до
паперових, а потім електронних грошей.
Така характеристика якості грошей як ліквідність знайшла своє
законодавче оформлення у формі конвертованості валюти. Конвертованість валюти (англ. convertibility of currency від лат. conversio –
перетворення) являє собою здатність резидентів і нерезидентів вільно
без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну та використовувати іноземну валюту в угодах із реальними та фінансовими
активами. Існує також поняття «товарної конвертованості» – здатності економіки генерувати достатню кількість товарів та послуг
для задоволення попиту резидентів і нерезидентів, які здійснюють
платежі як у національній, так і в іноземній валюті. Різниця між
ступенями конвертованості валюти залежить від обмежень, які
уряд країни накладає на операції обміну валюти. Три можливих
типи конвертованості відповідають трьом можливим ступеням
ліквідності валюти – валюта може бути конвертована по поточним
операціям, по капітальним операціям чи повністю конвертованою. Перехід від одного типу конвертованості до іншого відбиває
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відповідні процеси, які відбуваються в економіці країни, її монетарній сфері, стані платіжного балансу, збалансованості державного бюджету, темпах економічного зростання тощо.
Сутність поняття «конвертованість» валюти змінювалась протягом часу в залежності від економічних умов. Конвертованість, як
її розуміли в кінці ХІХ сторіччя, полягала в тому, що кожен
власник паперових грошей міг обміняти їх без будь-яких обмежень
на певну кількість золота згідно паритету, який не мінявся протягом тривалого часу. Ця властивість, спільна для провідних валют
світу, приводила до того, що будь-яка з них могла обмінюватись на
всі інші, виходячи з вагового вмісту золота. Після Другої світової
війни конвертованість основних валют була втрачена, торговельні
угоди здійснювались на базі двосторонніх угод і тільки після 1958 р.
країни відновили реальну конвертованість валют. На сучасному
етапі можливість обміну паперових грошей на золото, яка надавалась колись будь-якому їх власнику, практично відсутня. У нинішніх міжнародних валютно-фінансових відносинах конвертованість валют виступає компенсаційним механізмом, який дозволяє
банкам однієї країни перетворювати численні двосторонні пасиви
або борги у різних валютах в єдиний пасив або борг в одній
резервній валюті. Таким чином, конвертованість грошових одиниць є важливим елементом системи міжнародних розрахунків,
адже вона дозволяє державі не займатися врегулюванням платіжних балансів з кожною країною окремо, а піклуватись лише про
загальну рівновагу своїх зовнішніх вимог та зобов'язань.
На основі Бреттон-Вудських угод конвертованою вважається
національна валюта, яка відповідає трьом вимогам статті 8 Уставу
МВФ, а саме:
– вільне застосування при розрахунках за поточними операціями
платіжного балансу;
– відсутність валютних обмежень щодо використання резидентами та нерезидентами;
– вільне функціонування в якості інструменту руху капіталів між
країнами.
Історично склалися такі види (режими) конвертованості:
– вільно конвертовані валюти, які без обмежень можуть обмінюватись на будь-які іноземні валюти. МВФ відніс до цієї категорії
долар США, єну, фунт стерлінгів, а також німецьку марку, фран237
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цузький франк (з 1999 р. – євро). Вільно конвертованими валютами вважаються валюти тих країн, де немає валютних обмежень
по поточним операціям платіжного балансу;
– частково конвертовані валюти країн, де зберігаються валютні
обмеження;
– неконвертовані валюти країн, де для резидентів та/або нерезидентів обмін валют заборонений.
Особливою категорією конвертованої національної валюти є
резервна (ключова) валюта (reserve currency; foreign exchange reserves;
key currency), яка виконує функції міжнародного платіжного й резервного засобу, слугує базою визначення валютного паритету і валютного
курсу для інших країн, широко використовується для здійснення
валютних інтервенцій з метою регулювання курсу валют країн – учасниць світової валютної системи. У зв'язку з цим центральні банки
намагаються накопичувати й зберігати ці валюти в резервах центрального банку для здійснення міжнародних розрахунків. До таких
валют відносяться вільно конвертовані валюти, які мають стабільний валютний курс. В рамках Бреттон-Вудської системи статус
резервної валюти був офіційно закріплений за доларом США і
фунтом стерлінгів. В межах Ямайської валютної системи долар
зберіг статус резервної валюти, в цій якості використовувалась
також німецька марка, яку в 1999 р. замінив євро та японська єна.
Об'єктивними передумовами для набуття статусу резервної
валюти являються такі як: наявність домінуючих позицій країни у
світовому виробництві, експорті товарів, послуг та русі капіталів;
значна питома вага у світових золотовалютних резервах; існування
розвинутої мережі банківсько-кредитних установ, у тому числі – за
кордоном; організований та місткий ринок позичкових капіталів;
лібералізовані валютні відносини; вільна конвертованість валюти,
що забезпечує наявність попиту на неї з боку інших країн. Суб'єктивним фактором є активна зовнішня політика держави, у тому
числі, валютна й кредитна.
Статус резервної валюти надає певних переваг країні-емітенту.
Вона отримує можливість покривати дефіцит платіжного балансу
національною валютою, підтримувати національних експортерів
на світовому ринку. Разом із тим, висунення валюти на роль
резервної накладає певні зобов'язання на центральний банк та
уряд країни. Вони повинні підтримувати стабільність обмінного
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курсу, не використовувати девальвацію в якості інструмента стимулювання експорту, не вводити торговельні та валютні обмеження.
Під впливом дії закону нерівномірності економічного розвитку
країн окремі резервні валюти періодично втрачають статус резервної валюти. Наприклад, англійський фунт стерлінгів перестав бути
резервною валютою наприкінці 1960-х років. Із 1970-х років посилилась конкуренція за цей статус між доларом США, японською
єною та німецькою маркою. На початку ХХІ сторіччя спостерігається гостра боротьба між доларом та євро.
Сучасна світова валютна система базується на одній чи декількох національних валютах провідних країн (у традиційній чи євровалютній формах) та міжнародних валютних одиницях (СДР,
ЕКЮ). Історично функція світових грошей стихійно закріпилась
за золотом. Завершення процесу демонетизації золота (втрати ним
грошових функцій) у рамках Ямайської валютної реформи (1976–
1978 рр.), негативні наслідки використання нестабільних національних валют в якості світових грошей створили умови для введення у валютну систему міжнародних валютних одиниць – СДР1
(Special Drawing Rights – спеціальні права запозичення), ЕКЮ (європейської валютної одиниці, European currency unit). Останню в
1999–2002 рр. замінив євро як прототип світових кредитних грошей,
потрібних для обслуговування міжнародних економічних відносин.
Ці нові форми світових грошей використовуються як умовний
масштаб для виміру міжнародних вимог та зобов'язань, встановлення валютного паритету й курсу, як міжнародний платіжний та
резервний засіб для безготівкових міжнародних розрахунків шляхом записів на спеціальних рахунках країн (СДР – в МВФ, ЕКЮ –
в Європейському фонді валютного співробітництва, а з 1994 р. – в
Європейському валютному інституті Європейського Союзу).
СДР – це міжнародна розрахункова валютна одиниця, яка існує у
вигляді записів у бухгалтерських книгах на рахунках країн-учасниць
системи СДР, МВФ та деяких міжнародних організацій і перебуває
тільки в безготівковому обігу. На сьогодні до складу цієї штучної
валюти входить чотири національні валюти, а саме: американський долар – з питомою вагою 44%, єдина європейська валюта
1 У вітчизняних джерлах часто використовується абревіатура «СПЗ», яка відповідає

перекладу – «спеціальні права запозичення».
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(євро, англ. euro, euros – у Франції, euri – в Італії тощо в залежності
від лінгвістичних особливостей національної мови) – 31%, японська єна – 14%, англійський фунт стерлінгів – 11%.
Що стосується міжнародних кредитних засобів обігу, то регламентація правил їх використання здійснюється у відповідності з
уніфікованими міжнародними нормами. Регулювання міжнародної валютної ліквідності зводиться до забезпеченості міжнародних
розрахунків необхідними платіжними засобами і тісно пов'язано із
накопиченням достатнього обсягу національних золотовалютних
резервів. Порядок створення, регулювання й функціонування золотовалютних резервів являє собою предмет міждержавного регулювання міжнародної валютної ліквідності. Міжнародна валютна
ліквідність – це здатність країни або групи країн забезпечувати своєчасне погашення своїх міжнародних зобов'язань прийнятними для
кредитора платіжними засобами. З точки зору світового господарства
міжнародна валютна ліквідність означає сукупність джерел фінансування й кредитування світового платіжного обороту та залежить
від забезпеченості світової економіки міжнародними резервними
активами. Для національної економіки країни міжнародна валютна
ліквідність використовується як показник платоспроможності.
Міжнародна валютна ліквідність включає чотири основних
компоненти: офіційні золоті й валютні резерви країни, рахунки в
СДР і ЕКЮ, які з 1999 р. замінені євро, резервна позиція в МВФ
(право країни-члена на автоматичне отримання кредиту й іноземної валюти у межах 25% її квоти).
Особливе місце в міжнародній валютній ліквідності посідає
золото. Воно використовується як особливий засіб покриття міжнародних зобов'язань країни шляхом продажу на ринку за необхідну суму іноземної валюти або передачі кредитору в якості залогу
при отриманні міжнародних позик. Але останнім часом спостерігається стійка тенденція до зменшення частки золота й підвищення
валютної складової у загальній структурі міжнародних ліквідних
активів.
Основну частину міжнародної валютної ліквідності становлять
офіційні золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви – це запаси
золота та іноземної валюти центрального банку і фінансових органів
країни. До золотовалютних резервів відносяться запаси золота у
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стандартних зливках й високоліквідні іноземні активи у вільно
конвертованій валюті (валютні резерви). Крім того, до золотовалютних резервів можуть бути включені дорогоцінні метали (платина й срібло), якщо вони використовується у міжнародних свопопераціях або можуть бути використані як залог для отримання
валюти в кредит. Високоліквідні кошти повинні бути розміщені в
установах, які згідно міжнародної класифікації віднесені до таких,
що мають вищу категорію надійності.
Важливим завданням є диверсифікація валютних резервів, тобто
вибір конкретних валют і встановлення оптимального співвідношення між ними з метою мінімізації валютних ризиків. Державні
органи вибирають фінансові інструменти для розміщення резервних валютних коштів із врахуванням їх прибутковості та ліквідності. Наприклад, структура золотовалютних резервів (ЗВР) Національного банку України постійно вдосконалюється. Так, внаслідок
зміцнення єдиної європейської валюти протягом 2002–2004 років,
питома вага євро у ЗВР України була суттєво підвищена. Більшість
валютних резервів Нацбанку України інвестована у високоліквідні
коротко- і середньострокові казначейські зобов'язання США та
Німеччини (перш за все, у короткострокові казначейські облігації
уряду США, так звані «Treasury Bills»). За необхідності ці папери
можуть бути продані протягом одного–двох днів. Інша частина
розміщена у ліквідних та надліквідних інструментах у вигляді депозитів на умовах «овернайт» у першокласних закордонних банках.
Головною проблемою лишається відсутність достатнього рівня
кваліфікації фахівців для праці з такими паперами, і тому їхня
купівля проводиться у співпраці зі Світовим банком. При цьому
папери купуються за принципом «дзеркального портфеля», тобто
фахівці НБУ купують ті ж самі папери, що і Світовий банк.
Власні валютні резерви становлять безумовну ліквідність. Нею
центральні банки розпоряджаються без обмежень. Запозичені
ресурси становлять умовну ліквідність. До них відносяться кредити іноземних центральних і приватних банків, а також МВФ. В
окремих випадках використання запозичених коштів пов'язано з
виконанням певних вимог кредитора (наприклад, реалізацією
стабілізаційних програм МВФ).
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Міжнародна ліквідність виконує чотири функції:
являється засобом створення ліквідних резервів;
є страховим інструментом здійснення міжнародних розрахунків;
слугує основою для покриття дефіциту платіжного балансу;
виступає як засіб для проведення валютних інтервенцій.
Показником міжнародної валютної ліквідності зазвичай слугує
відношення офіційних золотовалютних резервів до суми річного
товарного імпорту. Інформативність цього показника обмежена,
оскільки він не враховує всі майбутні платежі, зокрема, за некомерційними послугами, а також рух капіталів і позичкових коштів.
Критерієм достатності міжнародної ліквідності являється здатність окремих країн або регіонів своєчасно сплачувати свої боргові
зобов'язання. Ліквідні позиції країни-боржника характеризуються
показником співвідношення золотовалютних резервів і розміру
зовнішнього боргу.
Ключовим елементом валютної системи є валютний курс.
Валютний курс (exchange rate) – це ціна грошової одиниці однієї
країни, виражена в іноземних грошових одиницях або міжнародних
валютних одиницях. Якщо основні якісні характеристики кожної
валюти складаються в рамках національних господарств, то їхнє
кількісне порівняння відбувається в процесі міжнародних економічних операцій. Зовні валютний курс виступає як коефіцієнт
перерахунку однієї валюту в іншу і визначається співвідношенням
попиту та пропозиції на ринку. Валютний курс необхідний для
обміну валют при торгівлі товарами та послугами, руху капіталів та
кредитів, для зіставлення вартісних показників різних країн, для
періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм, банків,
урядів та фізичних осіб.
Валютний курс у більшості країн встановлюється центральними банками і виконує функції:
– сприяння інтернаціоналізації грошових відносин;
– стимулювання об'єднання та розвитку фінансових ринків;
– зіставлення рівнів та структури цін, результатів виробничої
діяльності в різних країнах;
– порівняння національної та інтернаціональної вартості товарів
і послуг на національних та світових ринках;
– перерозподілу національного продукту поміж окремими країнами.
–
–
–
–
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Вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, яка виражає середні національні рівні цін на товари,
послуги, інвестиції. При монометалізмі (золотому або срібному)
базою валютного курсу був монетний паритет – це співвідношення
грошових одиниць різних країн за їх металевим вмістом (золотим або
срібним).
При золотому монометалізмі валютний курс спирався на золотий паритет і стихійно коливався навколо нього у межах золотих
точок. Класичний механізм золотих точок діяв за двох умов: поперше, вільна купівля–продаж золота та, по-друге, його вивіз у
необмеженій кількості. Межі коливань валютного курсу визначались витратами, пов'язаними із транспортуванням золота за кордон
(фрахт, страхування, втрата відсотків на капітал тощо) і фактично
не перевищували ±1% паритету. З відміною золотого стандарту
механізм золотих точок перестав діяти.
Золотий вміст валют слугував базою валютного курсу до середини 1970-х років. Виміром співвідношення валют була офіційна
ціна золота в кредитних грошах, яка поряд із товарними цінами
виступала показником знецінення національних валют. Поступово
у зв'язку з еволюцією товарного виробництва, грошової й валютної
систем, відривом офіційно фіксованої державою ціни золота від
його вартості посилився штучний характер золотого паритету, і
золото було витіснено з обігу.
Після припинення розміну долара на золото по офіційній ціні в
1971 р. в результаті Ямайської валютної реформи золотий вміст і
золоті паритети валют стали чисто номінальним поняттям. Західні
країни офіційно відмовились від золотого паритету як основи
валютного курсу. З відміною офіційних паритетів поняття монетного паритету теж втратило своє значення. В сучасних умовах
валютний курс базується на валютному паритеті – співвідношенні
між валютами, встановленому у законодавчому порядку.
У відповідності зі зміненим Уставом МВФ паритети валют можуть встановлюватись в СДР або в інших міжнародних валютних
одиницях. Новим явищем у середині 1970-х рр. стало введення
паритетів на базі валютного кошика, що є методом зіставлення
середньозваженого курсу однієї валюти відносно визначеного
набору інших валют. Використання валютного кошика замість
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долара США відбиває тенденцію переходу від доларового до
мультивалютного стандарту. Значною проблемою використання
валютного кошика являється визначення його валютного складу,
питомої ваги кожної валюти в кошику. Загалом із відміною золотого паритету об'єктивна база вартості обмінних курсів, яка надавала їм стабільності, щезла. Проблема виміру взаємної цінності
валют ускладнилась, і пошук найбільш підходящих для цього
критеріїв увійшов до числа постійних і складних проблем міжнародної валютної політики.
В основі сучасного валютного курсу як ціни грошової одиниці
лежить цілий комплекс курсоутворюючих факторів. Ці фактори
можна поділити на дві групи:
– фактори структурного характеру, які відображають стан економіки даної країни, а саме: показники економічного зростання,
обсяги грошової маси в обігу, рівень інфляції, рівень облікової
ставки, стан і структура платіжного балансу країни, стан дефіциту державного бюджету, платоспроможність країни та довіра
до національної валюти на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсяги внутрішніх та зовнішніх позик тощо;
– кон'юнктурні фактори, що постійно змінюються під впливом
тенденцій внутрішнього та світового ринків, до яких відносяться: спекулятивні валютні операції, інфляційні та девальваційні очікування населення, зміни урядів, розвиненість фінансового ринку тощо.
Багатофакторність валютного курсу відображає його зв'язки з
іншими економічними категоріями – вартістю, ціною, грошима,
відсотком, платіжним балансом тощо. На практиці відбувається їх
постійне переплетіння і на перший план висуваються то одні, то
інші фактори. Серед найбільш вагомих факторів валютного курсу
традиційно виділяють такі, як:
1. Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє
підвищенню курсу національної валюти, тому що підвищується
попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний
баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної
валюти, оскільки боржники продають її за іноземну валюту для
погашення своїх зобов'язань.
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2. Різниця процентних ставок у країнах. Вплив цього фактора на
обмінний курс пояснюється двома чиниками. По-перше, зміна
процентних ставок у країні впливає на міжнародний рух капіталів,
насамперед, короткострокових. Як правило, підвищення процентних ставок стимулює приплив капіталів, а її зниження – відплив
капіталів за кордон. По-друге, при здійсненні валютно-фінансових операцій банки приймають до уваги різницю процентних
ставок на національному та світовому ринках.
3. Стан валютного ринку і спекулятивні операції. Валютні ринки
дуже швидко реагують на зміни в економіці й політиці та на коливання курсових співвідношень. Тому вони підвладні валютним
спекуляціям і стихійному руху «гарячих» грошей. Якщо курс якоїсь валюти матиме тенденцію до зниження, то фірми й банки продаватимуть її за більш стійкі валюти, що ще більше послаблюватиме валюту.
4. Державна валютна політика. Співвідношення ринкового й
державного регулювання валютного курсу суттєво впливає на його
динаміку. Формування валютного курсу на ринку відбувається
відповідно до стану економіки, грошового обігу, фінансів, кредиту
й ступня довіри до певної валюти. Державне регулювання валютного курсу спрямоване на його підвищення або зниження, виходячи із завдань валютно-економічної політики.
5. Темпи інфляції. Співвідношення валют за їхньою купівельною
спроможністю, відбиваючи ідею закону вартості, слугує своєрідною віссю коливань валютного курсу. Чим вищі темпи інфляції в
країні, тим нижчим стає обмінний курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори. Вплив цінової динаміки на валютний курс
відбивається у коливаннях реального валютного курсу.
Реальний валютний курс – це номінальний валютний курс,
скоригований на відносний рівень цін двох країн. Реальний обмінний
курс виступає виміром знецінення або подорожчання валюти проти
середньозваженого кошика валют. Індекс реального ефективного
обмінного курсу (РЕОК) розраховується на базі даних зовнішньоторговельних потоків із десятьма головними торговельними
партнерами, сукупна частка яких у зовнішньоторговельному обігу
перевищує 70%. Крім того, в деяких випадках РЕОК може розраховуватися окремо для кожної групи країн (наприклад, для Укра245
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їни – відносно розвинутих країн Заходу або країн СНД). Формули
обчислення реального обмінного та реального ефективного обмінного курсу мають вигляд:
wi

10

P
RER = E f ,
Pd

å (E × Pf )

REER = i =1

,
Pd

(6.1)

де: RER – реальний обмінний валютний курс;
REER – реальний ефективний обмінний курс (РЕОК);
Е – номінальний валютний курс національної валюти (обернене котирування: кількість національної валюти за одиницю
іноземної);
Рd та Рf – індекс цін всередині країни та за кордоном (в країні і);
wi – частка країни і в зовнішньоторговельному обороті.
Реальний ефективний обмінний курс широко використовується як основа для визначення міжнародної цінової конкурентоспроможності країни1. У випадку зростання внутрішнього цінового
рівня купівельна спроможність валюти буде пропорційно скорочуватись, тому валюта девальвуватиме і навпаки. Якщо курс національної валюти буде зменшуватись повільніше, ніж це випливає із
співвідношення цінових рівнів, то в економічній теорії така валюта
вважається переоціненою (завищений обмінний курс). У випадку,
коли темпи номінальної девальвації випереджатимуть темпи внутрішньої інфляції, валюта стає недооціненою (занижений обмінний курс). Така оцінка валютного курсу має важливе практичне
значення: занижений обмінний курс національної валюти являється ефективним інструментом забезпечення цінової конкурентоспроможності національних товарів порівняно з імпортними
аналогами та стимулювання експорту з країни. Яскравим прикладом заниження та завищення валютних курсів можна вважати відносини між переціненою єною і заниженим доларом в 1995 році.
Теоретичним підґрунтям для визначення реального валютного
курсу слугує теорія паритету купівельної спроможності (ПКС).
1 Розраховують як обернену величину до значення реального валютного курсу.
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Паритет купівельної спроможності, ПКС (purchasing power parity,
PPP) – це паритет двох валют за таким обмінним курсом, за яким
валюти мають однакову купівельну спроможність у власній країні.
Абсолютна (статична) версія ПКС визначає обмінний курс як
співвідношення цінових рівнів двох країн і спирається на дію
закону єдиної ціни, згідно з яким кожен товар повинен мати однакову ціну всюди, де він продається. У відносній (динамічній) версії
ПКС темпи зміни обмінного курсу мають відповідати різниці між
темпами інфляції двох країн або, враховуючи монетаристську
гіпотезу про залежність темпів інфляції від темпів зростання грошової маси, різниці між темпами приросту грошової маси у двох
країнах (монетаристський варіант теорії ПКС).
Найпростішим прикладом розрахунку курсу ПКС є його систематичні розрахунки у журналі The Economist, що здійснюються на
на базі вартості бутерброду Біг-мак (The Economist's Big Mac index).
У січні 2004 р. найдешевшим Біг-мак був у Китаї і коштував 1,23
долара США, тоді як в Америці його середня вартість становила
2,8 долара. Це означає, що юань був недооцінений майже на 56%.
Згідно з індексом Біг-мака євро було на 24% переоціненим щодо
долара США, а єна – на 12% недооцінена. В Україні Біг-мак коштував 7,75 грн., або за обмінного курсу 5,31 грн. дол. США 1,32 долара.
За законом єдиної ціни Біг-мак повинен був би коштувати 14,8
гривні (14,8/2,8´5,31), недооцінка гривні за цим індексом становила 47,33%. Переваги цього методу базуються на тому, що хоча
для приготування Біг-мак використовуються різні продукти (м'ясо,
хліб, огірки, сир тощо), але цей склад, як і технологія приготування, ідентичні у всіх країнах. Співставлення цін Біг-мака здійснюється на базі лише однієї валюти – долара США – і їхню динаміку досить легко прослідкувати протягом доволі тривалого часу.
Найбільш достовірні розрахунки курсів ПКС здійснюються у
рамках Програми міжнародних порівнянь та програми європейських порівнянь, які реалізуються на основі надзвичайно широкої
корзини товарів і послуг. При цьому враховуються не тільки внутрішні ціни, а й якість товарів, які реалізуються на ринках тієї чи
іншої країни. Склад корзини постійно оновлюється шляхом включення нових товарів, а для підвищення точності розрахунків залучається також інформація про тіньовий сектор економіки. Прак247
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тична реалізація розрахунків курсів ПКС є досить складною,
дорогою та тривалою процедурою.
Важливою складовою валютної системи є валютний режим.
Протягом останнього сторіччя суттєво змінювались як теоретичні
погляди на передумови та ключові фактори вибору окремого
валютного режиму, так і практичні рекомендації щодо забезпечення його ефективного функціонування. На початку двадцятого
сторіччя більшість провідних індустріальних країн дотримувалась
золотого стандарту. Плаваючий валютний курс у цей період залишався для країн з нестійкою економікою та слабкою монетарною
дисципліною. На початку двадцять першого сторіччя склалася
діаметрально протилежна ситуація – практично всі розвинені індустріальні країни використовують режим плаваючого валютного
курсу. Але, для інших країн на нинішньому етапі вибір валютних
режимів набагато різноманітніший, ніж на початку сторіччя: крім
вільного плавання і жорсткої прив'язки національної валюти існує
низка проміжних режимів.
Сьогодні можлива така класифікація валютних режимів:
A. Режими вільного плавання (floating corner):
1) вільне плавання (free floating);
2) кероване плавання (managed floating).
B. Проміжні режими (intermediate regimes):
3) валютний коридор (band);
4) повзуча прив'язка (crawling peg);
5) прив'язка до кошика валют (basket peg);
6) керована прив'язка (adjustable peg).
C. Режими фіксованих валютних курсів (firm fixed corner):
7) валютне бюро (currency boad);
8) доларизація (євроізація) (dollarization or euroization);
9) монетарний союз (monetary union).
За режиму вільно плаваючого валютного курсу останній встановлюється як результат співвідношення попиту й пропозиції на
валютному ринку. Інтервенції центрального банку практично
відсутні, що дає йому змогу сконцентрувати зусилля на підтримці
цінової стабільності. За цього режиму центральний банк країни
має велику ступінь самостійності у проведенні незалежної монетарної політики.
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За режиму керованого плавання центральний банк здійснює
валютні інтервенції з метою згладжування надмірних коливань
валютного курсу у відповідності зі станом платіжного балансу, рівнем інфляції чи обсягом золотовалютних резервів. Використовуються прямі інтервенції (купівля-продаж іноземної валюти) чи
непрямі методи (інструменти дисконтної політики, валютне регулювання, валютні обмеження тощо). Така селективність у проведенні валютних інтервенцій позбавляє економічних агентів можливості отримати чіткі інформаційні сигнали щодо напряму й типу
монетарної стратегії центрального банку та моменту здійснення
інтервенції, що дещо ускладнює завдання прогнозування динаміки обмінного курсу. Виділяють також «жорстко кероване плавання», коли інтервенції центрального банку набувають форми дуже
жорсткого моніторингу рівня обмінного курсу, який утримується
стабільним без чіткого визначення тренду валютної динаміки.
Проміжні режими можуть суттєво відрізнятися один від одного,
оскільки базуються на різних параметрах. Наприклад, за режиму
прив'язки валютного курсу – це швидкість коригування валютного
курсу відповідно до динаміки обмінного курсу валюти прив'язки;
за режиму прив'язки до кошику валют – кількість валют та їхня
питома вага у складі кошика; за режиму регульованого плавання –
величина зовнішнього чи внутрішнього «шоку» за якого валютний
паритет буде змінено. За режиму валютного коридору в якості центрального паритету може бути використаний або рівень реального
валютного курсу (таргетування Бергстена–Вільямсона (Bergsten–
Williamson zone), або номінальний курс (таргетування Кругмана
(Krugman-target).
Горизонтальний валютний коридор (horizontal band) надає можливості валютному курсу вільно рухатися у дозволених межах (щонайменше ± 1%) відносно формально чи фактично фіксованого
центрального значення. Центральний банк готовий захищати цей
валютний коридор за допомогою прямих чи непрямих інтервенцій.
За цього режиму незалежність монетарної політики обмежена, але
певна дискретність валютної політики залишається і залежить від
розмірів валютного коридору.
До різновидів валютного коридору відносяться так звані «похилий
раціональний» і «адаптивний валютний коридор» (forward crawling
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bands and backward looking crawling bands). Гнучкість валютного
курсу за цього режиму є функцією від ширини коридору, але його
межі можуть змінюватись симетрично або фіксовано навколо повзучого паритету чи поступово з асиметричним вибором прив'язки
(у напрямі підвищення або зниження центрального паритету); при
цьому центральний паритет може бути навіть попередньо не заявлений. Відмінність між адаптивним і раціональним валютними
коридорами полягає в орієнтирах коригування центрального значення валютного курсу. У першому випадку – це минулі темпи
інфляції (або різниця між внутрішніми темпами інфляції і за кордоном у попередньому періоді), коли зміна валютного курсу пасивно
слідує за темпами інфляції для утримання стабільним реального
валютного курсу. У другому випадку – це очікувані темпи інфляції,
коли валютний курс коригується відповідно до попередньо об'явлених значень та/або встановлюється нижче очікуваного інфляційного диференціалу, що дозволяє валютному курсу виконувати
роль монетарного якоря.
За режиму прив'язки валютного курсу Центральний банк офіційно чи формально прив'язує обмінний курс своєї валюти до
курсу іншої валюти чи до кошику валют, який формується з валют
головних торговельних партнерів, а їхня питома вага визначається
відповідно до географічної структури торгівлі товарами і послугами та капітальних потоків. Валютний курс може певною мірою
відхиляться від визначеного значення (як правило, не більше, ніж
на ±2% і не довше 3-х місяців). Центральний банк підтримує валютний курс за допомогою прямих і непрямих інтервенцій. Гнучкість валютної політики хоча і обмежена, але центральний банк
має змогу виконувати свої основні функції і самостійно коригувати
рівень валютного курсу.
За режиму повзучої прив'язки (раціональної чи адаптивної, англ.
forward crawling pegs and backward looking crawling pegs) валютний
курс також періодично корегується відповідно до динаміки однієї
валюти чи кошику валют, або у відповідь на зміну певних кількісних індикаторів – інфляційного диференціалу щодо головних
торгових партнерів у попередньому періоді (адаптивна прив'язка),
або – очікуваного інфляційного диференціалу (раціональна прив'язка), різниці між офіційним валютним курсом і курсом на чор250
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ному ринку тощо). Підтримка повзучої прив'язки вимагає таких же
інструментів монетарної політики, як і за режиму фіксованого
валютного курсу, насамперед, за умов попередньої об'яви значень
валютного курсу, коли від Центрального банку очікуються регулярні інтервенції для виконання його зобов'язань. При цьому
інтервенції будуть меншими за адаптивної прив'язки через відсутність зобов'язань щодо визначеної девальвації.
За фіксації обмінного курсу національної грошової одиниці до
резервних валют (долара США, євро, єни) центральний банк або
уряд беруть на себе формальне зобов'язання продавати і купувати
іноземну валюту за фіксованим курсом. Це дає можливість використовувати валютний курс як номінальний якір для внутрішніх
цін, спираючись на монетарну стабільність інших країн (так званий
«імпорт цінової стабільності»). Активне проведення інтервенцій
центральним банком вимагає достатнього рівня золотовалютних
резервів. Іноді для підтримки фіксованого рівня валютного курсу
додатково вводяться валютні квоти, валютні обмеження тощо.
Різновидом фіксованого режиму валютного курсу є валютне
бюро – курс національної валюти жорстко прив'язується до резервної валюти за умови повного забезпечення грошової маси в країні
золотовалютними резервами. При цьому обмежується виконання
центральним банком його традиційних функцій (кредитора останньої інстанції, здійснення монетарного контролю) і залишається
досить мало простору для проведення дискреційної монетарної
політики.
Доларизація (євроізація) означає, що в даній країні долар (євро)
функціонує як офіційний платіжний засіб. За цього режиму центральний банк повністю позбавлений можливості проводити незалежну монетарну політику. Доларизація може розглядатися як
найжорсткіша форма фіксованого валютного режиму.
За утворення валютного союзу країни-члени відмовляються від
контролю національних банків над внутрішньою монетарною
політикою, що дає підстави розглядати його як форму жорсткої
фіксації валютного курсу.
У реальному житті курсовий режим, який офіційно проголошений, досить часто не відповідає фактичному режиму. Чинником
такої ситуації може бути потреба у використанні валютного курсу
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в якості якоря для інфляційних очікувань у трансформаційній економіці; необхідність стабілізувати небажані коливання валютного
курсу (так званий «страх плавання» у доларизованих економіках,
який спричиняється існуванням значного зовнішнього боргу, вартість якого у виразі іноземної валюти зростає внаслідок девальвації
національної валюти); намагання уникнути значних економічних
втрат у випадку раптової зміни валютного режиму. Разом із тим,
існування таких розбіжностей між задекларованим і фактичним
валютними режимами зменшує прозорість валютної політики в
країнах і ускладнює економічний аналіз. Тому МВФ у 1999 р. перейшов до нової класифікаційної схеми країн, яка базується на фактично існуючих валютних режимах.
За класифікацією МВФ, яка останній раз була офіційно представлена на кінець 2001 р., 48 країн використовували жорстку фіксацію валютних курсів: 12 з них є членами ЄМС, інші 36 – країни,
що розвиваються або з трансформаційною економікою (8 «доларизованих» країн, 20 країн-членів монетарних союзів, 8 країн із
валютним бюро). 98 країн були класифіковані МВФ як країни з
проміжними валютними режимами (29 з них використовували
кероване плавання, 10 – прив'язку до кошика валют і об'єднані в
групу «регульованої прив'язки», 16 – валютний коридор, 43 класифіковані як країни з режимом керованого плавання без попередньої об'яви валютних меж). Останні 40 країн були віднесені до
країн із вільно плаваючими валютами (9 розвинених індустріальних країн, 31 країна, що розвивається). Таким чином, за виключенням розвинутих індустріалізованих країн, 36 країн жорстко
фіксують обмінний курс національної грошової одиниці, 98 –
мають проміжні валютні режими, 31 дотримуються вільно плаваючого валютного курсу (див. діагр. 6.1).
Розгляд еволюції курсової політики в Україні протягом 1992–
2002 років свідчить, що за цей період Україна застосовувала майже
всі відомі режими валютних режимів. З грудня 1992 р. по серпень
1993 р. діяв режим плаваючого валютного курсу: значення валютного курсу визначалося НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валютній біржі
(УМВБ). Однак, складні реалії української економіки (спад виробництва, високі темпи внутрішньої інфляції, дефіцит платіжного
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Діаграма 6.1.
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балансу, недостатній обсяг золотовалютних резервів, нерозвиненість інституцій) зумовили вихід інфляційних та девальваційних
процесів з-під контролю НБУ. Із серпня 1993 р. по жовтень 1994 р.
було запроваджено фіксований валютний курс, що стало причиною
відриву офіційного валютного курсу від ринкового з комплексом
негативних наслідків: втечі капіталу за кордон, зниженням ефективності експорту, посиленням дисбалансів в економіці в умовах
спаду виробництва та високих темпів інфляції (споживчі та оптові
ціни зросли у 5,3 і 4,2 раза, відповідно). В результаті 1 жовтня 1994 р.
Указом Президента України «Про вдосконалення валютного регулювання», знову запроваджувався режим плаваючого валютного
курсу, який наприкінці 1997 р. став регульованим – було встановлено валютний коридор, який передбачав зміну курсу у межах
1,8–2,25 грн./дол. США. Чинником цієї чергової зміни валютного
режиму стало погіршення ситуації на світових ринках капіталу та
масовий вихід нерезидентів із ринку облігацій внутрішньої дер253
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жавної позики (ОВДП). Намагання підтримати стабільність валютного курсу й зберегти золотовалютні резерви країни за допомогою
адміністративних методів закінчилися валютно-фінансової кризою
та падінням обсягу міжнародних резервів до критичної межі. Під
впливом кризових подій у вересні 1998 р. межі валютного коридору було розширено й установлено на рівні 2,5–3,5 грн./дол. США,
але втримати офіційний валютний курс гривні вдалося тільки до
лютого 1999 р. (нові межі зсунулися до 3,4–4,6 грн./дол. США).
В умовах певної стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку України з 19 березня 1999 р. було встановлено новий
порядок визначення офіційного валютного курсу: за інформацією
щодо обмінних курсів та обсягів торгів на міжбанківському валютному ринку. У жовтні 1999 р. валютний курс вийшов за межі
валютного коридору та продовжував зростати, проте ніяких заяв з
боку НБУ щодо нових меж валютного коридору або зміни режиму
курсоутворення зроблено не було. Валютний курс гривні став плаваючим, що було офіційно підтверджено у лютому 2000 р. (спільна
заява НБУ та КМУ від 21.02.2000 р. «Про курсову політику у 2000 р.).
Фактично протягом останніх років НБУ підтримує прив'язку обмінного курсу гривні до долара США.

6.2. Еволюція світової валютної системи

Історично першою світовою валютною системою була система
золотого стандарту (gold standard) або золотого монометалізму.
Окремі елементи системи золотого монометалізму існували у
Великій Британії ще наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття,
проте остаточно вона сформувалася й дістала юридичне закріплення на міжнародній конференції у Парижі у 1867 році. У Росії
цю систему було введено в 1895-1897 рр. в результаті грошової
реформи, здійсненої тогочасним міністром фінансів графом Вітте.
Головні ознаки системи золотого стандарту:
– функціонування золота як грошей;
– фіксація золотого вмісту національних валют;
– безпосередня конвертованість валют у золото;
– наявність фіксованих валютних курсів на золотій основі.
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У період дії золотомонетної форми золотого стандарту золото
перебувало в обігу у вигляді карбованих монет не лише на зовнішньому ринку, а й разом із розмінними паперовими грішми – на
внутрішньому ринку. Це забезпечувало фактичну тотожність національної грошової та валютної систем. Їхня відмінність полягала в
тому, що на світовому ринку переважало золото як засіб платежу.
Країни, що дотримувалися золотого стандарту, мали забезпечувати жорстке співвідношення наявних запасів золота та грошової
маси в обігу, підтримувати рівновагу його експорту та імпорту. За
допомогою міграції золота підтримувалася рівновага платіжних
балансів, що забезпечувало стабільність валютних відносин. Системі золотого стандарту належала важлива роль у розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин, інтернаціоналізації
виробництва. Вона забезпечувала універсальність світових грошей,
їх повну конвертованість, стабільність купівельної спроможності
та валютних курсів, стабільність світових цін, а також автоматичне
(внаслідок міграції золота) врівноваження платіжних балансів
окремих держав.
Водночас система золотого стандарту мала низку недоліків. Вона
була занадто жорстка, недостатньо еластична, дорога, залежна від
видобутку монетарного золота. Найбільша її вада полягала в тому,
що функціонування системи золотого стандарту перешкоджало
проведенню окремими державами власної незалежної валютногрошової політики. Наприклад, безпосередньою реакцією на збільшення обсягів паперової емісії та інфляційне знецінення національних грошей був відплив золота за кордон і відповідне зменшення золотого запасу, що обмежувало можливості цілеспрямованого
державного втручання у сферу грошових і валютних відносин.
Недоліки системи золотого стандарту, з одного боку, і прагнення урядів країн до валютно-фінансової стабільності, з іншого,
обумовили перехід до модифікованої форми золотого стандарту –
золотодевізного стандарту. Сутність золотодевізного стандарту
полягала в тому, що поряд із золотом функцію міжнародних платіжних засобів виконували валюти провідних індустріальних країн,
зокрема, Великої Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів. Платіжні
засоби в іноземній валюті, що використовувалися для міжнародних розрахунків, стали називати девізами.
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Систему золотодевізного стандарту було офіційно закріплено
рішенням міжнародної Генуезької конференції, що відбулася в
1922 році. В той же час, і після укладення генуезької угоди грошові
системи майже 30 країн Заходу продовжували функціонувати в
режимі золотого стандарту.
Остаточний відхід від золотого стандарту відбувся у період
«Великої депресії» (економічної кризи 1929–1933 рр.) і в перші
післякризові роки: Велика Британія (у 1931 р.), США (у 1933 р.),
Франція, Нідерланди, Швейцарія (у 1936 р.) відмовилися від внутрішньої конвертованості паперових грошей у золото. Треба зазначити, що в період відмови від золотого стандарту забезпеченість
золотом паперової маси трималася на дуже високому рівні: в 1929 р.
вона становила у Великій Британії – 41%, Франції – 60%, США –
майже 100%. В 1937 р. цей показник дорівнював відповідно 122%,
74%, 230%. Це свідчить, що головним глибинним чинником скасування системи золотого стандарту стала трансформація економічної структури господарювання, що базувалася на ринкових саморегуляторах, в економічну систему, що регулювалася державою.
Така трансформація відбулася на основі теоретичних рецептів,
розроблених Дж. М. Кейнсом.
Бреттон-Вудська валютна система. Процес становлення нової
валютно-фінансової системи після другої світової війни був завершений в 1944 році в м. Бреттон-Вудс (США) і закріплений рішеннями міжнародної валютно-фінансової конференції. Складовими
підписаного на конференції Заключного акту стали статути Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Статут МВФ визначив основні принципи нової валютної системи, яка дістала назву Бреттон-Вудської. На відміну від золотого
стандарту її основу становила система золотовалютного стандарту,
яка в подальшому трансформувалася в систему золотодоларового
стандарту. Бреттон-Вудська валютна система проіснувала майже
до середини 1970-х років.
Основні принципи Бреттон-Вудської системи полягали в наступному:
– збереження ролі золота як загального еквівалента, платіжного
засоба та розрахункової одиниці в міжнародному обігу, хоча на
практиці зв'язок усіх валют із золотом був опосередкованим.
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Серед валют країн, що входили до МВФ, тільки долар США
зберігав зовнішню конвертованість у золото. Оскільки паритети
майже всіх валют було зафіксовано в МВФ у доларах США, зв'язок між ними здійснювався за такою схемою: «золото – долар –
національні валюти». У цьому ланцюзі долар виступав як знак
золота, різновид світових грошей;
– використання принципу фіксованих валютних курсів, що мало
суттєве значення для розвитку зовнішньої торгівлі. Офіційно
курси валют установлювалися шляхом визначення їхнього
золотого вмісту (масштабу цін) і, відповідно до цього, твердо
фіксувалися щодо долара (вони не могли відхилятися більше як
на 1% в обидва боки);
– прирівнювання долара США до золота згідно з визначеним паритетом на основі фіксації ринкової ціни на золото: золотий вміст
долара дорівнював 0,888 г, ціна однієї унції (31,1 г) золота – 35
доларів;
– заборона вільної (приватної) купівлі–продажу золота. Торговельні операції із золотом могли здійснюватись лише центральними банками на основі фіксованої ціни. Контроль за додержанням цієї норми, спрямованої на забезпечення стабільності
валютної системи, було покладено на МВФ. У разі, коли та чи
інша країна втрачала можливість утримувати курс своєї валюти
до долара у визначених дозволених межах (±1%), вона могла
вдатися до низки регламентованих дій. По-перше, використати
частину свого золотовалютного резерву для проведення стабілізаційних операцій на валютному ринку. По-друге, звернутися
до МВФ із проханням надати їй цільову позику. По-третє, провести девальвацію власної грошової одиниці. Зміна вартості
(масштабу цін) грошової одиниці понад 10% могла здійснюватися лише за відповідною санкцією МВФ.
Падіння Бреттон-Вудської системи було пов'язано з погіршенням внутрішньої економічної ситуації у США та припиненням
конвертації долара в золото, зміною структури світової економіки
(у кінці 1960-х – на початку 1970-х років сформувалося три центри
світового економічного суперництва – США, Західна Європа та
Японія), що породжувало необхідність створення нової більш
ефективної світової валютної системи.
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Ямайська валютна система. Контури нової валютної системи,
що функціонує й розвивається у світовій економіці до цього часу,
визначила нарада представників країн – членів МВФ, яка відбулася в м. Кінгстоні (Ямайка) у січні 1976 року. Ямайська валютна
система набрала сили після ратифікації Кінгсттонської угоди
державами-учасницями у квітні 1978 року. Визначальними принципами Ямайської валютної системи стали наступні:
– повна демонетизація золота у сфері валютних відносин. Кінгстонською угодою було скасовано офіційний золотий паритет, офіційну ціну на золото, фіксацію масштабу цін (золотого вмісту)
національних грошових одиниць, знято будь-які обмеження у
приватному використанні золота. Унаслідок цих дій золото перетворилося у звичайний товар, ціна якого у паперових (кредитних) грошах визначалося на ринку відповідно до співвідношення попиту та пропозиції. У Нью-Йорку, Чикаго, Токіо та
інших центрах світової торгівлі сформувалися міжнародні ринки
золота. Тим часом центральні банки більшості країн залишили
його у своїх запасах. Тому, втративши статус світових грошей,
золото залишається високоліквідним товаром, який завжди
можна у разі необхідності продати за відповідну валюту;
– перетворення спеціальних прав запозичення (СПЗ) у головний
резервний актив і міжнародний засіб розрахунків та платежу в
якості альтернативи не лише золоту, а й долару як міжнародним
грошам. Тож схема обміну валют набула такого вигляду: «СПЗ –
національна валюта». В реальній практиці валютних відносин
цілком витіснити долар з позицій ключової міжнародної валюти, як це передбачалося Кінгстонською угодою, не вдалося.
Успіхи американської економіки сприяли зміцненню міжнародних позицій долара і в нинішній валютній системі долар
залишається основою валютно-фінансового механізму. З огляду
на це можна зазначити, що Ямайська система функціонує за
принципами не паперово-валютного (як це передбачалося угодою), а паперово-доларового валютного стандарту;
– запровадження плаваючих валютних курсів національних грошових
одиниць. Плаваючі валютні курси надають необхідної гнучкості
валютним відносинам, створюючи можливості для ефективної
реакції валютної системи на постійні зміни співвідношень вар258
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тості національних валют. Водночас коливання валютних курсів
порушують стабільність торговельних відносин, породжують
спекулятивні операції. У зв'язку цим Кінгстонською угодою
передбачається збереження елементів регулювання валютних
курсів шляхом здійснення відповідних операцій на валютному
ринку. Ідеться, таким чином, про функціонування не просто
плаваючих, а регульовано плаваючих валютних курсів;
– принцип поліцентризму, який полягає в тому, що з одного боку,
Ямайська валютна система підпорядковується центральним регуляторним діям (відповідно до статуту МВФ), з іншого, – має
досить розвинуту мережу автономних (регіональних) валютних
структур (угруповань).
На нинішньому етапі формування інституційних структур та
принципів функціонування Ямайської валютної системи ще не
завершено. Вона постійно змінюється, доповнюється та удосконалюється відповідно до змін у міжнародних валютних відносинах.
Унікальною подією в новітній економічній історії Європи, що
забезпечує досягнення найвищого ступеню економічної інтеграції, стало впровадження єдиної валюти – євро.
Взагалі європейські валютні союзи мають тривалу історію: вони
створювались як у давні часи, так і за доби Середньовіччя. В середині ХІХ ст. – першій чверті ХХ ст. в Європі існувало два класичних типи валютних союзів:
– перший тип – союзи, які виникли в результаті політичного об'єднання (уніфікації) окремих невеликих суверенних держав у
національну державу та делегування їй повноважень щодо проведення єдиної грошової політики (наприклад, Швейцарська
конфедерація (1848–1927), Італійське королівство (1861–1926),
Німецький рейх (1871–1909);
– другий тип – союзи, які створились внаслідок централізації грошової політики незалежних національних держав (НімецькоАвстрійський валютний союз (1857–1867), Латинський валютний
союз (1865–1927), Скандинавський валютний союз (1872–1931)).
Характерною рисою для обох типів валютних союзів було те,
що в договорах про їх утворення не передбачалося формування
наднаціонального регуляторного органу у вигляді національного
банку або валютного інституту. Грошово-кредитна компетенція
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делегувалась союзові, який мав знеособлений та неформальний
характер. Таким чином, рішення з грошової політики ухвалювалися окремими членами валютного союзу. Усі валютні союзи
другого типу, які є прототипами Європейського валютного союзу,
у свій час розпалися на противагу валютним союзам, які виникли
в результаті політичного об'єднання.
Створенню Європейської валютної системи, ЄВС (European
Monetary System, EMS) передував багатоетапний процес європейської валютно-фінансової інтеграції, який було започатковано ще
в перші повоєнні роки. Після розпаду Бреттон-Вудської валютної
системи у 1970 р. був підготовлений так званий «план Вернера»1,
який передбачав створення протягом 15 років Європейського
економічного та валютного союзу. Цей проект не мав успіху через
неготовність і небажання деяких країн частково відмовитись від
національних суверенітетів. З усієї програми, передбаченої «планом Вернера» вдалося реалізувати лише два початкових пункти –
звузити межі коливань валютних курсів (механізм «валютної змії»)
і створити Європейський фонд валютного співробітництва.
«Валютна змія» – це неофіційна назва механізму спільного
плавання валют шести європейських країн, який був створений 24
квітня 1972 року. Він базувався на двох головних принципах. Поперше, валюти країн-учасниць прив'язувалися одна до одної і не
могли відхилятися більше, ніж на 1,125% у ту чи іншу сторону.
Кожна країна мала право провести девальвацію чи ревальвацію
своєї валюти і потім підтримувати в заданих межах новий валютний курс. По-друге, всі валюти прив'язувалися до долара США як
найсильнішої грошової одиниці і могли коливатися в діапазоні
±2,25%2. Для утримання курсів у визначених межах вводився
механізм валютних інтервенцій: у випадку знецінення валюти
національний центральний банк починав її купувати і навпаки.
Хоча механізм «валютної змії» дозволив упорядкувати рух валютних курсів у європейському співтоваристві, але він не в повній
мірі задовольняв потребу європейських країн у спільному валютному якорі. Тому за спільної ініціативи Франції та Німеччини в
1 П. Вернер – тодішній прем'єр-міністр та міністр фінансів Люксембурга.
2 Правило відмінено з 19 березня 1973 р., оскільки Бреттон-Вудська система перестала

існувати і практично всі країни МВФ перейшли до плаваючих валютних курсів.

260

6.2. Еволюція світової валютної системи

1979 р. було створено Європейську валютну систему, яка базувалася на фіксованих, але регульованих валютних курсах.
Одним із важливих нововведень у межах ЄВС стало поява
Європейської валютної одиниці (European currency unit, ECU). Курс
ЕКЮ визначався на основі кошика валют, до складу якого входили
марка ФРН, французький франк, фунт стерлінгів, італійська ліра,
голландський гульден, бельгійський франк, датська крона, ірландський фунт, люксембурзький франк, і переглядався лише один раз
на декілька років. Допустимі межі відхилень курсу тієї чи іншої
національної валюти від ЕКЮ складали ±2,25% (для окремих
валют дозволялися відхилення до ±6,0%). Поступово ЕКЮ отримало риси світових грошей, виконуючи функції платіжного й
розрахункового засобу, а також резервної валюти. В цій одиниці
вівся бюджет ЄС і публікувалися статистичні дані, проводилися
розрахунки між фінансовими інститутами ЄС і країнами-членами,
випускалися державні цінні папери.
Незважаючи на необхідність проведення періодичних коригувань валютних курсів (16 разів протягом 1979–1993 рр.) та значні
валютні коливання у 1992–1993 рр., запровадження Європейської
валютної системи було вдалим кроком, який стабілізував валютні
відносини в Європі та створив передумови для майбутнього переходу до Європейського валютного союзу, ЄВС (Economic and
Monetary Union , EMU).
Важливим етапом розвитку європейської валютної інтеграції
стало прийняття в 1987 р. Єдиного Європейського акту. Він передбачав формування розгалуженої інституційно-організаційної
структури, лібералізацію руху капіталів та створення спільного
ринку. З метою поглиблення європейської інтеграції в 1989 р. було
прийнято рішення про здійснення «плану Делора»1. На основі
плану Делора було розроблено засади договору про Європейський
союз. Цей договір був підписаний у нідерландському місті Маастрихт і набрав чинності з 1 листопада 1993 року. Важливою складовою реалізації Маастрихтського договору стало створення 1 січня
1999 р. Європейського економічного та валютного союзу, центральним елементом якого є Європейський валютний союз.
1 Ж. Делор – тодішній президент Європейської комісії.
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Згідно Маастрихтського договору валютний союз мав бути реалізованим у три етапи. Протягом першого етапу (друга половина
1990 р. – 1993 р.) було завершено формування єдиного внутрішнього ринку, розроблені заходи, спрямовані на зближення низки
макроекономічних показників країн-членів, і проведена лібералізація руху капіталів всередині ЄС. Серед завдань другого етапу
(1994–1998 рр.) слід виділити підготовку інституціональної, адміністративної та юридичної бази валютного союзу. Для цього були
розроблені правила функціонування Європейської системи центральних банків і методи координації економічної політики країнчленів. У травні 1998 р. був створений Європейський центральний
банк, ЄЦБ (European Central Bank, ECB), і Європейська Рада
визначила коло країн, які ввели євро з січня 1999 р. як безготівкову
валюту.
Протягом третього етапу (1999–2002 рр.) країнами ЄС був
запланований перехід до спільної економічної та грошовокредитної політики, а також до єдиної валюти. З 1 січня 1999 р.
11 держав ЄС (пізніше 12 – Греція набула членства з 1 січня 2001 р.)
жорстко зафіксували курси своїх національних валют щодо євро і
ввели його у безготівковий обіг. Єдина валюта почала використовуватись для проведення банківських операцій, розміщення
державних цінних паперів і в операціях ЄСЦБ. Функції валютного
регулювання перейшли від національних центральних банків до
ЄЦБ. Але, функція карбування банкнот і монет залишилася у
національних центральних банках, які володіють необхідним
технічним обладнанням. З 1 січня 2002 р. у дванадцяти країнах
Євросоюзу (Австрії, Бельгії, Німеччині, Голландії, Греції, Ірландії,
Іспанії, Італії, Люксембурзі, Португалії, Фінляндії і Франції) розпочався готівковий обіг банкнот і монет євро, а з 1 березня 2002 р.
вона стала єдиним законним засобом платежу і повністю витіснила
національні грошові знаки. Данія, Швеція та Велика Британія
утримуються від приєднання до ЄВС із політичних причин, але
мають право в будь-який час вступити до нього.
Нові грошові знаки – це 7 видів купюр (5, 10, 20, 50, 100, 200 і
500 євро), а також 8 номіналів монет (1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів;
1 і 2 євро). Банкнота в 500 євро майже в 4 рази більша за найкрупнішу американську купюру – 100 доларів (існують банкноти в 200,
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500, 1000 доларів, але вони використовуються лише в розрахунках
між банками). Купюри розрізняються лише буквами в номерах у
залежності від країни, де вони надруковані. На відміну від них,
монети мають загальний реверс, а на аверсі міститься специфічне
для кожної країни зображення. Єдиним обов'язковим елементом
національної сторони всіх монет є 12 зірок – по числу країн єврозони – і 6 паралельних ліній – символ стабільності. Дизайн спільного реверса розробив бельгійській дизайнер Люк Льюикс (Luc
Luycx). Його підпис – дві перехрещені літери L, що нагадують
цифру 4. Не будучи офіційними членами Євросоюзу, свої монети
випустили також Ватикан, Монако і Сан-Марино. Ці монети карбовані в невеликих кількостях і швидше є об’єктом нумізматики,
ніж засобом обігу. Як офіційна валюта євро функціонує також в
Андоррі і на території Сербії і Чорногорії.
Об'єктивними чинниками створення та розвитку ЄВС є такі
тенденції у економічній та політичній сферах:
– суттєва зміна умов, в яких розвивається Євросоюз, та якості
інтеграційних процесів: підвищення взаємозалежності країн,
глобалізація фінансових ринків, зміна політичної ситуації у Європі.
До 1993 р. практично завершилося формування єдиного ринку
країн, який означає вільний рух товарів, послуг, робочої сили й
капіталів. Одним із нових явищ, яке суттєво посприяло економічній консолідації регіону, став розвиток інформаційних технологій. Нині невдале географічне положення та віддаленість
від ділових центів не заважає будь-якій країні приймати участь
у міжнародному бізнесі. Наприклад, Ірландія та Фінляндія не
тільки перестали бути окраїною Європи, але й увійшли в число
найбільш розвинутих країн у сфері наукоємних технологій;
– виникнення в соціально-економічній сфері таких довгострокових і
важливих завдань, які практично неможливо вирішувати без використання колективних важелів;
– відокремлена економічна політика перестала відповідати потребам і можливостям суспільства.
Серед позитивних наслідків створення Європейської валютної
системи слід виділити наступні:
– вигідність одночасного проведення оздоровлення економіки й
фінансів країнами ЄС;
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– дисциплінуючий ефект ЄВС, який полягає в тому, що в більшості
країн уряди відкрито визнають, що політика жорсткої монетарної політики була з розумінням сприйнята населенням саме
завдяки небажанню залишатися на краю інтеграційних процесів;
– поліпшення підприємницького клімату. Адже ЄВС активізує механізми саморегуляції: заміна національних грошей на євро робить
ціни прозорішими і тим самим посилює конкуренцію; єдність
ринку дозволяє компаніям вільно оперувати на всьому європейському просторі, що сприяє досягненню оптимального обсягу
виробництва, раціональному використанню ресурсів і полегшує
вихід на ринок нових фірм;
– підвищення передбачуваності та стабільності господарської
кон'юнктури завдяки фіксованим курсам у поєднанні з низькими
процентними ставками, що сприяє інтенсифікації інвестиційного процесу;
– зменшення витрат, які були пов'язані з існуванням множинності
європейських валют. Наприклад, до 1999 р., проїхавши 15 країн
ЄС, можна було витратити більше половини початкової суми
грошей тільки на операції конвертування, якщо при перетині
кордонів між країнами міняти валюту;
– набуття Євросоюзом можливостей суттєво зміцнити свої позиції
світі та набути стратегічних переваг. Якщо євро стане ключовою валютою, то ЄС позбавиться більшої частини витрат, пов'язаних із курсовою нестійкістю у зовнішньоекономічних відносинах, і залежності від економічної політики США.
Таким чином, створення ЄВС повинно забезпечити Євросоюзу
досягнення таких двох стратегічних цілей, як приведення макроекономічної політики у відповідності із сучасними потребами й
можливостями суспільства та забезпечення довгострокової глобальної перспективи розвитку, нарощування економічної та політичної могутності ЄС.
Головну роль у забезпеченні економічної координації ЄВС
відіграє Рада міністрів економіки й фінансів ЄС (Рада ЕКОФІН)
(Council of Economics and Finance Ministers of the EU, ECOFIN).
Головним її робочим органом є Економічний і фінансовий комітет,
ЕФК (Economics and Finance Committeе, EFC), який замінив діючий
до нього Валютний комітет. До комітету входять 34 члена – по 2 від
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кожної країни (керівники міністерства фінансів і центрального
банку), представники Комісії і ЄЦБ. ЕФК слідкує за розвитком
економічної й фінансової ситуації в країнах-членах і в Спільноті
загалом, регулярно представляє звіти Раді, доповідає про стан
фінансових взаємовідносин ЄС з третіми країнами та міжнародними організаціями, а також бере участь у підготовці сесій Ради
міністрів економіки й фінансів. Для вирішення специфічних
питань, які стосуються лише учасників валютного союзу, створено
додатковий орган – Рада зони євро, що включає міністрів фінансів
країн валютного союзу. Рішення, що приймаються Радою зони
євро, не мають обов'язкової сили, однак, слугують базою для
рішень Ради міністрів економіки й фінансів.
Що стосується структури ЄВС, то економічний та валютний
елементи ЄВС органічно взаємопов'язані і не можуть існувати
окремо. Наприклад, критерії конвергенції традиційно відносяться
до економічної частини ЄВС. Вони, разом із тим, містять вимоги
щодо необхідності дворічної участі країни в механізмі обмінних
курсів ЄВС і використання уніфікованих правил незалежності
національних центральних банків. Взаємозв’язок економічного та
валютного елементів структури ЄВС представлений в таблиці 6.2.
Згідно статті 121 Маастрихтського договору право ввести євро
мають лише ті учасники ЄС, які виконують необхідні умови, так
звані «критерії конвергенції», а саме:
– темпи інфляції не повинні перевищувати більш ніж на 1,5 відсоткових пункти середній аналогічний показник у трьох країнах із найменшим зростанням цін;
– процентні ставки не повинні перевищувати більш, ніж на 2
відсоткових пункти відповідний середній показник для трьох
країн із найменшим зростанням цін;
– дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3% від
ВВП;
– державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП;
– протягом двох років валюта не повинна девальвувати, і її обмінний курс не повинен виходити за рамки коливань, встановлених Європейською валютною системою.
Крім того, до національного законодавства мають бути внесені
положення, які забороняють всі обмеження на рух капіталів і пла265
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Таблиця 6.2.
Функції, задачі та складові Європейського економічного
і валютного союзу
Загальна економічна політика

Єдина валютна політика

Головне завдання Європейського
центрального банку – підтримання
стабільності цін
Основні елементи:
- вироблення загальних цілей і
спрямованості економічного
розвитку ЄС;
- система баг атостороннього
моніторингу за господарською
динамікою, національні програми
стабілізації/конвергенції;
- критерії конвергенції, Пакт
стабільності і росту;
- координація податкової політики

Повноваження Ради щодо
координації економічної політики:

Основні інструменти:
- операції на відкритому ринку;
- процентна політика;
- мінімальні резервні в имоги
Головні елементи валютної стратегії:
- кількісне визначення показника
інфляції, який відповідає головні
меті ЄЦБ;
- використання наступних засобів для
досягнення цінової стабільності;
- контроль за обсягом грошової
маси;
- прогноз і оцінка перспектив цінової
динаміки
Інші складові валютної політики:

- контроль динаміки
- єдині вимоги до учасників
макроекономічних показників країн - Європейської системи центральних
членів. Моніторинг динаміки
банків і активів , які
обмінних курсів;
використовуються в її операціях;
- контроль стану держбюд жету;
- Трансєвропейська автоматизована
- моніторинг динамік номінальної і
експрес-система валових
реальної зарплати;
розрахунків у режимі реального
- аналіз національних планів дій у
часу, ТАРГЕТ ( Trans-European
сфері зайнятості;
Automated Real-time Gross
- моніторинг структурних зрушень на
Settlement Express Transfer ,
ринках робочої сили, товарів і
TARGET);
послуг
- механізм обмінних курсів
Джерело: Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. М.:
Издательский дом «Деловая литература», 2003. С. 49-50.
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тежів, а також забезпечують незалежність центрального банку й
надання йому статусу у відповідності з уставом ЄЦБ. Визначені
такі основні завдання ЄЦБ:
– розробка та реалізація грошової політики;
– проведення валютних операцій;
– зберігання та управління офіційними валютними резервами
членів ЄВС;
– сприяння безперешкодному функціонуванню платіжної системи;
– підтримання дій компетентних органів щодо банківського
нагляду з розробки директив та здійснення наглядових функцій
за діяльністю кредитних установ та забезпечення стабільності.
Для проведення спільної монетарної політики створена Європейська система центральних банків, ЄСЦБ (European System of
Central Banks, ESCB), яка складається з Європейського центрального банку і національних центральних банків. Стратегія та ЄСЦБ
та ЄЦБ підпорядковується меті дотримання грошової стабільності в Європі (режим таргетування інфляції): цінова стабільність у
євро зоні вважається досягнутою тоді, коли річне зростання цін у
кранах-членах, виражене через гармонізований індекс споживчих
цін1, не перевищує 2% порівняно із попереднім роком.
Для підтримання цінової стабільності ЄЦБ використовує
комбіновану стратегію грошової політики, яка має два напрями.
Перший – регулювання грошової маси, річний орієнтир якої встановлено на рівні 4,5% на рік. Передумовами дотримання монетарного орієнтиру є щорічне зростання реального ВВП на 2–2,5%
і щорічне уповільнення темпу зростання грошового агрегату на
0,5–1%. Другий напрям – оцінка загального розвитку цін та ризиків їх стабільності в єврозоні. Ця оцінка здійснюється ЄЦБ шляхом аналізу численних кон'юнктурних та фінансових індикаторів.

1 Гармонізований індекс споживчих цін (ГІСЦ) слугує для Ради управляючих ЄЦБ

інструментом оцінки цінової стабільності в євро зоні. Він був розроблений Європейською комісією з тим, щоб виконати вимоги Маастрихтського договору щодо
розробки індексу споживчих цін на порівняльній базі, яка б ураховувала відмінності
в національних індексах. ГІСЦ євро зони складається з 77 компонентів, які упорядковано у п'ять основних груп: перероблені продукти харчування – 13,4%, не перероблені продукти харчування – 9,0%, не енергетичні промислові вироби – 32,5%,
енергетичні продукти – 8,8%, послуги – 36,3%.
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Валютна політика ЄСЦБ проводиться за допомогою трьох
основних інструментів: операцій на відкритому ринку, щоденних
позик і нормативу обов'язкових резервів. Усі рішення приймаються ЄЦБ, а використання вказаних інструментів відбувається на
децентралізованій основі, тобто знаходиться у сфері впливу
національних банків.
ЄВС у тому вигляді, в якому він створюється країнами ЄС, не
має аналогів: створити колективну валюту і ввести її замість національних грошей поки ще не вдавалось нікому. Створивши ЄВС,
країни Європи вперше перейшли до такої форми інтеграції, яка
дотепер розглядалася тільки як наукова абстракція. ЄВС – це виключно складний, дорогий і ризикований проект. На нинішньому
етапі поки що неможливо визначити баланс прибутків та збитків
цього проекту щодо окремих країн, регіонів, населення тощо.
Життєздатність та подальший розвиток ЄВС залежить від того,
яким чином будуть вирішуватись проблеми, що породжуються ним
самим, а саме: досягнення й підтримання реальної конвергенції
економічних систем, збереження єдності ЄС, пошук балансу між
федералізмом і національним суверенітетом, налагодження операційних механізмів.
6.3. Валютний ринок, його сутність та структура

Валютний ринок є невід'ємною частиною фінансового ринку
країни. У широкому розумінні валютний ринок (currency market) –
це сфера економічних відносин, які виникають при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти, а також операцій щодо руху
капіталу іноземних інвесторів. З інституційної та організаційноекономічної точки зору, валютний ринок – це сукупність банків, із
яких виділяється центральний банк, валютних бірж, брокерських
фірм, страхових компаній, пенсійних фондів, спеціалізованих
небанківських фінансових інститутів (інвестиційних компаній,
фінансових компаній, кредитних спілок тощо), корпорацій, насамперед, ТНК, а також мережа сучасних засобів зв'язку між ними для
здійснення валютно-фінансових операцій. Таким чином, за своїм
призначенням і організаційною формою валютний ринок являє
собою сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взає268
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модії забезпечують можливість вільно продавати–купувати іноземні валюти за національну за курсом, що складається на основі
попиту та пропозиції.
Головними функціями валютних ринків є такі:
– забезпечення здійснення міжнародних розрахунків;
– страхування валютних ризиків;
– забезпечення кредитування в іноземній валюті;
– диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав;
– отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку;
– вплив на державне регулювання національної економіки й
узгодження валютної політики на рівні світового господарства.
За спеціалізацією валютні ринки можна підрозділити на:
– ринки процентних ставок на іноземні валюти;
– ринки конверсійних операцій;
– ринки окремих розрахункових одиниць.
За видами валютних операцій:
– спот-ринки1;
– форвард-ринки;
– ф'ючерсні ринки;
– своп-ринки.
За об'єктами торгівлі валютні ринки можуть мати такі сегменти:
– форексний ринок, де торгують безготівковою валютою (форексом). За безготівкового обороту необхідні платежі здійснюються
з одного рахунку на інший засобом бухгалтерських записів. Як
правило, на внески в іноземній валюті нараховуються проценти;
– готівковий, банкнотний ринок, де валюта фізично рухається від
продавця до покупця. При цьому підвищуються витрати на
транспортування, охорону, страхування, зберігання валюти (у
спеціальних сховищах).
Ефективність праці валютного ринку залежить від низки факторів, а саме: рівня його розвитку, структури та правил функціонування, які охоплюють нормативно-законодавчу базу щодо правил
здійснення валютних операцій, визначення статусу торгівців, ступеня інформаційної прозорості на ринку, яка в сучасному світі вважається центральним елементом ринкової інфраструктури. Уряд і
центральний банк обирають торговий механізм поміж різними
1 Поточний валютний курс за професійною термінологією називається «спот»-курс.
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типами в залежності від обраного напряму розвитку валютного
ринку, рівня прозорості та необхідного контролю за учасниками
ринку. При цьому велике значення має створення й впровадження
ефективної сучасної електронної торгової системи. Крім офіційного регулювання з боку уряду та центрального банку, валютний
ринок зазнає впливу асоціацій професійних дилерів, які теж мають
право встановлювати правила проведення валютних операцій.
У кранах, що розвиваються, існує велика кількість посередників
(до них відносяться банки, бюро обміну іноземної валюти (foreign
exchange bureaus), «обмінники» – в Україні, брокерські фірми та
інші учасники ринку), але діє обмежена кількість великих банків.
Додаткову конкуренцію банкам на валютному ринку забезпечують
бюро обміну валюти, кількість яких у більшості країн із трансформаційною економікою перевищує кількість банків.
На валютних ринках країн, що розвиваються, найбільший обсяг
операцій здійснюється з доларом США (USD), включаючи ті країни, які увійшли до складу Євросоюзу (зокрема, Чехію, Словаччину,
Польщу). Винятком є лише ті країни, які використовують режим
прив'язки національної грошової одиниці до євро, – в цих країнах
майже 70% обороту валютного ринку номіновано у євро (Болгарія та
Естонія). Серед інших валют, які широко торгуються на валютних
ринках менш розвинутих країн, можна назвати євро (EUR, euro),
фунт стерлінгів (GBP, cable), єну (JPY), швейцарський франк
(CHF), канадський долар (CAD) і австралійський долар (AUD).
Валютний ринок має три сегменти – біржовий, позабіржовий
та готівковий, які тісно взаємопов'язані. Біржовий ринок діє згідно
з формалізованими й твердо встановленими правилами: усі основні
параметри угод фіксуються офіційною статистикою, тому інформація є достатньо повною й достовірною. На позабіржовому ринку,
де поведінка учасників визначається їхньою взаємною домовленістю, умови угод є комерційною таємницею, і тому про діяльність
цього сегмента валютного ринку можна судити лише за експертними оцінками. Ринок продажу готівки обслуговує готівковий оборот і суб'єктами цього ринку є фізичні та юридичні особи, які безпосередньо купують валюту в обмінних пунктах.
Роль валютних бірж у більшості провідних індустріальних країн
на сучасному етапі є незначною. Але в трансформаційних еконо270
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міках вони відіграють значну роль у стабілізації валютного ринку і
виконують функції організації валютних торгів, мобілізації вільних ресурсів, фіксації довідкових курсів валют. Біржа характеризується централізацією та компактністю проведення операцій (зазвичай, біржовий сегмент ринку не перевищує 10–20% від загального
обсягу операцій), технічною стандартизацією та юридичною уніфікацією проведення операцій, високим ступенем інформаційної
прозорості й можливістю укладати угоди за вигідним курсом, мінімізацією валютних ризиків та наявністю гарантій здійснення розрахунків за укладеними угодами. Організованість і стандартизованість біржового ринку полягає у тому, що всі суб'єкти ринку працюють із стандартними угодами, які укладаються в одній торговій
системі. Це забезпечує певний рівень надійності та захисту від
фінансових збитків. Перевагою біржових ринків є їхня мінімальна
ризиковість та мобільність, оскільки вони постійно розвиваються
відповідно до нових сучасних вимог, удосконалюють свої технології
та механізми торгових систем, доповнюючи їх новими функціями.
Разом із тим, створення ефективно функціонуючої валютної біржі
потребує значного періоду часу, фінансових коштів, зусиль та
кваліфікованих спеціалістів.
В деяких країнах існує аукціонна форма проведення торгів
іноземною валютою. Чисто аукціонний механізм валютного ринку
зустрічається рідко (менш ніж у 5% трансформаційних країн). За
існування в країні такого типу організації валютного ринку, рівень
і мінливість обмінного курсу залежить від періодичності й правил
проведення аукціонів, умов і критеріїв допуску учасників. Як правило, регулярне проведення валютних аукціонів (щоденно чи раз
на тиждень) забезпечує достатньо високу стабільність валютного
ринку, але в деяких випадках може створювати «нависання» відкладеного попиту чи пропозиції іноземної валюти у період між
аукціонними торгами, що викликає тимчасову проблему нестачі
або надлишку ліквідності. Таким чином, тривале використання
практики валютних аукціонів може привести до введення множинності валютних курсів, виникнення «тіньового» валютного
ринку та посилення валютних обмежень.
Міжбанківський валютний ринок поділяється на прямий і брокерський. Банки здійснюють 85–95% сукупного обсягу валютних
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угод на міжбанківському ринку поміж собою та з торгово-промисловими клієнтами. У відповідності з національним банківським чи
валютним законодавством права банків здійснювати міжнародні
операції та валютні угоди обмежуються шляхом надання спеціального дозволу – ліцензії. Це може стосуватися проведення всіх
валютних операцій або тільки деяких із них, наприклад, валютних
угод із резидентами для банків в офшорних зонах.
Банки, що мають право на проведення валютних операцій, називаються уповноваженими, девізними чи валютними. Роль банку на валютному ринку визначається низкою факторів – це розмір банку,
його репутація, розвиток закордонної мережі філіалів, обсяг міжнародних розрахунків, які здійснюються через банк, політика банку,
ступінь розвитку телексного й телефонного зв'язку тощо. Найбільш впливовими, на які припадає найбільший обсяг валютних
операцій, є транснаціональні банки (ТНБ): Сітібанк (Citibank),
Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank), Дойче банк (Deutsche
Bank), Дрезден банк (Dresdner Bank), Об'єднаний банк Швейцарії
(Union Bank of Switzerland), Сумітомо банк (Sumitomo Bank), Міцубісі банк (Mitsubishi Bank) та інші. Ці банки укладають угоди на
дуже великі суми (100–500 млн. дол. США), тоді як стандартна
угода від 1 до 10 млн. дол. США вже має суттєвий вплив на стан
валютного ринку і засвідчує впливовість банку на ринку. Маючи
закордонні філії на найбільших валютних біржах, ТНБ отримують
можливість цілодобово проводити валютні операції.
Важливою ланкою інституційної структури валютного ринку є
брокерські фірми, які виконують посередницькі функції між продавцями та покупцями валюти. У більшості трансформаційних
економік валютний ринок є або чисто дилерським (57% країн), або
комбінацією дилерського та аукціонного типу організації валютного ринку (32% країн), і лише 11% країн віддають перевагу аукціонному типу валютної торгівлі. Перевагами укладання угод через
брокерів є анонімність, безперервність процесу котирування, можливість пропонувати власні ціни. Брокерські операції – це валютні
операції, які проводяться за допомогою певної ринкової структури
(голосів брокерів, електронної брокерської мережі чи періодичних
валютних аукціонів). Обсяги брокерських валютних операцій постійно зростають і охоплюють вже майже третину валютних опера272
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цій. Брокерські фірми беруть за посередництво комісію. В міжнародній практиці прийнята система нарахування брокерської комісії,
сума якої поділяється порівну між покупцем і продавцем валюти і
не включається в котирування. Вона виплачується контрагентами
безпосередньо брокеру щомісячно. Провідне положення серед
брокерсько-дилерських фірм займають «Меррилл линч» (Merrill
Lynch Pierce & Smith), «І. Ф. Хаттон» (E. F. Hutton), «Голдман Сакс»
(Goldman Sachs), «Морган Стенлі» (Morgan Stanley).
Серед співробітників, які працюють у валютних відділеннях
брокерських фірм чи банків, виділяються дилери – спеціалісти з
купівлі-продажу валюти. В невеликих банках дилер одночасно
виступає як експерт і як оператор управління валютними операціями. Найбільш досвідчені дилери (головні) мають право здійснювати арбітражні спекулятивні операції у валютах1. Таким чином,
дилери забезпечують ліквідність валютного ринку, абсорбують
надлишок чи нестачу пропозиції валюти завдяки коригуванню
курсів пропозиції та попиту валюти відповідно до власної відкритої позиції2. Деякі дилери стають впливовими гравцями ринку
(маркет-мейкерами) і відіграють центральну роль у визначенні
валютних курсів за режиму плаваючого валютного курсу.
Таким чином, у сучасному світі для клієнтів, що бажають купити
чи продати валюту на валютному ринку, існує дві можливості: вони
можуть звернутися до послуг банків та брокерів чи скористатися
електронною брокерською системою, де сконцентрована інформація щодо заявок на купівлю-продаж валюти. Електронні брокерські системи почали активно розвиватися у другій половині
1990-х років; вони досить інтенсивно використовуються для торгівлі парами валют (долар – євро, долар – єна тощо).
Використання електронних систем зв'язку і новітніх систем
телекомунікації дозволяє ефективніше контролювати проведення
1 Валютний арбітраж (currency arbitrage) – особливий вид валютних угод, головна мета

здіснення яких полягає у здобутті прибутку та уникненні можливих валютних збитків
шляхом використання сприятливої кон'юнктури валютних ринків.
2 Співвідношення вимог та зобов'язань дилера чи банка в іноземній валюті визначає
його валютну позицію. Якщо вони співпадають, валютна позиція вважається
закритою, в іншому випадку – відкритою. Відкрита валютна позиція є короткою,
якщо пасиви і зобов'язання у проданій валюті перевищують активи і вимоги по ній, і
довгою, якщо активи і вимоги у купленій валюті перевищують пасиви та зобов'язання.
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валютних операцій та зменшити розрахункові ризики. Автоматизована обробка даних гарантує точність і своєчасність надходження
валюти. Розвиток системи телекомунікація на базі СВІФТ (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) дозволяє
швидше і з меншими витратами укладати угоди, зокрема, швидко
отримувати підтвердження надходження валюти, що сприяє зростанню обсягів торгівлі на валютних ринках. Електронна система
Рейтерс-дилінг (Reuters Dealing) дає можливість зацікавленим банкам, підключеними до цієї системи, моментально встановлювати
контакти й укладати угоди. Поява електронних бірж у Чикаго,
Франкфурті-на-Майні, Токіо, Сінгапурі тощо дозволяє не лише
отримувати всебічну інформацію про валютні курси і процентні
ставки на світових ринках, здійснювати операції на них, а й вести
аналітичну роботу, прогнозувати динаміку валютних курсів.
Завдяки впровадженню електронних систем на світовому валютному ринку торги все більш децентралізуються, ведуться протягом
24 годин на добу, і характеризуються великою швидкістю укладання
угод – середня тривалість дилерської позиції становить лише 20
хвилин. Так, Японська біржа закривається тоді, коли відкривається Франкфуртська, а робота Нью-Йоркської перекриває роботу
Франкфуртської на дві години і закривається за дві години перед
відкриттям Токійської біржі. При цьому, доклад агентства Рейтер
свідчить, що центральні банки різних країн виходять на ринок у
визначені години: Банк Японії здійснює інтервенції о 4:00 за
Гринвічем (або о 13:00 у Токіо), Бундесбанк найчастіше виходить з
інтервенціями о 11:30 за Гринвічем або о 12:30 у Франкфурті, ФРС
США – о 15.00 за Гринвічем або о 10.00 у Нью-Йорку.
Наприкінці 1990-х років існуючі дилінгові системи («Reuters
Dealing 2000», «Telereuter», «Tenfore» тощо) були доповнені новими
електронними брокерськими системами. У трансформаційних економіках найчастіше використовуються такі електронні системи як
Рейтер-дилінг 2000-1 (Reuters Dealing 2000-1) та дилінгова система
3000-спот (3000-Spot Dealing Matching system). Тільки валюти Мексики та Сінгапуру торгуються на EBS Spot Dealing System, де здебільшого проводяться електронні торги для головних пар провідних
світових валют. Останнім досягненням у сфері міжнародних розрахунків стало введення в дію з 2002 р. клірингової системи CLS Bank
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International (CLS), яка об'єднує 65 найбільших світових фінансових
інститутів. Валютні операцій через CLS здійснюються протягом
одного дня в реальному часі на основі принципу платіж–проти–
платежу (payment–versus–payment basic). Це означає, що підсумковий перевід іноземної валюти здійснюється тоді, коли завершено
операцію з національною валютою. CLS одночасно переводить
кошти в електронному режимі тоді, коли співпадають отримані
інструкції від контрагентів щодо умов платежів. Здійснення операцій у цій мережі дозволяє зменшити вартість укладання угод
майже на 90%.
Важливою характеристикою валютного ринку є рівень його
інформаційної прозорості, а саме: доступність і якість інформації,
механізм обробки її дилерами. Зазвичай, на централізованому
ринку інформація про обсяги та курс, за яким укладалися угоди, є
доступною і регулярно публікується. Отримати ці данні можна як
безпосередньо на біржі, так і через електронну систему торгів.
Види операцій на валютних ринках. Валютно-фінансові відносини усередині будь-якої країни вимагають розрахунків тільки в
національній валюті, що потрібно для захисту й забезпечення
надійності її національної валюти. За цих умов відбувається обмін
іноземної валюти на національну.
Конверсійні операції (foreign exchange) – це угоди агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу (конверсії) певних сум грошей
однієї країни на валюту іншої країни за погодженим курсом на
певну дату.
Можна виділити такі цілі конверсійних операцій:
– обмін валют при міжнародній торгівлі, здійснені туризму, інвестицій;
– спекулятивні операції;
– хеджування валютних ризиків1.
Валютний ринок – це сукупність усіх конверсійних операцій,
розрахунків і надання в позику іноземної валюти на певних
умовах. Поточні конверсійні операції становлять основну частину
валютних операцій (Foreign Exchange Operations, Forex або FX).
1 Хеджування (від англ. to hedge – відгороджуватися) – форма страхування цін чи

прибутку.
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Конверсійні операції поділяються на дві групи:
– операції з негайною поставкою валюти або поточні конверсійні
операції;
– термінові валютні конверсійні операції.
У свою чергу, операції з негайною поставкою валюти можуть поділятися на операції з датою валютування1 сьогодні (today або скорочено tod), завтра (tomorrow або скорочено tom) і датою валютування
через два робочі банківські дні – операції на умовах «спот» (spot).
Термінові валюті операції поділяються на форварди, свопи,
ф'ючерси, опціони, опціони на ф'ючерси. Основою цих операцій є
більш прості фінансові інструменти (конверсійні операції на умовах «спот»).
При здійснення угоди з негайною поставкою, яка має назву касова
(готівкова) або «спот», іноземна валюта або інший актив постачаються не пізніше ніж протягом двох наступних банківських днів із дня
укладання угоди. Отже, термін виконання практично збігається з
моментом виконання угоди. Різні дати валютування можуть бути
пов'язані з інтересами клієнтів або з особливостями торгівлі національними валютами різних країн. Наприклад, конверсійні операції з євро, англійським фунтом стерлінгів, швейцарським франком
до гривні українські банки зазвичай проводять із датою валютування «завтра», оскільки європейські банки починають працювати
практично одночасно з українськими і їм потрібен час для опрацювання платіжних документів.
При валютній угоді «спот», як правило, застосовується курс
банківського переказу. Курс готівкових угод публікується в котирувальних бюлетенях. Ці операції є найпоширенішими, їхня частка
становить більше ніж 50% обсягу валютних угод на міжбанківському ринку. За допомогою операцій «спот» банки забезпечують
потреби своїх клієнтів в іноземній валюті для міжнародних розрахунків, створюють можливості для швидкої міграції капіталів,
здійснюють арбітражні та спекулятивні операції.
Серед характерних рис спот-ринку виділяються наступні:
– виконання платежів протягом двох робочих банківських днів
(як правило) без нарахування процентів на суму валюти;
1 Дата валютування (value date) – строк постачання валюти.
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– виконання угоди на базі електронної торгівлі з підтвердженням
електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного
робочого дня;
– використання обов'язкових курсів: якщо дилер великого банку
цікавиться котируванням іншого банку, то об'явлені котирування є обов'язковими для виконання угоди з купівлі-продажу.
Основними інструментами спот-ринку є електронний переказ
каналами системи СВІФТ, яка забезпечує цілодобовий доступ до
швидкісної мережі передачі міжбанківської інформації у стандартній формі за високим ступенем контролю та захисту від несанкціонованого доступу.
Поточним конверсійним операціям відповідає обмінний курс
«спот». Курси валют на спот-ринку є базовими для розрахунків
курсу всіх термінових угод – форвардів, свопів, ф'ючерсів, опціонів. Цей курс – основа основ, тому що при зміні курсу-cпот змінюється котирування угод із деривативами.
Котирування (currency quotation) – це процес установлення
валютного курсу. Котирування може бути прямим та непрямим
(зворотнім). Пряме котирування визначає певну кількість національної валюти за одиницю іноземної. У більшості країн курси іноземних
валют виражаються в національній валюті. Так склалося історично,
що практично всі валюти прирівнюються до долара США. Наприклад, котирування USD/UAН 5,05 означає, що 1 дол. США коштує
5,05 української гривні. На ринках FOREX курси основних валют
розглядають як котирування валют до долара США, тобто долар
США є базовою валютою практично для всіх валют.
Котирування валют на спот-ринку здійснюється за курсом продажу базової валюти (курс купівлі валюти котирування) (ask (offer)
rate, AR(OR)) і курсом купівлі базової валюти (курс продажу валюти
котирування) (bid rate, BR). У котируванні сторона bid завжди
менша сторони ask (offer). Для зовнішньоторговельних контрактів
дилерами застосовується середньоарифметична AR і BR.
Різниця між bid та ask (offer) називається спредом (spreаd). Спред
є прибутком маркет-мейкера від проведених операцій з клієнтами
або іншими банками. Спред може розглядатися як плата за послуги:
маркет-мейкер купує завжди дешевше, а продає дорожче. На розмір спреду впливають статус контрагента й характер відносин між
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контрагентами (стійкі й позитивні відносини між банками дозволяють зменшити спред), ринкова кон'юнктура, валюта та ліквідність ринку, сума угоди (чим вона більша – тим менший спред).
На більшості валютних ринків використовується процедура
котирування, яка має назву «фіксінг». Сутність її полягає у визначенні й реєстрації міжбанківського курсу шляхом послідовного
зіставлення попиту та пропозиції по кожній валюті. Потім на цій
основі встановлюються курси продавця й покупця. Ці курси
публікуються в офіційних бюлетенях.
Непряме (зворотне) котирування визначає певну кількість іноземної валюти за одиницю національної валюти:
=

1

.

У непрямому котируванні долар США є валютою котирування,
а інша валюта – базою котирування. Курс низки валют офіційно
встановлюються до долара США у вигляді непрямого котирування.
Це курс долара США до євро, англійського фунта стерлінгів, а
також до грошових одиниць країн – колишніх колоній Великої
Британії. Причини котирування фунта стерлінгів у вигляді базової
валюти мають витоки з ролі англійського фунта стерлінгів як найпоширенішої у світі валюти часів Британської імперії, що обслуговувала величезну частину світового торговельного обороту.
Операції з валютами на ринку FOREX здійснюються не тільки з
доларом США. Можна також проводити операції з євро проти
фунта стерлінгів, єни – проти австралійського долара тощо. Кроскурс (cross-rates) – це курс обміну між двома валютами крім долара
США. До числа найбільш активних міжнародних ринків конверсійних операцій щодо крос-курсів належать: фунт стерлінгів до
японської єни, євро до японської єни, євро до швейцарського
франка. В Україні ринок крос-курсів представлено всього кількома валютами: англійський фунт до української гривні, карбованець Росії до української гривні, євро до української гривні.
Крос-курси – це вторинний показник. Вони розраховуються
через основні курси валют відносно долара США. Тобто крос-курс
гривні та євро розраховується, виходячи з поточних курсів гривні
та євро відносно долара. Крос-курс може відрізнятися в залежності
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від того, котирування яких банків використовуються для розрахунків. Існує виключення при розрахунках крос-курсу з фунтом
стерлінгів, який завжди виступає базовою валютою.
Угоди на термін (currency transactions) – це угоди, за якими
сторони домовляються про купівлю або продаж певного фінансового
активу у визначений угодою термін за ціною, зафіксованою на
момент укладення.
Існує дві головні особливості фінансових операцій на термін:
– наявність інтервалу у часі між моментами укладення та виконання угоди;
– фіксування ціни фінансового активу у момент укладення угоди,
хоча вона виконується через конкретний термін.
Угоди з інвалютою на термін укладаються з метою конверсії
валют у комерційних цілях, страхування портфельних чи прямих
капіталовкладень за кордон та отримання спекулятивного прибутку
за рахунок курсової різниці.
Міжбанківські угоди на термін дістали назву форвардних. Форвардні операції існують тисячі років, але організований форвардний ринок з'явився лише у 1880-і роки у Відні, Берліні, Петербурзі.
В сучасному світі форвардний валютний контракт є високоліквідним інструментом, яким оперують більшість великих банків та
фінансових компаній.
Форвардний валютний контракт – це стандартний документ,
який засвідчує зобов'язання особи придбати чи продати валютні
цінності у визначений час та на визначених умовах у майбутньому
з фіксацією валютного курсу під час укладення контракту. В цих
угодах використовуються два показника: поточний валютний курс
«спот» та ставка по депозитам (найбільш розповсюдженою у світовій практиці є орієнтація на ставку за євро-кредитами EURIBOR
і ставку LIBOR). Таким чином, рівень ризику за форвардними
контрактами обмежується величиною різниці між узгодженою за
контрактом процентною ставкою і фактичною ставкою LIBOR та
між визначеним у контракті курсом валюти й фактичним ринковим курсом «спот» на дату виконання контракту.
Форвардну угоду характеризують такі особливості:
– обмінний курс фіксується на момент укладення угоди, а валютні
кошти переходять до покупця через певний строк;
279

Розділ 6. Світова валютна система

– використовуються різноманітні часові лаги – від 1 місяця до 1
року, хоча традиційно вони не перевищують 3-х місяців;
– від моменту укладення угоди й до її закінчення по фінансовим
рахункам економічних агентів ніяких операцій не проводиться;
– умовою форвардного контракту є обов'язковість його виконання, відтак вони використовуються не для отримання спекулятивних прибутків, а укладаються для реальної купівлі або продажу валюти з метою страхування від негативного впливу
коливання валютних курсів;
– форвардний контракт не є стандартним, адже він укладається
поза біржею й контрагенти погоджують у ньому зручні для них
умови.
В Україні у відповідності із прийнятими НБУ правилами випуску й обігу валютних деривативів метою форвардного валютного
контракту є запобігання втрат (хеджування ризиків) за депозитами
в іноземній валюті при зміні валютних курсів у майбутньому.
Широке використання отримали наступні види форвардних
операцій:
– симетричні форварди – прийняття зобов'язань продати у визначену дату в майбутньому іноземну валюту; водночас приймаються зобов'язання купівлі на цю ж дату такої ж суми іноземної
валюти;
– форвардні операції, які включають використання позичкової
операції. Суть полягає в тому, що для виконання форвардного
контракту на продаж економічний агент може надати позику на
необхідну суму валюти із строком погашення, який співпадає із
строком форварду. На момент платежу агент отримує позику з
відсотками, яку використовує для погашення зобов'язань. У
цьому випадку агент може розраховувати не лише на нейтралізацію ризику, а й на отримання прибутку від позики.
Головним інструментом форвардних операцій є форвардний
(«аутрайтний») курс валюти – договірна ціна валюти, що пов'язує
курс «спот» на момент укладення угоди з процентною ставкою за
банківськими депозитами в країні продавця й покупця. Загальне правило для визначення форвардного курсу наступне: валюта країни,
де процентні ставки вищі, буде продаватися на форвардному ринку
з дисконтом (надбавкою) по відношенню до валюти країни з ниж280
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чими процентними ставками. І навпаки, валюта країни з більш
низькими процентними ставками буде продаватися з премією.
Конкретні розрахунки проводяться за формулою:
t
360
F=
,
t
1+ Rf
360
1+ Rd

(6.2)

де: F – форвардний курс валюти;
Rd та Rf – ставки без ризику за депозитами в національній та
іноземній валюті;
t – період вкладення коштів на депозит.
Обчислити величину форвардної премії можна за наступною
формулою:
F± =

C × (Rd - Rf ) × t
,
360×100

(6.3)

де: F± – премія або дисконт;
С – спот курс валюти;
Rd і Rf – процентні ставки за депозитами в національній та
іноземній валюті;
t – термін у днях.
Таким чином, форвардний валютний курс можна визначити,
по-перше, як результат очікувань учасників поточного ринку відносно майбутнього курсу «спот»; по-друге, на основі правила процентного арбітражу, яке ґрунтується на існуванні конкретного
зв'язку між форвардним та поточним валютними курсами: курсфорвард можна визначити на основі даного курсу «спот» та ставок
процентів за депозитами в національній та іноземній валюті (див.
6.2). Тож, за умови дотримання процентного паритету економічний агент отримає однаковий фінансовий результат, як від купівлі
форвардного валютного контракту, так і від купівлі валюти за
поточною ціною для розрахунків у майбутньому.
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Однією з найуспішніших і, в той же час, досить суперечливою
інновацією на валютно-фінансовому ринку стало запровадження
торгівлі ф'ючерсними контрактами. Першу біржу фінансових
ф'ючерсних угод було відкрито в 1972 р. для здійснення торгівлі
ф'ючерсними контрактами за іноземну валюту. У сучасному світі
ф'ючерси торгуються в Чикаго, Токіо, Сіднеї, в Новій Зеландії та
ще в декількох місцях.
Ф'ючерсний контракт – це стандартизований біржовий контракт на купівлю іноземної валюти за національну в установлений
термін у майбутньому за визначеним курсом. Ціну фінансового
активу, зафіксовану в контракті, називають ціною поставки. Відкриття короткої позиції означає, що учасник ринку продав ф'ючерсний контракт, а відкриття довгої позиції – що учасник купив
контракт.
Головними користувачами ф'ючерсів іноземної валюти є комерційні банки, які використовують їх із метою отримання прибутків
від різниці валютних курсів на форвардних і ф'ючерсних ринках, а
також для хеджування. Широко використовують ф'ючерсні контракти імпортери й експортери продукції та послуг, які намагаються
захистити себе від втрат при конвертації заробленої іноземної
валюти в національну, чи хочуть запобігти передплаті у розрахунках за майбутні поставки. В останньому випадку торгівля ф'ючерсними контрактами відбувається на біржах, які виступають посередниками. Таким чином, за метою проведення ф'ючерси можна
поділити на спекулятивні і хеджингові. Спекулятивні ф'ючерси
передбачають, що учасник ринку одержить прибуток за рахунок
очікуваної зміни цін на ф'ючерсний контракт.
Хоча ф'ючерсні та форвардні контракти й близькі за своєю
економічною суттю, але вони мають низку відмінностей:
– найголовніша розбіжність полягає в можливості постійного надходження грошових платежів на фінансовий рахунок власника
ф'ючерса в ситуації постійного зростання курсу валюти-товару.
Ці платежі можна одразу відкладати на депозит і отримувати
додаткові прибутки. Збитки в ситуації падіння валютного курсу
власник ф'ючерса також повинен компенсувати грошима в той
самий день. За форвардами цього не відбувається до дати виконання;
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– ф'ючерсні операції здійснюються з обмеженим колом валют,
таких як долар США, євро, єна, фунт та деякі інші;
– ф'ючерсний ринок доступний як для великих інвесторів, так і
для дрібних. Використання форварду невеликими фірмами обмежене їхніми фінансовими можливостями (мінімальна ціна для
укладання форвардного контракту становить 500000 дол. США);
– форвардні контракти є угодою між приватними особами, вони
відрізняються величиною та строками поставки, їх неможливо
продати до закінчення строку угоди, тому вторинний ринок для
них практично відсутній. Натомість, ф'ючерсні контракти отримали широке розповсюдження саме через свою високу стандартизацію; вони торгуються на високоліквідному біржовому ринку,
що підвищує їхню надійність і рівень страхування валютних
ризиків;
– біржі, де відбуваються основні торги з ф'ючерсами, встановлюють обмеження денних коливань цін на ф'ючерси. Щодо форвардів таких лімітів немає;
– форвардний ринок є саморегулятивним, тому форвардні контракти регламентуються звичайними законами. Ф'ючерсна торгівля відбувається через клірингові палати відповідної ф'ючерсної біржі і регулюється спеціальними рішеннями агентств (у
США, наприклад, Комісії з торгівлі ф'ючерсами).
Таким чином, саме через стандартизацію строків виконання та
отримання можливості за незначних початкових витрат на організацію угоди (авансової маржі) оперувати великими сумами ф'ючерси використовуються не лише для хеджування чи реального
виконання, але й як інструмент для спекуляцій: якщо форвардні
контракти виконуються в 90% випадків, то ф'ючерси – лише у 5%.
Відтак використання ф'ючерсних контрактів дозволяє економічним агентами хеджувати валютний курс, а професійним торговцям
– здійснювати успішні спекуляції, що в обох випадках веде до
зниження ризиків на ринку.
Своєрідною формою термінової угоди двох сторін є опціон.
Опціон – це контракт який дає його власнику право вибору часу
поставки або платежу за визначеним курсом певної суми валюти, а
також передбачається можливість відмови від угоди, яка надається
опціонером своєму партнеру, причому обумовлюється не конкретна
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дата виконання опціону, а лише період часу, протягом якого він
дійсний.
Існують два різновиди прав, яких може набути покупець залежно від того, який опціон укладено: «колл» або «пут». Опціон
«колл» (call) – контракт, що надає покупцеві опціону право купити
стандартну кількість базового активу; продавець опціону зобов'язаний продати цей актив. Опціон «пут» (put) – це контракт, що надає
покупцеві право продати стандартну кількість базового активу.
Ціна, яку платить покупець опціону його продавцеві за право
виконання опціонного контракту називається премією опціону.
Ціна поставки фінансового активу має назву «виконавча» або
«страйк»-ціна (strike price). Обсяги контрактів стандартизовані й
дорівнюють половині стандартної партії ф'ючерсів за відповідними валютами. Найчастіше опціони надаються банками, які
таким чином страхують свою відкриту валютну позицію й захищають інвестиційний портфель, деномінований в іноземній валюті.
При цьому вони отримують прибуток у вигляді знижки, якщо
купують валюту, або надбавки, якщо її продають, що відіграє роль
компенсації у випадку відмови покупця від виконання опціону.
Опціони широко використовуються в ситуації невизначеності
точного часу й суми валютних надходжень, різких коливань валютного курсу, при публікації прейскурантів цін експортерами на свої
товари в іноземній валюті, у разі потреби забезпечення одночасного страхування від комерційних і валютних ризиків, в умовах
нестійкої кон'юнктури ринку та недостатнього професіоналізму
бізнесменів у трансформаційній економіці.
Як правило, опціони реально не виконуються, вони виступають
лише як засіб страхування, який захищає покупця від ризику
негативної зміни валютного курсу і дає йому можливість отримати
прибуток, якщо валютний курс зміниться в позитивному для нього
напрямі. Загальним правилом при визначенні доцільності здійснення опціонного контракту є зіставлення поточного валютного
курсу на день виконання опціону з ціною виконання. Якщо на
день виконання опціону спот-курс нижчий за ціну виконання, то
вигідніше здійснити опціон «пут», і навпаки. Для прибуткової реалізації опціону «колл» має виконуватись наступна умова: страйк-курс
має бути меншим за поточний ринковий курс продажу валюти із
284

6.3. Валютний ринок, його сутність та структура

врахуванням сплати необхідної опціонної премії. Тож при укладанні опціонних угод у вигіднішому становищі знаходиться покупець опціону, оскільки остаточне рішення про реалізацію опціону
приймає він. Максимальними витратами покупця на страхування
валютного ризику при використанні валютного опціону є величина сплаченої премії, якщо курс не змінився, або різниця між
валютним курсом виконання та поточним курсом проданої (купленої) валюти мінус премію.
Опціон як форма угод на термін надає інвесторам великі можливості. Комбінуючи опціони різних видів, різні ціни виконання і
дати завершення опціонів інвестор (хеджер, спекулянт) може
побудувати неординарні стратегії й дістати додатковий прибуток.
Валютні свопи набули поширення на початку 80-х років і ведуть
своє походження від компенсаційних і паралельних банківських
позик. Валютний своп (currency swap) – це обмін кредитними зобов'язаннями або контрактами на купівлю іноземної валюти за
національну з її майбутнім зворотнім викупом в обумовлений час.
Принципове значення при виконанні угоди свопу має різниця між
валютним курсом продажу та купівлі, що має назву ставка свопу.
У світовій фінансовій практиці найбільш поширеним є прямий
валютний своп, який включає форвардну операцію: контрагенти
продають один одному певну кількість валюти за поточним курсом
і беруть на себе зобов'язання у визначену дату в майбутньому
здійснити зворотній процес купівлі-продажу цих валют по тому ж
курсу. При цьому покупець, який купив валюту країни з більш
високими ринковими ставками проценту, сплачує своєму контрагенту погоджену процентну різницю. Таким чином, операція
«своп» є комбінацією готівкової та термінової операцій.
Широко розповсюдженим є також класичний валютний своп –
угода, в якій борг в одній валюті трансформується у борг в іншій
валюті, при цьому скорочуються витрати економічних суб'єктів на
фінансування угод та обіг коштів. Валютний своп фінансовими
активами дозволяє зробити обмін грошовими доходами від якогонебудь активу (наприклад, інвестицій), що має за мету як зниження
довгострокового валютного ризику, так і підвищення дохідності
активів. При здійсненні операцій своп клієнт економить на маржі
(різниці між курсами продавця та покупця) за готівковою угодою.
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Угоди своп, як правило, укладаються на термін від 2 до 10 років.
В інвестиційному портфелі свопи використовуються як елемент хеджування негативної зміни його валютної та процентної
структури. Таким чином, свопи націлені на зменшення валютних
ризиків через розподіл їх між учасниками угоди, дозволяють тимчасово розширити грошовий обіг у твердих валютах, використовуються для покриття банківських дефіцитів, у тому числі центрального банку. Операції своп зручні для банків у міжнародних
розрахунках, кредитуванні клієнтів, диверсифікації валютних
резервів, тому що вони не створюють відкритої позиції (купівля
покривається продажем), тимчасово забезпечують банки необхідним фінансовим активом без ризику, пов'язаного зі зміною цін
(курсу) на цей актив.
Угоди своп у валютній торгівлі не слід плутати з власне свопами.
Адже за свопів два партнери у встановлений момент обмінюються
наявними процентними зобов'язаннями (або вимогами), щоб скористатися відносними ціновими перевагами. За чистого процентного свопу (interest rate swap) кредитні зобов'язання зі змінною
процентної ставки обмінюються на зобов'язання з постійною ставкою. При цьому не відбувається обміну капіталом. Валютні ж свопи
і комбіновані процентно-валютні свопи передбачають обмін капіталами.

6.4. Валютний ринок України

Формування валютного ринку в Україні розпочалося після проголошення її незалежності. Складовою частиною економічних
реформ, спрямованих на перехід до ринкової економіки, стало
скасування державної монополії зовнішньої торгівлі і валютної
монополії та децентралізація зовнішньоекономічної діяльності
країни. Валютна реформа забезпечила перехід від адміністративного розподілу валютних ресурсів державними органами до
формування валютного ринку. З початку створення українського
валютного ринку його специфіка полягала в тому, що він був
представлений, переважно, валютною біржею, яка функціонувала
як структурний підрозділ НБУ. Однак із подальшим розвитком
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ринку й збільшенням обсягу валютних операцій виникла потреба у
створенні самостійного інституту, через який реалізовувалась би
валютна політика держави. У зв'язку з цим, в липні 1993 р. Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова № 5 «Про Українську міжбанківську валютну біржу», в якій було визначено форми
діяльності валютного біржового ринку в Україні. УМВБ була заснована 40 комерційними банками України як закрите акціонерне
товариство й у такому статусі функціонувала до березня 1999 року.
На валютному ринку України мали право діяти такі суб'єкти:
– УМВБ, яка забезпечує організацію роботи щодо проведення
операцій уповноваженими банками з купівлі-продажу іноземної валюти;
– НБУ, який встановлює порядок проведення операцій з іноземною валютою на території України та вживає заходів щодо стабілізації валюти;
– комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, що
мають ліцензію НБУ на здійснення операцій з купівлі-продажу
іноземних валют для своїх клієнтів.
В Україні повноваження НБУ визначаються Законом України
«Про зовнішньоекономічну діяльність», Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю». Основною
функцією НБУ згідно Закону України «Про національний банк
України» є забезпечення стабільності національної валюти, а до
його повноважень у сфері валютного регулювання у статті 44 віднесено:
– видання нормативних актів щодо порядку проведення валютних операцій;
– видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ, які мають ліцензію на здійснення
операцій з валютними цінностями;
– встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та
інших установ, що здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти;
– забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами.
Нормами вищезазначеного Закону передбачено, що НБУ здійснює організацію валютного ринку в країні, проводить дисконтну
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та девізну валютну політику, забезпечує управління золотовалютними резервами держави, визначає та регулює курс гривні,
встановлює умови та порядок конвертації гривні на іноземну
валюту, регулює імпорт та експорт капіталу відповідно нормам
чинного законодавства.
Введення режиму фіксованого валютного курсу обумовило
перехід до аукціонного типу організації валютного ринку, який
проіснував майже рік (до осені 1994 р.): в листопаді 1993 р. після
припинення торгів валютою на УМВБ тимчасово створений
тендерний комітет проводив продаж валюти за офіційним курсом
залежно від першочергових потреб держави; з весни 1994 р. проводилися аукціони з продажу американського долара, німецької
марки і російського рубля. Скасування жорстко фіксованого курсу
гривні й перехід до політики регульованого курсу зробило аукціонну форму проведення торгів неефективною. Тому з жовтня
1994 р. УМВБ поновила свою діяльність у попередньому режимі.
З розвитком банківської системи та у зв'язку з подальшою
лібералізацією валютної торгівлі у травні 1995 р. з'явився ще один
сегмент валютного ринку – міжбанківський ринок, де угоди укладалися безпосередньо між уповноваженими банками. З появою
цього фінансового інституту структура українського валютного
ринку повністю сформувалася, і валютна торгівля в Україні почала
швидко розвиватися. При цьому попит на валюту на біржовому
ринку зменшився – його обсяги не перевищували 10% від обсягів
міжбанківського ринку.
Таким чином, валютний ринок України складався з трьох великих сегментів: біржового ринку, позабіржового або міжбанківського ринку та готівкового ринку, кожен із яких виконував свою
специфічну роль. Міжбанківський ринок обслуговував потреби
банків щодо купівлі-продажу валюти за зовнішньоекономічними
операціями, при цьому міжбанківський курс не міг відхилятися від
біржового на 0,3%. Найбільші обсяги продажу валюти були у 1996–
1997 р., коли значні надходження валюти від експорту й припливу
короткострокового капіталу та інвестицій дозволили подвоїти
валютні резерви НБУ. Режим валютної торгівлі в Україні в цей
період був досить ліберальним: розрахунки для зовнішньоекономічних операцій проводилися без певних обмежень; норматив
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обов'язкового продажу валюти був відмінений; банки на ринку
могли працювати власними коштами та від імені своїх клієнтів;
валюта купувалася та продавалася не тільки для зовнішньоторговельних операцій. На ринок були також допущені нерезиденти, які
працювали через українські уповноважені банки.
Але, у період валютно-фінансової кризи у 1998 р. банки купували
валюту на УМВБ у НБУ за одним курсом, а продавали на міжбанківському ринку за іншим, що призводило до невпинної девальвації валюти і виснаженню валютних резервів НБУ. В результаті
праця УМВБ була призупинена, і НБУ здійснив низку заходів
антикризової спрямованості: жорстко обмежеив купівлю валюти
комерційними банками на міжбанківському ринку; заборонив
проведення спекулятивних операцій (до нинішнього часу банки
можуть проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти
першої групи Класифікатора іноземних валют Національного
банку України протягом торговельної сесії, яка триває не більше
чотирьох годин на день, виставляючи при цьому заявки тільки на
купівлю або тільки на продаж валюти); організував щоденний
нагляд і контроль за рухом коштів на транзитних валютних рахунках резидентів і продаж експортної валютної виручки на біржовому ринку. Це дозволило стабілізувати ситуацію на валютному
ринку і забезпечити дієву контролюючу роль НБУ.
Водночас, посилення адміністративного регулювання валютного ринку обумовило виникнення негативних тенденцій, насамперед, суттєво скоротилися його обсяги. Збільшення розриву між
тіньовим та офіційно встановленим курсами призвело до численних випадків приховування експортерами валютної виручки.
Відтак частка валюти обов'язкового продажу на торгах УМВБ не
перевищувала 35% від загальних обсягів, хоча до кризи обсяги
продажу складалися тільки з обов'язкових платежів.
Відповідно проголошеному у лютому 2000 р. режиму вільно
плаваючого валютного курсу гривні було змінено структуру валютного ринку та систему валютного регулювання. Нинішній порядок
роботи міжбанківського ринку в Україні дуже нагадує роботу біржового ринку – офіційний валютний курс визначається як середньозважена величина курсів комерційних банків (при цьому левову
частку заявок на купівлю-продаж банки закривають між своїми
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клієнтами) і обсягів купівлі-продажу валюти на кінець дня. Баланс
досягається за рахунок коригуючих інтервенцій НБУ, який викуповує надлишок або продає валюту в ситуації перевищення попиту
на неї над пропозицією; курс встановлюється на базі котирувань
залишків продажу або купівлі валюти. Нині міжбанківський ринок
обслуговує лише потреби торгового балансу, тоді як проведення
суто фінансових операцій жорстко контролюється з боку НБУ.
На сьогодні валютний ринок України регулюється численними
положеннями НБУ, Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», який було прийнято ще у 1993
році. Новий Проект Закону «Про валютне регулювання» ще не
прийнятий. Використання адміністративного контролю, з одного
боку, дозволяє НБУ забезпечувати стабільність функціонування
ринку, викуповувати надлишок валюти на ринку для наповнення
валютних резервів, оскільки тільки НБУ має право купувати різницю між пропозицією й попитом валюти. Тим часом, постійна
присутність НБУ на ринку, коли він фактично є найбільшим трейдером, послаблює ринкові засади функціонування ринку.
Нині діюча структура валютного ринку, що була досить ефективною в умовах кризи 1998–1999 рр., не відповідає потребі у розширенні сфери дії ринкових механізмів у різних сферах економічного життя. Макроекономічна й фінансова стабілізація протягом
2002–2004 рр., позитивне сальдо платіжного балансу та результативний стабільний надлишок іноземної валюти на ринку за умов
майже 100%-го продажу валютної виручки створюють передумови
для поступової лібералізації валютного ринку, зокрема переходу до
декількох сегментів валютного ринку, скасування адміністративних норм управління ним. За збереження регулюючої ролі НБУ та
спрямованості валютної політики на забезпечення прогнозованості та передбачуваності динаміки національної грошової одиниці,
необхідно відновити діяльність валютної біржі – УМВБ. Це посилить ринкові засади процесу курсоутворення і звільнить НБУ від
виконання функцій організатора валютної торгівлі.
Специфічною особливістю розвитку валютного регулювання у
2004 р. стало домінування протилежних тенденцій у двох періодах:
у першому півріччі 2004 р. надзвичайно великі обсяги надходжень
іноземної валюти обумовлювали значний тиск на обмінний курс
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гривні у напрямі його підвищення, що вимагало активного викупу
НБУ валюти у золотовалютні резерви. Натомість у другому півріччі
2004 р. для збереження валютно-фінансової стабільності в умовах
дефіциту іноземної валюти Нацбанк був змушений здійснити
масові інтервенції готівкової валюти, безпосередньо втрутитися у
функціонування валютного ринку, застосувати низку заходів
валютного регулювання рестрикційної спрямованості.
Для недопущення девальвації обмінного курсу гривні та для
запобігання масовим спекуляціям комерційних банків згідно з
Постановою НБУ № 462 від 29 вересня 2004 р. НБУ розпочав продажу комерційним банкам готівкової валюти для подальшої реалізації її населенню, при цьому не дозволялося відхилення готівкового курсу від офіційного більше, ніж на 2%. Усунення необхідності
сплачувати 1,5%-ий збір до Пенсійного фонду та перекладання
всіх витрат, пов'язаних із ввозом до України готівкової валюти на
Нацбанк (сплата комісій тощо), дозволило стабілізувати готівковий курс продажу валюти на рівні 5,4134 грн./дол. США.
У той же час були внесені зміни у нормативно-правову базу з
метою підвищення прозорості та керованості готівкового валютного ринку. Зокрема, Постановою НБУ № 421 від 3 вересня 2004 р.
«Про внесення змін в правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку» посилено контроль за операціями
купівлі-продажу готівкової іноземної валюти. Банкам було дозволено проводити такі операції лише у межах, які встановлюються
НБУ, тоді як раніше банки могли продавати готівкову інвалюту і
здійснювати обмін коштів у гривнях на інвалюту лише в межах
загального обсягу купленої інвалюти.
Крім того, Національний банк Постановою № 499 від 20 жовтня 2004 р. «Про внесення змін в правила здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку» заборонив комерційним банкам купувати валюту на міжбанківському ринку з метою перепродажу її іншим банкам. Купити валюту дозволялося тільки для
забезпечення заявок клієнтів та власних потреб.
Відновлення стабільності на валютному ринку у 2005 р. дозволило НБУ відмінити більшість антикризових заходів. Разом із тим, у
першому кварталі 2005 р. під тиском великого припливу іноземних
капіталів НБУ не вдалося уникнути значних курсових стрибків.
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Хоча ревальвація гривні в кінці квітня 2005 р. з 5,19 до 5,05 грн./дол.
США, або на 2,7%, мала стримуючий вплив на потоки іноземних
капіталів, суттєво послабила ревальваційні очікування іноземних
інвесторів і дозволила здешевшити критичний імпорт, існує низка
негативних наслідків різких змін обмінного курсу і занадто швидкої ревальвації гривні, а саме: масовий продаж іноземної валюти
населенням, вилучення доларових депозитів з банківської системи,
знецінення депозитів суб'єктів господарювання в іноземній валюті, значні втрати експортерів і підвищення конкуренції національних виробників в галузях імпортозаміщення.
У 2005 р. був прийнятий пакет постанов НБУ, спрямованих на
поступову лібералізацію й підвищення прозорості функціонування валютного ринку, серед яких:
– скасування нормативу обов'язкового продажу валютної виручки
експортерів (Постанова НБУ від 31.03.2005 № 101, зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2005 р. за № 359/10639);
– запровадження індикативних параметрів інтервенцій на міжбанківському ринку;
– спрощення процедури торгів на міжбанківському валютному
ринку, зокрема, банки отримали можливість протягом однієї
сесії як купувати, так і продавати валюту, було дозволено форвардні операції за умови реального постачання активу та конвертація іноземних валют 1-ї групи класифікатора в іноземні
валюти 2-ї групи й навпаки, розширено часові межі торгових
сесій («Правила проведення торгової сесії і здійснення окремих
операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют і
банківських металів», затверджені НБУ 10 серпня 2005 р. і зареєстровані у Міністерстві юстиції 29 серпня 2005 року).
НБУ й надалі провадитиме політику, спрямовану на виважену й
еволюційну лібералізацію валютного ринку.
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Питання і завдання для самоконтролю

1. Коли була вперше сформована світова валютна система, які її
структурні принципи?
2. У чому виявляється зв'язок і відмінності основних елементів
національної та світової валютних систем?
3. Що таке демонетизація золота?
4. Від яких факторів залежить динаміка валютного курсу?
5. У чому полягають спільні риси й відмінності Бреттон-Вудської
та Ямайської валютних систем?
6. Назвіть проблеми сучасної світової валютної системи.
7. Розкрийте особливості функціонування сучасних валютних
ринків.
8. Які основні види валютних операцій проводяться на сучасних
валютних ринках?
9. Як здійснюється пряме й зворотне котирування валют? Що
таке крос-курс?
10.Охарактеризуйте структуру українського валютного ринку.
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Розділ 7.
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
7.1. Поняття міжнародних розрахунків

Основною ознакою сучасної світової економіки є взаємозв'язок
та взаємообумовленість її учасників, кожен із яких має свої інтереси. Цей взаємозв'язок досягається за допомогою спеціальних
технологій та інструментів. У процесі обслуговування міжнародних платежів застосовуються різноманітні інструменти, посередники, технологічні та юридичні форми та канали зв'язку. Наявність
міжнародних платіжних систем із певними технологічними механізмами обслуговування, які задовольняють потреби юридичних
та фізичних осіб у швидкому та безпечному переміщенню коштів,
є однією з основних ознак ринкової економіки.
Міжнародні розрахунки – це система регулювання платежів по
грошовим вимогам та зобов'язанням, які виникають внаслідок торгово-економічних та будь-яких інших відносин між фірмами, організаціями, урядами та громадянами різних країн.
Виходячи з особливої ролі, яку вони відіграють у реалізації
зв'язків між державами, міжнародні розрахунки:
– пов'язані з обміном однієї національної валюти на іншу та здійснюються переважно у безготівковій формі шляхом відповідних
записів на банківських рахунках в уповноважених банках;
– забезпечують здійснення різного роду економічних та неекономічних відносин із зарубіжними країнами у зовнішньоторговельній, туристичній, культурній, дипломатичній та інших сферах і галузях економіки;
– регулюються національними законодавчими й нормативними
актами, а також міжнародними банківськими правилами та
звичаями;
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– виступають об'єктом уніфікації. Так, Комісія Організації Об'єднаних націй з прав міжнародної торгівлі, ЮНСІТРАЛ (United
Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) здійснює уніфікацію вексельного законодавства, а Міжнародна торгова палата (International Chamber of Commerce, ICC), яка заснована в 1919 році, розробляє Міжнародні правила ІНКОТЕРМС
(International Commercial Terms, INCOTERMS);
– мають документарний характер, тобто, вони здійснюються проти
фінансових та комерційних документів. До фінансових документів належать прості та перевідні векселі, чеки та платіжні розписки. До комерційних – рахунок-фактура, а також документи,
що підтверджують відправку товарів (коносаменти, перевізні
накладні), страхові, сертифікати якості товарів тощо;
– здійснюються в різних валютах, тому вони пов'язані з купівлеюпродажем іноземних валют і на ефективність їх проведення
впливає динаміка валютних курсів.
У практиці міжнародних розрахункових операцій велику роль
відіграють валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного контракту.
Міжнародні контракти купівлі-продажу свідчать про те, що
експортер зобов'язується передати певний товар у власність імпортеру, а останній – сплатити за товар у встановлений час. Цей документ має певну форму та в залежності від умов проведення міжнародної операції вимагає дотримання таких фінансових умов:
– валютних (валюта ціни; валюта платежу; курс перерахунку
валюти у валюту платежу; застереження від валютного ризику);
– фінансових (умови розрахунків, заходи проти необумовленої
затримки платежу; форми розрахунків; засоби розрахунків).
Валюта ціни контракту – це та валюта, в якій здійснюється
сплата за поставлений за контрактом товар.
Основні цінові аспекти, які відображаються в контракті:
– на які ціни орієнтуватися експортеру при встановленні ціни
пропозиції та імпортеру при визначенні доцільності закупки
(рівень ціни);
– як співвідноситься ціна товару з витратами по перевезенню
товару покупцю (базис ціни);
– як зафіксувати ціну в контракті;
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– в якій валюті встановити ціну товару і в якій виконати платіж;
– як уникнути валютних ризиків.
Валюта платежу – це та валюта, в якій здійснюються реальні
розрахунки за поставлений за контрактом товар. При цьому валюта
платежу може не співпадати з валютою ціни, що є засобом страхування від валютних ризиків. Тому від вибору валюти платежу та
валюти ціни контракту залежить ефективність зовнішньоекономічної угоди.
У процесі виконання міжнародних розрахунків приймають
участь різні посередники, які застосовують різноманітні інструменти та канали зв'язку.
Основними учасниками міжнародних розрахунків є: експортери, імпортери, банки та кредитні установи, держави, міжнародні
організації, фізичні особи.
Найбільша кількість розрахунків здійснюється через зареєстровані банки, які знаходяться в країні платежу, або через відділення
та філії іноземних банків у цій країні. З цією метою та для спрощення виконання міжнародних фінансових операцій для своїх
клієнтів банки різних країн світу встановлюють кореспондентські
відносини.
Під кореспондентськими відносинами в їх сучасному тлумаченні
розуміють стосунки, що опосередковують проведення між банками взаємних операцій, які вони здійснюють за дорученням своїх
клієнтів і від власного імені і включають форми, методи й умови
здійснення операцій та порядок їх проведення.
Як традиційна форма банківських зв'язків, вони використовуються в основному при обслуговуванні зовнішньої торгівлі на
підставі співробітництва між банками. Збільшення обсягів міжнародних банківських операцій, розширення їх видів при одночасному збільшенні ризиків за подібними операціями, викликали
зміну традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Якщо
раніше банки відводили кореспондентським відносинам другорядну суто технічну роль, то в даний час вони розглядаються
банками як один з інструментів зниження ризиків і, що найважливіше, як джерело одержання додаткового прибутку.
Кореспондентські відносини можуть бути як односторонніми,
так і взаємними. Банки-кореспонденти встановлюють такі від297
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носини шляхом відкриття кореспондентських рахунків ЛОРО та
НОСТРО.
Кореспондентський рахунок ЛОРО – це рахунок, який відкриває
банк своєму банку-кореспонденту та за яким банк здійснює операції списання й зарахування коштів згідно з чинним законодавством. У банку-кореспонденті цей рахунок є кореспондентським
рахунком НОСТРО.
Кореспондентський рахунок ЛОРО відкривається комерційним
банком на підставі укладеного між ним та банком-кореспондентом
договору про встановлення кореспондентських відносин за умов
надання правильно оформлених документів. При здійсненні платежів за допомогою такого рахунку, банк надсилає у той же робочий день банку-кореспонденту повідомлення про платіж із реквізитами розрахункового документа. При списанні коштів з кореспондентського рахунку ЛОРО за розрахунковими документами
банку-кореспонденту повідомлення може не надсилатися. Для
підтвердження операцій. які здійснюються за кореспондентським
рахунком, банк надсилає банку-кореспонденту (у визначений
договором термін) виписку з кореспондентського рахунку. Якщо у
визначений договором термін банк-кореспондент не надіслав зауваження у письмовій формі щодо здійсненої операції, то виписка
вважається підтвердженою.
Рахунки ЛОРО, як правило, є прибутковими для банку, в якому
їх відкрито й де вони обслуговуються, оскільки дають можливість
залучати податкові ресурси та отримувати доходи за здійснення
розрахунків у вигляді комісійних. Крім того, наявність великої
кількості рахунків ЛОРО є вигідним для банку при виборі маршруту та оптимізації проходження платежу.
Техніка здійснення обміну інформацією між банками-кореспондентами може набувати як вільної форми так і здійснюватися
через СВІФТ1.
Обмін інформацією у вільній формі проводиться через телекс,
телетайп, телефон. Однак це дуже дорогі форми зв'язку, тому в
останній час багато банків підключаються до СВІФТ. СВІФТ – не
платіжна система, оскільки вона не має механізмів розрахунків.
Основним видом послуг цієї системи є обмін фінансових доручень
1 СВІФТ – спілка світових міжбанківських фінансових телекомунікацій, яка діє з 1977

року (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT).
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через власну мережу. Функції мережі полягають у прийнятті, зберіганні та відправці доручень банків, які являють собою команди по
переводу платежів. Банками в усьому світі прийнято до використання 9 категорій банківських масивів, які обслуговують 158 типів
стандартизованих повідомлень. Кожне повідомлення дозволяє
ідентифікувати відправника або отримувача та забезпечує гарантію того, що текст повідомлення не зазнає змін. Достовірність
інформації, яка передається через СВІФТ, забезпечується методом
ключів, які відомі тільки відправнику та отримувачу.
З метою полегшення управління міжбанківськими розрахунками, зниження їхнього ризику та зменшення потреби тримати
великі резерви в центральному банку, банки застосовують операцію клірингу.
Кліринг – це процедура періодичного взаємозаліку за зобов'язаннями учасників розрахунків певної платіжної системи, що
включає процес отримання, сортування та розподіл розрахункових
документів кожного учасника розрахунків.
Валютний кліринг – угода між урядами двох країн про обов'язковий взаємний залік міжнародних вимог і зобов'язань.
Основними відмінностями валютного клірингу від внутрішнього міжбанківського клірингу є те, що при існуванні клірингової
угоди між країнами-партнерами по зовнішньоекономічній угоді,
банки обох країн не мають права відхилятися від розрахунків по
клірингу.
Основними завданнями валютного клірингу є:
– вирівнювання платіжного балансу без витрат золотовалютних
резервів;
– застосування клірингу при отриманні пільгового кредиту від
контрагента, який має активний платіжний баланс;
– застосування клірингу як дискримінаційного заходу щодо дії іншої
держави (наприклад, Велика Британія в 30-х роках ввела кліринг у відповідь на призупинення платежів Німеччини англійським кредиторам);
– безоплатне фінансування країною з активним платіжним балансом країни з пасивним платіжним балансом.
В залежності від числа країн-учасниць кліринги бувають:
– односторонній;
– двосторонній;
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– багатосторонній. Участь у такому клірингу приймають три і
більше країн. Прикладом є Європейський платіжний союз,
який функціонував з червня 1950 р. по грудень 1958 р. і в якому
приймало участь 17 країн Західної Європи. Він був створений за
ініціативою і за підтримкою США, які використовували союз
для подолання валютних перешкод, які заважали просуванню
американського капіталу для розподілу допомоги за «планом
Маршалла» і впливу долара на міжнародні розрахунки Західної
Європи;
– міжнародний. Такі угоди поки що не створені, хоча їх проект був
розроблений Дж. М. Кейнсом ще в 1943 році під назвою –
Проект Міжнародного клірингового союзу. Згідно останньому,
міжнародні клірингові розрахунки передбачалися для взаємного заліку вимог і зобов'язань, а також для міждержавного валютного регулювання. Кейнс розглядав міжнародний кліринг
як засіб подолання міждержавних протиріч.
За обсягом операцій кліринг буває:
– повний, тобто кліринг на повну суму розрахунку;
– кліринг, що охоплює 95% платіжного обороту;
– частковий, що поширюється на певні операції.
Валютний кліринг має подвійний вплив на зовнішню торгівлю:
– по-перше, він зменшує негативні наслідки валютних обмежень
і дає можливість експортерам використовувати валютну виручку;
– по-друге, валютний кліринг впливає на зовнішньоторговельний
оборот з кожною країною окремо.
Оскільки валютну виручку можна використовувати тільки в тій
країні, з якою існує клірингова угода, то для експортера валютний
кліринг є невигідним. З метою запобігання вільного використання
частини валютної виручки, застосовують заниження контрактної
ціни на товар у рахунку-фактурі.
В Україні порядок встановлення кореспондентських відносин
регламентується чинним законодавством України: законами України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську
діяльність», іншими законодавчими актами України та нормативноправовими актами НБУ, зокрема, Інструкцією про міжбанківські
розрахунки в Україні, яка затверджена Постановою Правління
НБУ № 621 від 27.12.1999 року.
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Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні визначає
шляхи, порядок та умови проведення міжбанківських розрахунків
у грошовій одиниці України та в іноземних валютах за кореспондентськими рахунками банків-резидентів, відкритими в банківських установах України.

7.2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна
характеристика

Міжнародна практика торгових відносин обрала декілька форм
розрахунків, які відрізняються один від одного в залежності від
рівня взаємної довіри між торговими партнерами, а також від тієї
ролі, яку має в кожному конкретному випадку відігравати банк у
розрахунках між продавцем і покупцем. Особливістю розрахунків із
країнами з ринковою економікою є те, що в цих країнах розрахункові документи є інструментом, який полегшує практичне здійснення фінансування зовнішньоторговельних операцій. Це, з однієї
сторони, призводить до виникнення широкого спектра форм розрахунків, а з іншої – потребує більшої ретельності у їх підготовці та
проведенні. На вибір тієї чи іншої форми розрахунків впливають
такі фактори як: вид товару; наявність кредитної угоди; платоспроможність та репутація клієнтів зовнішньоекономічної угоди.
На сьогодні використовуються наступні форми міжнародних
розрахунків (останні наведені в залежності від ступеня вигоди для
експортера від найбільш вигідної до найменш вигідної):
– авансовий платіж;
– документарний акредитив;
– документарне інкасо;
– відкритий рахунок.
Крім того, використовуються розрахунки за допомогою векселів, чеків та кредитних карток.
Розрахунки за допомогою авансового платежу – найбільш вигідні
для експортера. Оскільки сплата за товар здійснюється імпортером
до його відвантаження, то така форма розрахунку по суті є кредитом експортеру. Згідно міжнародній практиці, авансові платежі
складають близько 30% від суми контракту. За дорученням експор301
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тера його банк на суму авансового платежу видає на користь імпортера гарантію повернення отриманого авансу у випадку невиконання умов контракту та непостачання товару. Авансом прийнято
сплачувати за такі специфічні товари, як: дорогоцінні метали,
зброя, ядерне паливо тощо.
Документарний акредитив, L/C (Letters of Credit) являє собою
зобов'язання банка сплатити бенефіціару за рахунок свого замовника певну суму в певній валюті, якщо бенефіціар надасть у сталий
строк документи, які вказані в акредитиві і відповідають його
умовам. Отже, банк діє як посередник між покупцем і продавцем;
через банк здійснюється платіж: проти надання відповідних акредитивних документів бенефіціар (отримувач грошей за акредитивом) отримує від банку суму, яка передбачається в акредитиві в
певній формі платежу. Завдяки акредитиву бенефіціар не залежить
більше від платоспроможності покупця та його готовності сплатити і відразу ж після відвантаження товару він може отримати
ліквідні кошти (див. рис. 7.1).
Основною особливістю акредитивної форми розрахунків є те, що
її здійснення підпорядковане Уніфікованим правилам і звичаям для
документарних акредитивів та інкасо (ICC's Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits, UCP 500), які розробляються Міжнародною торговою палатою, що вимагає виконання всіх умов
акредитиву як від експортера та імпортера, так і від банку, а саме:
– імпортер повинен у вказаний термін надати банку необхідний
пакет документів, які відповідають всім умовам акредитиву. В
цей пакет, як правило, включаються такі документи: рахунокфактура, коносамент (при водних перевезеннях), дублікат
залізничної накладної. Страховий сертифікат також може
входити до складу цього пакету в залежності від базових умов
поставки (наприклад, при СІФ та СІП ).
– експортер повинен після відкриття акредитиву ретельно
перевірити його умови.
Таким чином, акредитив являє собою абстрактне боргове зобов'язання, що здійснюється окремо від товарної операції. Тому претензії імпортера до експортера (наприклад, щодо дефекту товару)
можуть висуватися тільки поза банком.
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Рис.7.1. Акредитивна форма розрахунків

Крім того, одним із ключових моментів проведення цієї форми
розрахунку є визначення способу виконання та встановлення
авізуючого й виконуючого банку. Акредитив вважається відкритим
після того, як був зроблений бухгалтерський запис по рахунках і
відправлено повідомлення по системі СВІФТ або телексу на адресу
іноземного банку, причому дати цих двох документів повинні
збігатися. На адресу авізуючого іноземного банку по системі
СВІФТ направляється заключне повідомлення з вказівкою номеру
акредитиву, його повних умов, способу платежу за акредитив,
місця виконання та місця закінчення строку дії акредитиву та робиться посилання на те, що акредитив підпорядкований UCP 500.
Спосіб виконання імпортного акредитива, так само, як і визначення авізуючого та виконуючого банків, встановлюється у відповідності до інструкцій наказодавця акредитива та наявності
банків-кореспондентів банку-емітенту за кордоном.
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Місце закінчення строку дії акредитива визначається в залежності від місцезнаходження виконуючого банку. В тому випадку,
коли виконуючим банком є банк-емітент, наприклад «Промінвестбанк» у місті Києві, строк дії акредитиву закінчується в Києві
й акредитив сплачується, відповідно, тільки після отримання та
перевірки документів співробітником відділу імпортних акредитивів банку. При отриманні від іноземного банку документів і
впевнившись у їх повній відповідності умовам акредитиву, банк
здійснює оплату.
У практиці міжнародних розрахунків існує декілька видів акредитивів.
Відзивний акредитив. Такий акредитив у будь-який час може
бути змінений або анульований банком-емітентом навіть без
попереднього повідомлення бенефіціара. Тому такий акредитив не
вигідний для експортера.
Безвідзивний акредитив. Усі акредитиви, які не називаються
однозначно відзивними, являються безвідзивними. Вони не створюють ніякого правового платіжного зобов'язання для банку. Тільки
тоді, коли банк-емітент або банк-кореспондент здійснили платіж
по документам, відзив акредитиву залишається без юридичної
сили. Такий акредитив надає бенефіціару високу ступінь впевненості, що його поставки або послуги будуть оплачені, як тільки він
виконає умови акредитива, який у випадку, коли пред'явлені всі
необхідні документи і дотримані всі його умови, складає тверде
зобов'язання платежу банка-емітента. Для зміни або анулювання
умов акредитива при безвідзивному акредитиві потрібна згода як
бенефіціара, так і відповідних банків.
Підтверджений акредитив. За умов такого акредитива експортер
поряд із безвідзивним зобов'язанням відкриваючого банку вимагає
додатково зобов'язання ще одного банку в своїй країні. Розрізняють безвідзивний непідтверджений акредитив та безвідзивний підтверджений акредитив. За умов безвідзивного непідтвердженого
акредитива банк-кореспондент лише авізує бенефіціару відкриття
акредитива. Тобто він не бере на себе ніякого зобов'язання платежу
і, таким чином, не зобов'язаний його здійснювати на підставі
документів, що пред'явлені бенефіціаром. На противагу попередньому, безвідзивний підтверджений акредитив – це фінансовий
304

7.2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика

документ, яким банк-кореспондент підтверджує бенефіціару свої
зобов'язання здійснити платіж по документам, які відповідають
акредитиву. Платіж, який здійснено за допомогою підтвердженого
акредитива, має величезні переваги для експортера, оскільки він
означає сплату на час відправлення з практично відсутнім ризиком
неплатежу за умов дотримання експортером умов акредитива. Але
цей метод є незручним для імпортера, оскільки від нього вимагається значний аванс, який вноситься в банк для оформлення
акредитива.
Покриті акредитиви. При відкритті таких акредитивів банкемітент надає в розпорядження виконуючого банку валютні кошти
(покриття) на суму акредитива на строк дії зобов'язань банка-емітента з умовою можливості їх використання для виплат по акредитиву ще до здійснення акредитива. Використання механізму покриття призводить до фактичного заморожування коштів імпортера на період від відкриття акредитива до виплати коштів по ньому.
Покриття може надаватися шляхом кредитування сумою акредитива кореспондентського рахунку виконуючого банку в банкуемітенті або іншому банку; надання виконуючому банку права
списати всю суму акредитива з рахунку банка-емітента в момент
отримання акредитива на виконання або відкриття банком-емітентом страхових депозитів, або депозитів у виконуючому банку. В
сучасних умовах переважають непокриті акредитиви.
Переказний акредитив. За переказним акредитивом бенефіціар
може переказати права по акредитиву на іншого бенефіціара.
Такий переказ може бути здійснено тільки один раз. При цьому
можуть бути змінені деякі умови акредитива: ім'я бенефіціара, ціна
та строки. Якщо акредитив допускає поставку товару частинами,
то часткові переводи здійснюються до розміру акредитива одному
або декільком субпостачальникам. На практиці такий акредитив
здійснюється в тому випадку, коли експортер є не виробником, а
дилером, тобто він спочатку повинен купити товар у постачальника, а потім продати його імпортеру.
Компенсаційний акредитив. Застосовується при реекспортних
операціях і по компенсаційним угодам. Практичне використання
компенсаційного акредитива обмежується випадком, коли обидва
учасники компенсаційної угоди виставляють один одному акреди305
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тиви в одному і тому ж банку. Умови обох акредитивів повинні
співпадати за винятком цін і рахунку-фактури. Цей вид акредитива
відрізняється тим, що відкритий останнім покупцем на користь
безпосереднього продавця акредитив використовується останнім в
якості забезпечення того акредитива, що він зобов'язаний відкрити на користь свого власного постачальника.
Акредитив з акцептом тратт. Бенефіціар може вимагати, щоб
після виконання умов по акредитиву тратта (Draft Bill of Exchange),
яку він виставив на покупця, була повернена йому банком-емітентом, що відкрив акредитив, або банком-кореспондентом, забезпечившим акцептом. Замість платежу виконується акцепт тратти
(переказаного векселя). Акцептовану тратту бенефіціар може передати своєму банку для платежу в день настання терміну або для
дисконтування.
Акредитив з червоним застереженням. Суть такого акредитива
полягає в тому, що експортер може вимагати від банка-кореспондента аванс на обумовлену суму. Аванс сплачується за умов письмового зобов'язання бенефіціара пред'явити в строк супроводжуючі товар документи.
Револьверний (роловерний, поновлений) акредитив. Якщо покупець
віддає розпорядження поставити замовлений товар певними частинами через певні проміжки часу (на підставі контракту про поставку товару партіями), то здійснення платежів може виконуватися за допомогою револьверного акредитива, який покриває
вартість часткових поставок. Такі акредитиви відкриваються на
частину вартості контракту на умовах відновлення початкової
суми акредитива після його повного використання або після
надання кожного наступного комплекту документів. Певною перевагою таких акредитивів є те, що немає необхідності кожен раз
відкривати (поновлювати) новий акредитив.
Транзитний акредитив. Банк-емітент може вимагати від банкапосередника в одній країні підтвердити або авізувати акредитив на
користь бенефіціара – резидента іншої країни. Такі акредитиви
відомі під назвою транзитних. Авізуючий банк може направити їх
безпосередньо експортеру або авізувати через обраного агента в
його країні. Якщо акредитив направлено напряму, то розрахунок
буде здійснено в банку-посереднику; якщо акредитив направлено
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через агента, то він може бути виконаний по місцю перебування
бенефіціара.
Акредитив «стенд-бай» (резервний акредитив). Акредитиви
«стенд-бай» найбільш поширені в США. Акредитиви «стенд-бай»
є інструментом, схожим на гарантії, які також регулюються Уніфікованими правилами і звичаями документарних акредитивів. Як
правило, такий акредитив використовується при торгівлі нафтою
за участю багатьох покупців та банків, що затримує надходження
документів кінцевому імпортеру.
Імпортний акредитив. Акредитиви по імпорту товарів та послуг
відкриваються банками за дорученням імпортерів, які подають у
банк заяву на відкриття акредитива. Імпортерові слід звернути
особливу увагу на те, що виконання імпортних акредитивів проводиться тільки на умовах покриття. Це дуже актуально для
України, оскільки на інших умовах, враховуючи високий рівень
ризику, іноземні банки з українськими партнерами не працюють.
При інкасовій формі розрахунків експортер після відвантаження
товару передає оформлені у відповідності з умовами контракту
документи, які свідчать про фактичне відвантаження товару з
доданим до них інкасовим дорученням, яке містить інструкції для
банків-кореспондентів продавця та покупця. Банк експортера після
перевірки документів надсилає їх інкасуючому банку-кореспонденту в країні імпортера, який, в свою чергу, повідомляє покупця
про отриманий комплект документів і передає йому документи
проти сплати вказаних в інкасовому дорученні сум валюти. Після
отримання повідомлення від банку імпортера про зарахування на
рахунок продавця відповідної суми, банк-кореспондент продавця
сплачує поставку продавцю. За своєю суттю, при інкасовій формі
розрахунку банк продавця бере на себе зобов'язання отримати за
дорученням експортера платіж від покупця за поставку товару
проти передачі останньому товарних документів та перерахувати
його експортеру (див. рис. 7.2).
Таким чином, інкасова форма розрахунків по відношенню до
акредитивної більш вигідна для імпортера ніж для експортера,
тому що останній відвантажує товар без впевненості у тому, що він
буде повністю оплачений у вказаний строк.
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Експортер
(замовник)

11. Документи
Товар

Товар

Рис.7.2. Інкасова форма розрахунку

Експортери нашої країни можуть використовувати інкасову
форму розрахунків у випадках, коли ця форма, що виходить з
принципів взаємності, практикується при взаємовигідній торгівлі
з їхніми іноземними контрагентами або передбачена міжурядовими та міжбанківськими угодами. Слід зауважити, що застосування інкасової форми розрахунків не виключає права експортера
вимагати від імпортера додаткових гарантій, які забезпечують його
інтереси. Такими можуть бути гарантії першокласних банків, які
отримує покупець за свій рахунок та які зазначені в контракту.
Іншим засобом забезпечення сплати платежів за інкасо може бути
внесення авансу покупцем.
Сплата інкасо та авансові платежі здійснюються через банківський переказ, який виконується за допомогою платіжного доручення, яке може бути виписане як у національній так і в іноземній
валюті. Українські фірми, які розраховуються з іноземними партнерами за куплений товар шляхом банківського переказу, складають
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заяву на переказ, в якій містяться інструкції для банку відносно
умов сплати грошей.
В цьому документі переказувач указує:
– повне найменування платника;
– найменування банку платника;
– номер банківського рахунку, який дебетується;
– код валюти та сума платежу;
– повне найменування бенефіціара і його рахунки;
– найменування, номер і дата контракту, за яким проводиться
сплата;
– особа, яка несе витрати по виконанню переказу (банківська
комісія);
– призначення переказу.
Виставляючи платіжне доручення, банк повинен забезпечити
грошовими коштами свій рахунок у банку-кореспонденті, в якому
(або через який) буде проведена сплата по банківському переказу,
або отримати певний ліміт кредитування на випадок відсутності
коштів на рахунку.
В багатьох випадках, якщо в договорі немає спеціальних застережень, то враховується, що боржник своєчасно виконав платіж,
якщо він у термін виписав платіжне доручення. Це означає, що
загальний строк виконання платіжного доручення йде за рахунок
кредитора.
Платіжні доручення надсилаються банками за допомогою системи СВІФТ. Розрахунки переказом використовуються при сплаті
боргів по запозиченням та кредитам, наданні авансів, при врегулюванні рекламацій, поверненні надлишкових сум та інших операцій.
Сутність розрахунків по відкритому рахунку полягає в періодичних платежах імпортера експортеру після отримання товару.
Порядок розрахунків визначається за домовленістю партнерів. Як
правило, це – періодичні платежі в обумовлені строки та між
солідними партнерами, які мають довготривалі зв'язки.
Відкритий рахунок використовується також при розрахунках із
закордонними філіями транснаціональних корпорацій за експортними поставками, експортером та брокерськими фірмами, експортером та фірмами з його участю в їх капіталі та за товари, які
відправляються на консигнацію для продажу зі складу.
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Чек являє собою письмову безумовну пропозицію чекодавця
платнику виконати платіж вказаної на чеку грошової суми пред'явнику готівкою або шляхом її переказу на рахунок власника чека у
банку.
Форми чеків та їх обіг регламентуються національним законодавством та нормами міжнародного права. Україна в якості джерела чекового права користується нормами Женевської конвенції
про застосування чеків.
Для реалізації прав відповідного чеку, тримач чека повинен
пред'явити його до сплати вказаному на чеку платнику в термін дії
чека, визначеного відповідним чековим законодавством. Пред'явлення чека платнику до сплати може бути використано тримачем
чека безпосередньо. Однак, на практиці в багатьох випадках тримач чека віддає його у свій банк «на інкасо». Сплата чека проходить за умов надання покриття із закордонного банку. Іноземний
банк може сплачувати чеки двома способами:
– негайне кредитування (кінцевий розрахунок здійснюється
після підтвердження чеків);
– інкасування.
Найбільш вигідний для партнерів спосіб сплати чеків – негайне
кредитування. Загальна сума, на яку представлені чеки, зараховується на кореспондентський рахунок українського банку в іноземному банку з датою валютування, попередньо обумовленою
між банками. Сплачені чеки надаються іноземним банком чекодавцю для сплати. Якщо чеки будуть повернені без сплати, то
кореспондентський рахунок українського банку в іноземному
банку буде дебетовано та зняті комісійні за обробку чеків.
Інкасування застосовується тоді, коли банк-платник піддає
сумніву спроможність сплати чека або можливість дебетування
рахунку в випадку несплати чека. Чеки, які прийняті на інкасо
повинні бути надані трасату для сплати і лише потім (після отримання оплати) кошти зараховуються на рахунок українського
банку. За інкасування чеків знімається комісія відповідно з умовами, прийнятими між банками.
В Україні чеки не знайшли широкого застосування. Це пояснюється багатьма причинами, серед яких основною є недостатність розвитку технічної бази для виконання операцій з ними.
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Одним із важливих розрахункових інструментів є вексель. За
його допомогою оформляються кредитні відношення між експортерами та банками, які їх обслуговують. При розрахунках по зовнішньоторговельним операціям застосовується простий та перевідний
вексель (тратта). Найбільш широко застосовується перевідний
вексель (тратта), який представляє собою безумовну пропозицію
трасанта (кредитора), адресовану трасату (боржнику), сплатити
третій особі (ремітенту) в установлений строк вказану у векселі
суму. Простий вексель (соло-вексель) – це боржникове зобов'язання
однієї особи (векселедавця) сплатити вказану у векселі суму іншій
особі (векселедержателю). При розрахунках на умовах комерційного кредиту ця форма зустрічається не часто.
При здійсненні безготівкових розрахунків у міжнародній торгівлі України в банківський практиці більше використовується
перевідний вексель (тратта). Такий вексель складається продавцем
і разом з іншими розрахунковими документами передається банку
покупця. Банк видає покупцю товаророзпорядчі документи тільки
після отримання розписки (акцепту) покупця на тратті. Виставлення тратт може бути передбачено як при акредитивній, так і при
інкасовій формі розрахунків.
При акредитивній формі розрахунків тратта та її зміст є однією
з умов акредитива. Тратта виписується на банк, який відкриває
акредитив (якщо в акредитиві не міститься іншої вказівки).
При інкасовій формі розрахунків виставлення тратти передбачається контрактом та виписується на імпортера. В інкасовому
дорученні банку дається вказівка про те, що документи можуть
бути передані імпортеру тільки після сплати наданої тратти (якщо
вона виписана зі строком «за пред'явленням») або її акцепту (якщо
тратта виписана на визначний строк).
До тратти повинен бути наданий весь комплект документів для
того, щоб не виникнуло таке положення, при якому є можливість
отримати товар за одним з екземплярів коносамента, який направлений з вантажем на адресу фірми або її експедитора. Для того,
щоб тримач тратти у випадку її несплати з тих або інших причин не
зміг пред'явити її до оплати трасату, на траттах, виставлених на
фірму, трасат робить позначку «без обороту на мене». Перевідний
вексель, в якому строк платежу не вказано, розцінюється як підлеглий сплаті за пред'явленням.
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В тексті векселя може бути вказано місце платежу. Якщо це
місце не вказано, то перевідний вексель підлягає сплаті в місці
перебування акцепту, а простий – в місці перебування векселедавця. Вексель може бути виписаний у будь-якій валюті. Однак, як
правило, він виписується у валюті країни, в якій повинен бути
виконаний платіж. Якщо валюта векселя й валюта платежу відрізняються, то ризик знецінення валюти векселя несе векселедавець,
а ризик, пов'язаний із знеціненням валюти платежу – платник.
В міжнародному платіжному обороті вексель виступає в якості
оборотного фінансового документа. Цей термін означає, що передача векселя іншій особі виконується шляхом простого вручення
або за допомогою передаточного надпису (індосаменту).
Слід зауважити, що для широкого застосування векселів у розрахунках необхідна стабільність економічних відношень, високий
рівень довіри суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, високий
рівень розвитку вексельного права.
В Україні всі ці умови тільки починають формуватися, що не
тільки стримує розвиток вексельного обігу, але й веде до викоритання векселя для незаконних операцій.
Пластикова картка – це:
– персоніфікований платіжний інструмент, який надає особі, що
нею користується, можливість безготівкової оплати товарів
та/або послуг, а також отримання готівки у відділеннях (філіях)
банків і банківських автоматах (банкоматах);
– інструмент безготівкових розрахунків і засіб отримання кредиту, а також фінансовий інструмент, який дозволяє її власнику
управляти своїм банківським рахунком напряму.
Прийом карток до оплати та видача по них готівки здійснюється тільки у підприємствах торгівлі/сервісу та банках, що входять у платіжну систему, яка обслуговує ці картки.
До складу платіжної системи входять:
– точки обслуговування, які безпосередньо приймають картки;
– банки-емітенти, які здійснюють випуск пластикових карток і
надають їх у розпорядження клієнтів. При цьому картки залишаються у власності банку, а клієнти одержують право їх використовувати;
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– еквайзер-центри, які здійснюють первинну обробку запитів на
авторизацію, яка супроводжує прийом картки до оплати або
видачи готівки. Банк-еквайзер завжди є банком-емітентом, але
банк-емітент не обов'язково є банком-еквайзером;
– процесінговий центр, який створює базу даних платіжної системи. Тут зберігається інформація про ліміти держателів карток;
– розрахунковий (кліринговий) банк, який здійснює оперативні
взаєморозрахунки банків-членів системи, які для цього відкривають кореспондентські рахунки у розрахунковому банку.
Здійснюючи розрахунки, володар пластикової картки обмежений одним або декількома лімітами. Характер лімітів та умови їх
використання досить різноманітні, але їх можна звести до двох
основних сценаріїв:
– володар дебетової картки мусить заздалегідь внести на свій банківський рахунок певну суму. ЇЇ розмір і визначає ліміт картки,
тобто суму, якою може користуватися володар;
– володар кредитної картки, не вносячи в банк кошти заздалегідь,
може отримувати кредит. У такому випадку клієнту встановлюється ліміт кредиту, в межах якого він має право використовувати кошти. Кредит буває разовим або відновлювальним (револьверним). Відновлення кредиту відбувається після погашення
всієї заборгованості або її частини. При використанні кредитної картки авторизація здійснюється лише у випадку, коли сума
платежу перевищує певну обумовлену величину. Слід зазначити,
що, видаючи кредитну картку, банк-емітент може вимагати від
клієнта надання гарантій повернення боргу. Форма гарантій
визначається індивідуально. Часто нею виступає страховий депозит, розмір якого, як правило, перевищує ліміт кредиту.
Види карток:
– сімейні, за якими право здійснення платежів у межах установленого ліміту надається членам сім'ї володаря картки;
– корпоративні, які використовуються компаніями та їх працівниками.
Ця форма розрахунків дуже активно використовується у світі з
60-х років минулого століття.
Кредитна картка – це іменний грошовий документ, який надає
право володарю купувати товари та послуги з використанням безготівкових розрахунків.
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Для обробки інформації карток використовуються комп'ютерний, електронний та космічний види зв'язку. Комп'ютери банків та
магазинів підключаються через телефон до центральних комп'ютерних систем, які здійснюють обробку інформації. З 1999 р. з
переходом до євро розрахунки з використанням багатовалютних
платіжних інструментів Асоціації Europay International з логотипами «Maestro», «Eurocard-Master card» (єврочеки, кредитні картки)
номінуються в європейській валюті. Це дозволяє порівнювати
ціни на товари в різних країнах та конвертувати банківські рахунки
в євро.

7.3. Платіжний баланс, його структура та методологія
складання

Функціонально платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції,
здійснені між національною економікою та економіками інших
країн світу. Така модель складається з метою розробки та запровадження обґрунтованої курсової та зовнішньоекономічної політики країни, аналізу й прогнозу стану товарного та фінансового
ринків, двосторонніх та багатосторонніх зіставлень, наукових
досліджень тощо. На підставі фактичних даних про стан платіжного балансу міжнародними фінансовими установами, зокрема,
Міжнародним валютним фондом, приймаються рішення про
надання конкретним країнам фінансової допомоги для стабілізації
платіжного балансу та подолання його дефіциту.
Платіжний баланс – це статистичний звіт у якому в систематизованому вигляді наведені сумарні дані про зовнішньоекономічні операції між резидентами даної країни та резидентами інших країн
(нерезидентами) за певний період. На підставі платіжного балансу
здійснюється узагальнена оцінка економічного стану країни та
ефективності її світогосподарських зв'язків.
Розробка й складання платіжного балансу є обов'язковою умовою для всіх країн – членів Міжнародного валютного фонду й
базується на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації. Тому, за фор314
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мою складання платіжний баланс визначається як статистичний
звіт, у якому в систематизованому вигляді наведені сумарні дані
про зовнішньоекономічні операції резидентів даної країни з резидентами інших країн (нерезидентами) за певний період. Методологія складання цього документа ґрунтується на міжнародному
стандарті «Керівництво з платіжного балансу», який розробляється та публікується МВФ.
Платіжний баланс базується на принципах бухгалтерського
обліку: кожна економічна операція має подвійний запис – за
кредитом однієї статті та дебетом іншої. Це правило свідчить про
те, що більшість економічних операцій за суттю є обміном економічними цінностями. У разі безоплатного надання економічних
цінностей (товарів, послуг або фінансових активів) для висвітлення цієї операції подвійним записом запроваджується особлива
стаття «Трансферти». Різниця між сумою за усіма кредитовими
записами та сумою за усіма дебетовими записами, що відображає
часові та вартісні розбіжності, називається «чисті помилки та
упущення.» Ця різниця наводиться у відповідній балансовій статті.
Інформаційна база платіжного балансу формується в різних
країнах по різному: в деяких країнах використовують систему
обліку операцій в іноземній валюті (країни Африки та Північної
Америки), в інших – систему збирання інформації на базі статистичних обстежень (Австралія, Велика Британія, Росія).
Визначення резидента (нерезидента) в теорії складання платіжного балансу не відрізняється від прийнятого у системі національних рахунків. Інституційна одиниця вважається одиницею-резидентом, якщо на економічній території даної країни вона функціонує більше одного року і має центр економічного інтересу, тобто
якщо інституційна одиниця веде господарську діяльність та економічні операції у межах країни і має наміри продовжувати цю
діяльність.
Економічна територія – це географічна територія, що знаходиться
під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої вільно переміщуються робоча сила, товари та капітал. Економічна територія включає
повітряний простір, територіальні води і ту частину континентального шельфу, на яку країна має виключне право володіння, територіальні анклави, що розташовані в інших країнах (території
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дипломатичних установ, військових баз тощо). Таким чином, до
економічної території країни не входять територіальні анклави, що
використовуються урядами інших країн або міжнародними організаціями, які розташовані в географічних кордонах цієї країни.
Економічна територія не обов'язково збігається з кордонами, які
визначені політично; вона складається з території, що адмініструється урядом конкретної країни.
Згідно методології МВФ, основні компоненти балансу групуються за двома рахунками:
– рахунок поточних операцій,
– рахунок операцій з капіталом і фінансовими операціями.
Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними
цінностями, які відбуваються між резидентами та нерезидентами,
а також операції, які пов'язані з безоплатним наданням або
одержанням цінностей, які призначені для поточного використання.
Поточний рахунок складається з таких основних компонентів:
товари; послуги; доходи; поточні трансферти.
Торговий баланс – це співвідношення вартості експорту та
імпорту товарів. Сальдо торгового балансу дорівнює: товарний
експорт мінус товарний імпорт.
Додатне сальдо поточного рахунку (активний баланс) засвідчує
те, що дана країна заробляє на зовнішніх ринках більше, ніж сама
витрачає, а від'ємне сальдо – дана країна витрачає більше, ніж
заробляє сама на зовнішніх ринках. З точки зору врівноваження
платіжного балансу, результат поточних операцій має бути фінансований рухом капіталу.
Економічне значення активу або пасиву торгового балансу в
кожній певній країні залежить від її положення у світовому господарстві, характеру зв'язків з економічними партнерами та загальної економічної політики. Для країн, що розвиваються, активний
торговий баланс є необхідним джерелом надходження валютних
коштів для сплати міжнародних зобов'язань за іншими статтями
платіжного балансу. Пасивний торговий баланс вважається небажаним та оцінюється як ознака слабкості зовнішньоекономічної
позиції країни.
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Облік ввезених та вивезених товарів здійснюється в різних
системах цін: експорт товарів – у цінах FOB а імпорт товарів – у
цінах CIF. Експорт та імпорт товарів відображено в момент переходу права власності від нерезидентів до резидентів (або навпаки)
за ринковими цінами. У більшості випадків це означає, що для
оцінки операцій використовуються контрактні ціни або фактичні
ціни на час здійснення операцій.
Баланс послуг та некомерційних платежів включає в себе:
– послуги, які мають якості нетоварного походження;
– транспортні перевезення, експорт та імпорт ліцензій та патентів;
– торгівлю технологіями, зовнішньоторгові страхові операції та
інші.
Структура балансу послуг складається зі статей, які відбивають
надходження за:
– транспортними перевезеннями;
– страхуванню;
– електронним, телекосмічним, телеграфним, телефонним, поштовим та іншими видами зв'язку;
– міжнародним туризмом;
– обміном науково-дослідницьким та виробничим досвідом;
– експертними послугами;
– утриманням дипломатичних та торгових представництв за кордоном;
– науково-культурним обміном інформацією;
– рекламою тощо.
Стаття «Послуги» складається з трьох основних компонентів:
транспорт, подорожі та інші послуги. Транспортні послуги включають перевезення пасажирів і вантажів, а також інші послуги, що
виконуються морським, повітряним та іншими видами транспорту.
Стаття «Подорожі» охоплює товари та послуги, які були придбані в країні подорожуючими, якщо тривалість їхнього перебування в країні не перевищує одного року. Інші послуги охоплюють
послуги зв'язку, будівництва, страхування, фінансові послуги,
комп'ютерні й інформаційні послуги, роялті та ліцензійні платежі,
інші ділові послуги, послуги приватним особам у сфері культури та
відпочинку, а також урядові послуги, що не включені до інших
категорій.
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За прийнятими у світовій статистиці правилами до розділу
«Послуги» входять виплати доходів за інвестиціями за кордон та
процентів за міжнародними кредитами, хоча за економічною суттю
вони більше належать до руху капіталів.
За методикою МВФ окремою позицією виділяються односторонні перекази (трансферти). До них належать: державні операції
(субсидії іншим країнам по лінії економічної та технічної допомоги, державні пенсії тощо), приватні операції (грошові перекази
іноземних робітників, спеціалістів, родичів на батьківщину). Трансферти характеризують некомпенсовану передачу країні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону і навпаки. Розрізняють
поточні та капітальні трансфери. Поточні трансферти збільшують
рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реципієнта і
зменшують дохід та потенційні можливості країни-донора. Трансферти вважаються капітальними, якщо вони не є поточними. До
них належать: передача прав власності на основний капітал чи
анулювання боргу у разі, якщо жодна зі сторін не одержує в обмін
ніякого вартісного капіталу. Капітальні трансфери ведуть до змін в
обсягах активів чи пасивів донора та реципієнта і відображаються
у рахунку операцій з капіталом.
Виділяються також операції, які належать до операцій послуг
(надання військової допомоги іноземним державам та військові
витрати за кордоном).
Стаття «Доходи» відповідно до міжнародної практики, складається з оплати праці найманих робітників, дивідендів від прямих та
портфельних інвестицій, відсотки від залученого капіталу та дані
про відсотки, що мають бути сплачені у звітному періоді. Доходи
від інвестицій відображаються за методом нарахувань. Таким
чином, йдеться не тільки про фактично сплачені відсотки, а й про
виконання графіка відповідних платежів. Оплата праці найманих
робітників включає заробітну плату й інші доходи, отримані нерезидентами за роботу, виконану за кордоном (робітники прикордонних районів, сезонні робітники, службовці міжнародних організацій тощо). Ця стаття дає уявлення про розміри реальних доходів та витрат відповідно від наданого та залученого капіталу.
Статті «Послуги», «Доходи від інвестицій», «Односторонні
перекази» називають «невидимими» операціями, тому що вони не
належать до експорту та імпорту товарів.
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Рахунок операцій з капіталом відображає операції з активами та
зобов'язаннями резидентів щодо нерезидентів, які класифікуються за функціональними ознаками: прямі інвестиції, портфельні
інвестиції, інші інвестиції та резервні активи.
Для всіх позицій фінансового рахунку збільшення фінансових
активів країни, що знаходяться за кордоном, та зменшення зобов'язань показуються як від'ємні значення, а зменшення активів та
збільшення зобов'язань – як позитивні значення.
Прямі інвестиції – це категорія міжнародної діяльності, яка
відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї
країни справляти стійкий вплив на діяльність іншої країни.
Капітал у формі прямих інвестицій – це:
– капітал, який вкладено прямим інвестором у зарубіжне підприємство;
– капітал, отриманий прямим інвестором від участі у такому підприємстві.
Облік прямих інвестицій здійснюється за принципом їх спрямованості, а саме – окремим рядком показуються інвестиції резидентів за кордон та інвестиції нерезидентів у внутрішню економіку.
До портфельних інвестицій належать цінні папери, які дають
право на участь у капіталі та боргові цінні папери, за винятком
зареєстрованих у прямих інвестиціях та резервних активах.
Розрізняють такі операції з портфельного інвестування:
– операції з цінними паперами, які не дають права участі у капіталі;
– операції з борговими цінними паперами (з облігаціями та іншими довгостроковими або безстроковими борговими зобов'язаннями; інструментами грошового ринку);
– з похідними фінансовими інструментами.
Інші інвестиції включають усі операції, що не відносяться до
прямих і портфельних інвестицій та резервних активів. Інші
інвестиції класифікуються за активами і пасивами, а також за
чотирма типами інструментів: комерційні кредити, кредити, валюта
і депозити, інші активи й інші пасиви.
Резервні активи відображають зміни в запасах монетарного
золота й валюти, які знаходяться під контролем центрального
банку. Ці зміни розраховуються як різниця залишків на початок і
кінець звітного періоду з подальшою поправкою на курсову різ319
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ницю. Резервні активи НБУ не включають валютні кошти, що знаходяться на депозитах у банках-резидентах.
Рахунок поточних операцій та рахунок операцій з капіталом і
фінансовими інструментами, за винятком короткострокового
капіталу і резервних активів, складають базовий баланс, а операції
з резервними активами – баланс офіційних розрахунків. Сальдо
базового балансу – це сумарний результат поточного балансу й
балансу руху довгострокового капіталу. Значення сальдо базового
балансу показує, якою мірою сальдо поточних операцій фінансується довгостроковим капіталом.
Для аналізу платіжного балансу особливе значення мають три
баланси: баланс поточного рахунку, базовий баланс та баланс офіційних резервів. Дані баланси підраховуються шляхом підведення
підсумків певних розділів платіжного балансу й підрахунку всіх
записів, що знаходяться вище цього підсумку (чистий баланс
рахунку офіційних резервів дорівнює чистому балансові поточного
рахунку й рахунку руху капіталу, але має протилежний знак). Для
відслідкування тенденцій даних балансів необхідно проаналізувати платіжний баланс країни протягом кількох періодів.

7.4. Структура платіжного балансу України

До 1993 року статистика міжнародних операцій України була
представлена торговельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни.
17 вересня 1993 р. спеціальною Постановою Кабінету Міністрів
України та Національного банку України відповідальність за складання платіжного балансу на законодавчому рівні було покладено
на Національний банк (Закон України «Про Національний банк
України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 pоку), а
спільною Постановою Національного банку й Кабінету Міністрів
України № 517 від 17.03.2000 року «Про складання платіжного
балансу» встановлено порядок координації дій міністерств і відомств щодо формування інформаційної бази платіжного балансу.
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Складання платіжного балансу базується на системі обліку
операцій з нерезидентами під егідою НБУ, яка доповнена даними
статистичних обстежень під егідою Державного комітету статистики України. За цією системою інформацію надають дві категорії
респондентів:
1) банки, які декларують здійснені протягом кожного місяця
операції з нерезидентами, що проведені за дорученням клієнтів та
від власного імені (форма № 1-ПБ);
2) підприємства та організації, які відкрили рахунки в іноземних банках (форма № 2-ПБ).
Крім того, в Україні організовано замкнуту систему збору інформації. Це означає, що, крім дебетових та кредитових оборотів
за кореспондентськими рахунками з розбивкою за операціями,
уповноважені банки надають інформацію щодо залишків на цих
рахунках на початок та кінець звітного періоду. Форми надаються
в оригінальній валюті за кожним рахунком ЛОРО та НОСТРО.
Операції надаються в закодованому вигляді відповідно до стандартної класифікації Керівництва щодо складання платіжного
балансу МВФ (п'яте видання). Національний банк конвертує ці
дані в долари США за середньомісячним курсом.
Джерелом даних по зовнішній торгівлі товарами є інформація
Держкомстату, яка базується на даних вантажних митних декларацій та на звітах підприємств про товари, які не проходять митне
декларування. Згідно до методології складання платіжного балансу,
вартість як експорту, так і імпорту товарів формується за умов
поставки FOB (витрати на транспортування до митного кордону
країни-експортера плюс вартість завантаження на борт транспортного засобу). Але за методологією Держкомстату складання
торговельного балансу, імпорт формується за умов ціни CIF, тому
для формування статті платіжного балансу «Імпорт товарів» із
загальної суми імпорту вилучається вартість перевезення та страхування.
Стаття «Послуги» складається з трьох основних компонентів:
транспорт, подорожі та інші послуги. Транспортні послуги включають перевезення пасажирів і вантажів, а також інші послуги, що
виконуються морським, повітряним та іншими видами транспорту.
Джерелом даних є банківські звіти та дані квартальної статистичної
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звітності Держкомстату про експорт–імпорт послуг. Для оцінки
вартості послуг фрахту використовуються дані щодо коригування
вартості імпорту послуг до цін FOB. Стаття «Подорожі» охоплює
товари та послуги, що були придбані приїжджими, якщо тривалість їхнього перебування в країні не перевищує одного року. Джерелами інформації для складання цієї статті є дані щоквартальної
статистичної звітності щодо розрахунків за дорожніми чеками,
картками міжнародних платіжних систем, витрат на відрядження,
купівлю-продаж готівкової іноземної валюти фізичними особами
тощо. Крім того, Національний банк здійснює оцінку надходжень
та витрат від туризму на підставі інформації про чисельність
фізичних осіб, що перетинають митний кордон України, та суму
коштів в іноземній валюті, яку дозволено вивозити без митного
оформлення. Інші послуги охоплюють послуги зв'язку, будівельні,
страхові, фінансові, комп'ютерні та інформаційні послуги, роялті
та ліцензійні послуги, послуги реклами та маркетингу, наукові та
конструкторські розробки, інші ділові послуги, а також урядові
послуги, що не включені до інших категорій.
Стаття «Доходи» складається з оплати праці та доходів від
інвестицій. Оплата праці включає заробітну плату та інші доходи,
які отримані резидентами країни за роботу, виконану за межами її
економічної території (це стосується мешканців прикордонних
районів, сезонних робітники, персоналу міжнародних організацій
тощо). Доходи від інвестицій охоплюють надходження та сплату
доходів від прямих, портфельних та інших інвестицій, а також надходження від резервних активів. Для їх відображення використовують метод нарахувань. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів та грошових внесків
органів державного управління за інформацією Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.
Стаття «Поточні трансфери» характеризує таку передачу матеріальних та фінансових цінностей резидентами від нерезидентів і
навпаки, яка не передбачає компенсації у вигляді певного вартісного еквіваленту. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів, благодійної допомоги в грошовій формі, грошових внесків органів державного управління, а
також за інформацією Міністерства економіки та з питань євро322
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пейської інтеграції – про одержану технічну допомогу й Держмитслужби – про обсяги гуманітарної допомоги у формі товарноматеріальних цінностей.
У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими словами, виникнення
та погашення фінансових зобов'язань між резидентами та нерезидентами. Фінансовий рахунок поділяється на дві класифікаційні
групи, що охоплюють операції з фінансовими активами (активи)
та операції з фінансовими зобов'язаннями (пасиви). Обидві групи,
у свою чергу, поділяються на три категорії: прямі, портфельні та
інші інвестиції. До складу активів відноситься також така категорія, як резервні активи. Джерелом інформації для обліку прямих
інвестицій є щоквартальна звітність Держкомстату України за формами № 10-ЗЕЗ, № 13-ЗЕЗ, а також банківська звітність про рух
коштів на кореспондентських рахунках та форма № 4-ПБ «Звіт про
міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій». Для розрахунку статті «Портфельні інвестиції» використовується інформація Міністерства фінансів України щодо комерційних боргів,
дані банківської звітності про рух коштів на кореспондентських
рахунках та показники щоквартальної форми звітності комерційних банків про міждержавний рух капіталів у формі портфельних
інвестицій (форма № 3-ПБ). У даній формі відбивається рух капіталу як портфельних інвестицій за видами вкладень у цінні папери
та за секторами економіки.
Моніторинг довгострокових кредитів здійснюється на підставі
даних банківської звітності та матеріалів Міністерства фінансів
України. Комерційні кредити включають зміну поточної заборгованості за експортно-імпортними операціями об'єктів господарювання, яка обчислюється на основі даних Держкомстату про кредиторську та дебіторську заборгованість. Інші короткострокові
зобов'язання відображають також прострочену заборгованість
перед нерезидентами за залученими кредитами, інші короткострокові активи – чисте збільшення готівкової іноземної валюти поза
банківською системою.
Динаміка платіжного балансу України за 1999–2005 роки
представлена в таблиці 7. 1.
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РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
БАЛАНС ТОВАРІВ
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ
ІМПОРТ ТОВАРІВ
БАЛАНС ПОСЛУГ
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ
ІМПОРТ ПОСЛУГ
ДОХОДИ (сальдо)
ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо)
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ
ТА Ф ІНАНС ОВИХ ОП ЕРАЦ ІЙ
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Статті платіжного балансу
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-313
1
-314
333
449

1436
1066
8903
-7837
933
7317
-6384
133
1586
-1453
-105
475

І кв.

Ікв.

-558
2
-560
614
149

514 -3975
4
0
510 -3975
420
544
1313
156

1195
-6
1201
247
397

Млн. дол. США

Таблиця 7.1.

886
-2
888
365
923

921
-42
963
447
90

404
-96
11594
-11690
-1131
8462
-9593
1035
3132
-2097
-245
745
5036
-15
5051
6474
1347

-4332
7
-4339
1711
2067

8038
-65
8103
7533
2757

-96
6909
2531
-597
4978
671
11318 41291 44378
-11915 -36313 -43707
-788
3741 -1135
9187 33432 35024
-9975 -29691 -36159
191
1237
1806
2131
7859
9354
-1940 -6622 -7548
-279
-645
-985
780
2576
2845

2005 p.
2004 p. 2005 p.
II кв. III кв. ІV кв.

2337 2061 1075 1603
620
1750 1523
639 1208
156
10458 10979 10951 10406 11060
-8708 -9456 -10312 -9198 -10904
1552
774
482 1020 -236
8539 8512 9064 8531 8844
-6987 -7738 -8582 -7511 -9080
198
749
157
188
392
1919 2467 1887 1875 2216
-1721
-18 -1730 -1687 -1824
-171 -182 -187 -231 -230
758
720
623 6236
694

2004 p.
II кв. III кв. ІV кв.

Динаміка платіжного балансу України
(аналітична форма представлення)
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Джерело: За даними Національного банку України

2666

1536

1203

5316

2876 -2666 -1536 -1203 -5316
2977 -2600 -1434 -1140 -5251
-101
-66 -102
-63
-65
0
0
0
0
0
-101
-66 -102
-63
-65
0
0
0
0
0

2504 -2876

-1103 -1808 -2504
-1039 -1724 -2440
-64
-84
-64
0
0
0
-64
-84
-64
0
0
0

1808

10721

3470
80
3390
-5657
152

-2187

-2539 -10721
-2226 -10425
-313
-296
0
0
-313
-296
0
0

2539

1103

ФІНАНСУВАННЯ
РЕЗЕРВНІ АКТИВИ
Використання кредитів МВФ (чисте)
Використано
Погашено
Виключне фінансування

БАЛАНС

-8117

248
401 1723 1098
2888
-57
37
258 -158
929
305
364 1465 1256
1959
309 -2721 -1297 -3868 -11005
-132
30 -122
376
-38

426 -2770

46
548 1286 1008
-76
-87
376
716
122
635
910
292
-1142 -1871 -2509 -5483
-20
29
-71
24

-400

557

-1096 -1323 -1223 -4475

ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ
Середньострокові та довгострокові
кредити
Надані МФО і гарантовані Урядом
Негарантовані
Короткостроковий капітал
Помилки та упущення
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Як видно з таблиці, протягом 2004–2005 років у платіжному
балансі України відбувалися наступні зміни.
У 2005 р. за даними НБУ сальдо поточного рахунку платіжного
балансу скоротилось порівняно з минулим роком у 2,7 рази та становило 2,5 млрд. дол. США (3,1% до ВВП). Погіршення умов торгівлі, зменшення світового попиту зумовили значне перевищення
темпів зростання імпорту товарів (21,8%) над експортом (4,8%),
що призвело до формування від'ємного сальдо товарного балансу у
розмірі 1,1 млрд. дол. США та різкого скорочення позитивного
сальдо зовнішньоторговельного балансу (з 4,9 млрд. дол. США до
0,8 млрд. дол. США). Характерною ознакою 2005 р. є суттєве
уповільнення темпів зростання експорту товарів. Вартісні обсяги
експорту у звітному періоді становили 35 млрд. дол. США та збільшились до попереднього року лише на 4,8% (у 2004 р. – на 40,8%).
Уповільнення темпів зростання експорту товарів у 2005 році
значною мірою було зумовлено різким скороченням експорту продукції машинобудування. В цілому за рік експортні поставки за
даною групою скоротилися на 18% (на 1 млрд. дол. США) порівняно
з попереднім роком. З іншого боку, посилення конкуренції на світових ринках сталі та металопродукції внаслідок потужної експансії Китаю (виробництво чорних металів у Китаї зросло в 2005 р.
на 24,6%, тоді як світове виробництво збільшилось всього на 5,9%)
призвело до того, що починаючи з першого кварталу 2005 р. темпи
зростання експорту металургійної продукції уповільнювалися. В
цілому за 2005 р. експорт цієї групи товарів зріс лише на 7,6% (в
2004 р. – на 53,5%). Зростання вартісних обсягів експорту відбулось за рахунок збереження високих цін на чорні метали у І півріччі 2005 р., тоді як фізичні обсяги експорту протягом року зменшилися на 9%.
Незважаючи на погіршення світової кон'юнктури на ринку
чорних металів, експорт виробів з них (труби та інше) в цілому за
2005 р. зріс на 27,9% причому як за рахунок цін (на 14,5%), так і
фізичних обсягів (на 11,7%).
Найбільш високими темпами у 2005 р. зростали поставки продукції АПК (на 24% порівняно з попереднім роком), головним
чином, за рахунок зростання вартісних обсягів експорту зернових,
алкогольних та безалкогольних напоїв – у 1,6 рази, молочної
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продукції – на 24% та відновлення у IV кварталі поставок насіння
соняшника та олії. Експорт зернових в минулому році зріс на
63,9% виключно за рахунок зростання фізичних обсягів при стабільних цінах. Такі високі темпи росту пояснюються також і низькою базою порівняння: неврожай 2003 р. обумовив низькі обсяги
експорту в І половині 2004 року.
Обсяги експорту мінеральних продуктів у 2005 р. зросли на 8%.
Найдинамічніше зростали поставки залізорудної сировини та
електроенергії, вартісні обсяги експорту яких збільшилися у 1,5
рази. Зменшення обсягів переробки нафти внаслідок зупинки
декількох українських НПЗ у поточному році призвело до скорочення фізичних обсягів експорту нафтопродуктів, тоді як вартісні
обсяги експорту нафтопродуктів збільшилися на 21% за рахунок
зростання цін. Починаючи з липня, було практично припинено
поставки природного газу на експорт.
У 2005 р. експортні поставки до країн СНД збільшилися на
24%, їх частка у загальному експорті – з 27,1% до 32,1%. В тому
числі, поставки до Росії зросли на 27,3%, її частка у загальному
експорті збільшилася з 17,6% до 21,4%. Частка інших країн світу
дещо зменшилась і становила 67,9% проти 72,9% у 2004 році. Це
зумовлено скороченням експорту до країн Америки на 28,1% та
країн ЄС-25 на 5,8%. Обсяги експорту до країн Африки, навпаки,
збільшилися більш ніж на третину, до країн Азії – на 4,6%.
Політика Уряду, спрямована на збільшення реальних доходів
населення та внутрішнього споживання, разом з активізацією дій
по боротьбі з контрабандою та зниженням митних тарифів, а також
укріплення реального ефективного валютного курсу з початку
року на 15,9% стимулювали зростання у 2005 р. обсягів неенергетичного імпорту більш високими темпами, ніж у 2004 р. (30,7%
проти 26,5%).
Близько 60% приросту імпорту було отримано за рахунок надходжень продукції машинобудівної та хімічної промисловості.
Внаслідок залучення значних обсягів інвестицій в економіку України в 2004 році та їх освоєння, імпорт машин та устаткування в
цілому за рік зріс на 29,1% переважно за рахунок зростання імпорту засобів наземного транспорту (на 34,6%) та машин і устаткування (на 33,8%). Високі темпи росту були характерні і для всіх
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інших груп та статей імпорту. Найвищими темпами у 2005 р. зростали обсяги імпорту промислових товарів (на 54,3%) в основному
за рахунок збільшення офіційно зареєстрованого імпорту взуття (в
6,9 рази) та одягу (в 3,4 рази). Зменшення ввізного мита на окремі
сільськогосподарські та продовольчі товари зумовили збільшення
обсягів імпорту продукції АПК в 2005 р. на 40,7%. Збільшення
вартісних обсягів імпорту продукції хімічної промисловості на
37,2% відбувалося значною мірою завдяки зростанню фізичних
обсягів. Найбільш помітно збільшилися обсяги імпорту фармацевтичних продуктів та пластмас і виробів з них, що також може пояснюватися дією Державної програми «Контрабанді – СТОП» та
зниженням митних тарифів. Водночас у 2005 р. зафіксовано різке
уповільненням темпів приросту вартісних обсягів імпорту енергоносіїв – з 30,9% в 2004 р. – до 2.9%. Така динаміка зумовлена зменшенням поставок нафти в Україну на третину, природного газу –
на 3,1%, при зростанні цін на нафту за рік в середньому на 42%.
Кризова ситуація на паливному ринку у 2005 р. (різке скорочення
поставок нафти з Росії на нафтопереробні підприємства України та
зупинка декількох з них, для переоснащення виробничого циклу)
підштовхнула Уряд встановити нульові ставки митного тарифу та
змінити ставки акцизного збору на деякі види нафтопродуктів, що
сприяло зростанню імпорту нафтопродуктів у 1,6 рази (фізичні
обсяги). У географічному розподілі триває тенденція випередження
темпів зростання обсягів імпорту з країн далекого зарубіжжя (32%)
над імпортом з країн СНД (11,7%). Частка інших країн світу збільшилась з 49,8% до 54% від загального імпорту, в основному за рахунок збільшення імпортних надходжень з країн Азії, які зросли у 1,8
рази, та країн ЄС (на 27,7%).
Баланс послуг у 2005 р. зведено з позитивним сальдо в 1,8 млрд.
дол. США, що у 1,5 рази більше рівня попереднього року. Експорт
послуг збільшився на 19% та сягнув 9,2 млрд. дол. США переважно
за рахунок зростання двох головних складових цієї статті: послуг з
транспортування – майже на 11% та послуг, що пов'язані з подорожуванням – на 22%. Найдинамічніше зростали обсяги послуг,
наданих нерезидентам у галузі зв'язку (в 1,6 рази). Обсяги імпорту
послуг у 2005 р. зросли на 14% порівняно з 2004 роком і становили
7,6 млрд. дол. США. Витрати на транспортні послуги протягом
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року збільшилися на 26%, їх частка в структурі імпорту послуг
збільшилася до 27% (проти 24,6% у 2004 р.). Витрати резидентів на
послуги з подорожування збільшилися майже на 14%, а частка таких
послуг в загальному імпорті послуг залишилася на рівні попереднього року – 37%. Найвищими темпами зростали обсяги імпорту
фінансових послуг (в 2 рази), комп'ютерних та інформаційних та
послуг за статтею «роялті» та обсяги експорту/імпорту за статтею
«Подорожі» .
Від'ємне сальдо балансу доходів за 2005 рік збільшилося до рівня
попереднього року в 1,5 рази і становило 985 млн. дол. США. Необхідність обслуговувати зростаючі обсяги залучень за приватними
середньо- та довгостроковими кредитами, збільшення виплат дивідендів іноземним інвесторам та зростання платежів Уряду за прямим та гарантованим боргом, були головною причиною зростання
обсягів виплат у 2005 р. в 1,7 раза. Показник нарахованих відсотків
із зовнішнього боргу відносно експорту товарів та послуг збільшився до 2,8% проти 1,8% у 2004 році. Водночас, зростання переказів в оплату праці наших громадян за кордоном в 1,6 раза, та
зростання золотовалютних резервів зумовили збільшення надходжень за доходами 2005 р. в 2 рази.
У 2005 р. збереглася тенденція до збільшення обсягів поточних
трансфертів, баланс яких склався з позитивним сальдо у розмірі 2,8
млрд. дол. США, що на 10,4% більше, ніж у 2004 році. Основним
чинником зростання було збільшення на 23,6% обсягів приватних
грошових переказів, які складають 68,4% від загального обсягу
отриманих трансфертів.
Визначальною рисою фінансового рахунку в 2005 р. став значний притік валюти за такими статтями як прямі іноземні інвестиції, а також середньострокові та довгострокові негарантовані
кредити, при одночасному зменшенні відтоку капіталу. Це
дозволило збільшити резервні активи до рівня, що забезпечує
фінансування імпорту товарів та послуг впродовж 4,9 місяця. В
2005 році сальдо рахунку операцій з капіталом склалось від'ємним
у розмірі 65 млн. дол. США, що зумовлено, головним чином,
придбанням протягом другої половини року у нерезидентів
виключних прав на використання інтелектуальної власності (ноухау) на території України на суму 51 млн. дол. США.
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Обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій у 2005 році
склали 7,5 млрд. дол. США, що у 4,4 раза перевищує показник 2004
року. Зафіксовані рекордні обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій пояснюються, перш за все, надходженням коштів за приватизацію металургійного заводу «Криворіжсталь» компанією Mittal Steel у листопаді 2005 р. та продажем іноземному
інвесторові банку «Аваль».
Необхідно зазначити, що показник приросту прямих іноземних
інвестицій в економіку України у 2005 р. (7,8 млрд. дол. США) був
найвищим за всю історію складання платіжного балансу України
та становив 81% від їх загального обсягу, накопиченого протягом
останніх 10 років.
Загальний обсяг накопичених прямих інвестицій в Україну за
2005 р. зріс на 79,2% порівняно з початком року і становив 17,2
млрд. дол. США, з них 16,4 млрд. дол. США – акціонерний капітал; 0,8 млрд. дол. США – кредити, надані прямими інвесторами.
Інвестиції на душу населення, хоча і зросли порівняно з початком
року на 80,5%, в цілому залишаються невисокими – всього 367
дол. США на чоловіка.
У 2005 р. Україною було здійснено прямих інвестицій за кордон
на суму 275 млн. дол. США (за 2004 р. – 4 млн. дол. США). Обсяги
чистого залучення неурядового сектору України за середньо- і довгостроковими кредитами та облігаціями за 2005 р. склали 4,8 млрд.
дол. США (у 2004 р. – 3,2 млрд. дол. США). Слід відзначити, що 75%
від загального обсягу залучених коштів (або 3,6 млрд. дол. США)
надійшли у другій половині року. Обсяги чистого залучення
середньо- та довгострокових негарантованих кредитів становили 3,4
млрд. дол. США (у 2004 р. – 2 млрд. дол. США). Запозичення за
єврооблігаціями українських банків, корпорацій та муніципальних
органів влади протягом 2005 р. склали 1,4 млрд. дол. США, що на
21% вище, ніж у 2004 році. В 2005 р. Уряд України залучив на зовнішніх ринках 721 млн. дол. США шляхом розміщення ОЗДП (емісія
відбулась в жовтні), що на 379 млн. дол. США нижче ніж у 2004 р.
Коефіцієнт обслуговування довгострокового зовнішнього боргу
(як співвідношення витрат на погашення основної суми боргу та
відсотків до експорту товарів та послуг) становив у звітному періоді 14,7%, що на 4% вище, ніж у 2004 році. Зростання даного показ330
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ника спричинене тим, що темпи приросту обсягу експорту товарів
та послуг значно відставали від темпів приросту обсягу витрат на
погашення зовнішнього боргу (7,5 та 47,1 % відповідно).
Слід зазначити суттєве зростання у 2005 р. обсягів чистого
залучення короткострокових кредитів в економіку України – до 1,4
млрд. дол. США (в 2004 р. вони становили 369 млн. дол. США).
За рахунок нових негарантованих запозичень зовнішній борг
України зріс за 2005 р. на 26,6% і станом на 01.01.2006 р. складав
38,8 млрд. дол. США, з них заборгованість банківського сектору –
6,2 млрд. дол. США, реального сектору економіки – 18,9 млрд.
дол. США.
За 2005 рік чиста купівля нерезидентами ОВДП та ОВДП-ПДВ
становила близько 1 млрд. дол. США, з них більше 90% було куплено протягом січня – квітня 2005 р. (в 2004 р. чиста купівля нерезидентами склала всього 407 млн. дол. США). Натомість починаючи
з травня в зв'язку з проведеною ревальвацією гривні інтерес нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики України значно
зменшився, тому в цілому за травень–грудень чиста купівля становила лише 15 млн. дол. США.
Ситуація у зовнішньому секторі економіки України у 2005 р.
характеризувалася суттєвим зменшенням обсягів відтоку капіталу
з країни. В цілому за рік обсяги відтоку капіталу оцінено у 3,5
млрд. дол. США, що у 2 рази менше порівняно з 2004 р. (6,9 млрд.
дол. США). Дані платіжного балансу свідчать про відсутність у
2005 р. тенденції до перевищення обсягів платежів за імпорт товарів над обсягами фактичного імпорту (у 2004 р. таке перевищення,
пов'язане з використанням резидентами України зовнішньоекономічних операцій, які передбачають імпорт товарів без їх ввезення
на митну територію України, оцінено в 4,8 млрд. дол. США).
Водночас обсяги відтоку капіталу за операціями з вітчизняними
цінними паперами, що дають право на участь у капіталі, збільшилися майже у два рази.
Протягом 2005 р. спостерігалося суттєве зростання обсягів
вибуття готівкової валюти з банківського сектору в інші сектори
економіки України. Процес вибуття готівки з банківського сектору
розпочався в ІІ кварталі 2005 р., найбільші обсяги відтоку було
зафіксовано у IV кварталі 2004 р. (1,9 млрд. дол. США). В цілому за
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рік відтік готівкової іноземної валюти з банківської системи до
інших секторів економіки оцінюється у 3,3 млрд. дол. США.
Суттєвий притік середньо- та довгострокових кредитів та надходження коштів від приватизації Криворіжсталі дозволили збільшити резервні активи України в 2005 р. на 10,4 млрд. дол. США (за
2004 рік – 2,2 млрд. дол. США). Обсяги резервних активів на
кінець грудня становили 19,4 млрд. дол. США, що дає змогу забезпечити фінансування імпорту товарів та послуг майбутнього періоду впродовж 4,9 місяця.
Відповідно рекомендаціям технічної місії з питань статистики
платіжного балансу обсяги фіктивних операцій з акціями українських підприємств, які здійснювалися з метою вивезення капіталу,
за 2004 та 2005 рр. були перенесені зі статті «Портфельні інвестиції,
вітчизняні цінні папери» до статті «Інші інвестиції, активи».
Таким чином, визначальною рисою платіжного балансу 2005 р.
став значний притік валюти за статтями фінансового рахунку, який
компенсував скорочення позитивного сальдо поточного рахунку та
дозволив вдвічі збільшити рівень резервних активів країни.
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1. У чому полягають особливості міжнародних розрахунків?
2. Назвіть основні форми розрахунків з точки зору їх переваг для
експортера та імпортера.
3. Охарактеризуйте механізм здійснення міжнародних розрахунків через кореспондентські рахунки банків.
4. Вкажіть переваги акредитивної форми розрахунку для експортера та імпортера.
5. Охарактеризуйте основні види акредитивів.
6. В чому полягають особливості особливості інкасової форми
розрахунків.
7. В чому полягають особливості проведення міжнародних розрахунків за допомогою чеків та векселів?
8. Охарактеризуйте механізм складання платіжного балансу за
методологією МВФ.
9. Назвіть основні компоненти платіжного балансу.
10.Поясніть структуру та вкажіть особливості складання платіжного балансу України.
11.Охарактеризуйте тенденції та динаміку платіжного балансу
України протягом останніх років.
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Розділ 8.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
8.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції
як відносин і як процесу

Міжнародна економічна інтеграція є результатом поглиблення
міжнародного територіального поділу праці. На певному етапі
розвитку цього процесу економічні стосунки між країнами світу
характеризуються вже не тільки торговельними, але й тісними
виробничими, фінансовими та іншими зв'язками.
Економічна інтеграція – це процес зближення і поступового об'єднання національних економік шляхом утворення єдиного економічного
простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої
сили через державні кордони. Національні економіки, спеціалізуючись на виготовленні певних товарів та наданні послуг, водночас
доповнюють одна одну в системі світового господарства. Слово
інтеграція походить від латинського integratio – цілий; отже змістовно інтеграція веде до утворення цілісної економічної системи.
Економічна інтеграція представляє собою сучасну найрозвинутішу форму інтернаціоналізації господарського життя, яка почалася ще за доби великого машинного виробництва і означала поступовий вихід виробництва за межі окремої країни та формування
його міжнаціональних форм у рамках світового господарства. З
другої половини двадцятого століття окремі сектори світового господарства починають помітно виділятися на його загальному фоні.
Зв'язки між групами країн стають інтенсивнішими, набувають
комплексного характеру, тобто охоплюють економіку, політику,
культуру, соціальну та інші сфери. У надрах інтернаціоналізації
визріла економічна інтеграція як якісно нова, вища її форма.
Отже, інтеграція – явище об'єктивне, всесвітнього масштабу та
існує у вигляді конкретних форм співробітництва.
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Цілями інтеграції виступають:
– економія на масштабах, яка є закономірним наслідком спеціалізації виробництва та, як результат, збільшення його обсягів,
підвищення ефективності та зменшення витрат на одиницю
продукції;
– розширення фізичних обсягів ринків, можливостей збуту товарів
та підвищення потенціалу виробничої діяльності підприємств;
– безперешкодний вільний рух товарів та чинників виробництва,
що дозволяє знижувати непродуктивні трансакційні витрати, які
зумовлюються виходом економічної діяльності за межі національних територій;
– створення для країн та суб'єктів підприємницької діяльності
додаткових конкурентних переваг у регіональному та світовому
масштабах, особливо зважаючи на загострення змагань щодо
темпів економічного розвитку, боротьбу за сфери економічного
та політичного впливу між окремими країнами та міждержавними утвореннями;
– створення сприятливих умов соціально-політичного розвитку,
забезпечення національних інтересів, гарантування безпеки для
країн в геостратегічному контексті;
– сприяння структурній перебудові економіки, що є особливо
важливим для країн з перехідною економікою;
– підвищення рівня добробуту населення через приєднання до
більшого та ефективнішого ринкового простору.
Міжнародну економічну інтеграцію можна розглядати і як відносини, і як процес. Економічна інтеграція як відносини представляє
свободу поведінки суб'єктів економічної діяльності, не утиснення
їхніх інтересів на світовому, регіональних та національних ринках,
відсутність дискримінації іноземних партнерів на ринках будьякої з інтегрованих національних економік. Тобто держави повинні
керуватись у своїй міжнародній економічній діяльності концепцією
відкритої економіки, принципом фритрейдерства (вільної торгівлі).
Міжнародні інтеграційні відносини покликані створювати відповідні організаційно-правові та фінансово-кредитні механізми
взаємодії суб'єкта інтеграції зі світовим співтовариством, сутністю
і метою яких є:
– створення максимально сприятливих умов для господарської
взаємодії з зовнішнім економічним середовищем (зокрема, заходи
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щодо зближення, приведення у відповідність та уніфікації національних законодавчих актів з міжнародними у сфері зовнішньоекономічної діяльності, створення сприятливих митних
режимів тощо);
– відповідность національних господарських структур світовим;
– наявності могутнього експортоорієнтованого сектору виробництва, націленого на попит світового та регіонального ринків;
– пошук і утримання певної ніші у міжнародному поділі праці, яка
відображає її міжнародний виробничий профіль;
– забезпечення високого рівня участі в міжнародній виробничій,
науковій і технічній кооперації, обміні капіталами та робочою
силою.
Міжнародна економічна інтеграція як процес представляє собою
стирання відмінностей між економічними суб'єктами різних держав. Цей процес відбувається у ході становлення та еволюції інтернаціонального технологічного способу виробництва, створення
інтернаціонального капіталу. Поряд з інтернаціоналізацією приватного та колективного капіталу здійснюється інтернаціоналізація державного капіталу (будівництво двома і більше державами
великих спільних об'єктів економічної інфраструктури, освоєння і
випуск складних типів сучасної техніки тощо). Переплетіння і
зрощення цих форм інтернаціоналізації капіталу й зумовлює
виникнення змішаних інтернаціональних форм економічної
власності, найрозвинутішою з яких є формування бюджетів наднаціональних органів, створення єдиної податкової, кредитної та
інших систем. Нерозривна єдність процесів інтернаціоналізації
технологічного способу виробництва та економічної власності –
інтернаціоналізація суспільного способу виробництва. Він детермінує появу єдиних наднаціональних інститутів, що здійснюють
уніфікацію господарських механізмів багатьох країн.
Отже, міжнародна економічна інтеграція і як відносини, що
характеризується взаємозалежністю елементів економічної системи, і як процес, що являє собою стирання відмінностей між економічними суб'єктами різних держав, знаходяться у діалектичному
взаємозв'язку і взаємообумовленості, і сприяють всебічному розвитку інтеграційних процесів, які охоплюють як базисні так і надбудовні їхні складові. До надбудовних належить уніфікація зако337
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нодавства багатьох країн, їхньої економічної політики. Базисні
аспекти інтернаціоналізації господарського механізму в єдності з
інтернаціоналізацією суспільного способу виробництва формують
цілісну інтернаціональну економічну систему.
Економічна інтеграція виникає на вищому її ступені: відбувається поступова інтеграція соціальної, політичної, правової,
духовної та інших підсистем суспільних відносин. Конкретніше
процеси економічної інтеграції виявляються у зближенні й поступовому об'єднанні процесу відтворення в окремих галузях народного господарства, у кредитно-фінансовій, валютній, торговій
сферах тощо.

8.2. Фактори, рівні та стадії регіональної економічної
інтеграції

На розвиток міжнародної економічної інтеграції впливає низка
факторів. Першим, найважливішим та найвпливовішим чинником
є сучасна науково-технічна революція. Якісні зміни в продуктивних
силах, поява принципово нових засобів виробництва, технологій і
зміни в цьому зв'язку самого характеру і структури виробництва
заходять у суперечність з обмеженістю національних ринків,
наявністю різних міждержавних бар'єрів на шляху руху капіталів,
товарів та послуг, робочої сили. Масштабність і принципово новий
характер проблем сучасного всесвітнього соціально-економічного
розвитку роблять неможливим чи неефективним їхнє вирішення
окремими країнами, стає очевидною необхідність об'єднання різноманітних видів ресурсів.
Науково-технологічна революція вносить кардинальні зміни в
систему сучасного виробництва. Активно тривають процеси його
інтелектуалізації, дематеріалізації, мініатюризації. Інтелектуалізація вимагає зростання вимог до робочої сили, її професійнокваліфікаційного рівня. Витрати на наукову інженерну працю
сягають нині дві третини загальних витрат на виробництво товарів.
Дематеріалізація виробництва, його комп'ютеризація та інформатизація пов'язані зі зміною моделі економічного розвитку, з
переходом від екстенсивного до інтенсивного типу економічного
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розвитку. Економіка «полегшується», зменшуються питомі витрати
сировини, матеріалів, енергії, інших ресурсів на виготовлення
одиниці продукції.
Сучасним міжнародним виробничим системам характерна електронізація, роботизація, комп'ютеризація, впровадження біотехнологій.
Електронізація виробництва дає змогу значно вилучити безпосередньо з його процесу робочу силу, веде до автоматизації технологій. Створюються банки даних про основні тенденції розвитку
світової торгівлі, фінансів, руху цін на основні товари тощо. За
допомогою ЕОМ встановлюються тісні кореспондентські міжбанківські зв'язки, відбувається обмін даними про курси акцій на
головних фондових біржах і про ціни товарів на товарних біржах
світу. В цій системі можна отримати інформацію про стан світових
грошових ринків, курси валют, ціни на золото тощо.
Всебічне застосування комп'ютерної техніки, мікропроцесорів,
біотехнологій, лазерної техніки, порошкової металургії, мембранної
технології, виробів із кераміки, матеріалів із заданими властивостями, застосування елементів космічного виробництва свідчать
про початок нової ери суспільно-економічного розвитку – ноосферно-космічної цивілізації1.
Новий тип факторів виробництва, що формуються як всесвітні,
називають біотехнологіями. Саме вони становлять ядро космічної
єдності світу, формують майбутню структуру світового господарства, сприяють глобальним та регіональним інтеграційний процесам.
Другим фактором розвитку міжнародної економічної інтеграції
є соціально-економічна однорідність національних господарств, що
зближаються. Те, що міжнародна економічна інтеграція досягла
найрозвинутіших форм у Західній Європі, пояснюється ідентич1 Ноосферно-космічна цивілізація – сфера всепланетарної взаємодії природи і суспіль-

ства, в якій головним визначальним чинником розвитку стає розумна людська діяльність. Зародившись на планеті, вона має тенденцію до постійного розширення, перетворюючись на особливий структурний елемент космосу. На протилежність стихійного, хижацького відношення до природи, що призводить до погіршення навколишнього середовища, несе загрозу людству, – ноосферно-космічна цивілізація означає
організацію розумної діяльності людей, відповідає як нинішнім, так і майбутнім їхнім
потребам.
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ністю економічних структур цих країн, приблизно однаковим
рівнем розвитку продуктивних сил. Проте протягом всієї інтеграційної історії, ЄС багато зусиль докладав і нині докладає вирівнюванню рівнів економічного і соціального розвитку держав-членів,
адаптації нових країн, що приєднувалися до Євросоюзу, до інтеграційної системи співдружності. Так було і в 1973 р., коли до ЄС
приєдналися Велика Британія, Данія та, особливо, Ірландія, адаптаційний процес якої до Союзу ще й досі не завершився. Економічна криза в середині 70-х років посилила розрив у рівнях економічного розвитку та дезінтеграційні тенденції. А зі вступом до
угруповання порівняно відсталої Греції (1981 р.) це проявилося ще
помітніше. Приєднання до ЄС у 1986 р. Іспанії та Португалії загострило міждержавні диспропорції, що існували раніше. Ці країни
відставали за рівнем промислового розвитку та доходу на душу
населення (приблизно, половина середнього по ЄС), окрім того,
надто великою була в них зайнятість населення у сільському господарстві. За даними Євростату, в 1992 р. ВВП на душу населення
у 12 регіонах 15 країн ЄС був менший середнього по ЄС. Водночас,
у 7 регіонах ЄС ВВП на душу населення був вище середнього рівня
у 1,5 рази. І, насамкінець, приєднання до Союзу у 2004 р. десяти
центральноєвропейських, балтійських та острівних середземноморських країн значно порушило однорідність національних
господарств у всіх соціально-економічних і структурних аспектах і
вимагає великих зусиль щодо вирівнювання рівня їхнього економічного розвитку та адаптації до інтеграційних структур Союзу.
Третім фактором розвитку міжнародної економічної інтеграції є
наявність досить тривалого періоду та досвіду взаємного економічного співробітництва групи країн. Інтеграція являє собою продовження господарської взаємодії країн, її новий стан, вищий рівень
економічного співробітництва. Інтеграція виникає на основі і в
результаті поглиблення та розширення економічної взаємодії різних країн. Так, згідно плану Робера Шумана [12], 18 квітня 1951 р.
шість країн – учасниць договору: Бельгія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина та Франція підписали договір про створення Європейського співтовариства з вугілля і сталі, яке за більше
ніж 54 роки перетворилося на потужне регіональне економічне
угруповання, що об'єднує 25 країн Європейського континенту.
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Для розвитку міжнародної економічної інтеграції взагалі та
європейської зокрема важливе значення мають економіко-географічна близькість країн, наявність спільних кордонів. Це суттєво
інтенсифікує взаємні економічні зв'язки, знижує транспортні
витрати, створює умови для реалізації великих спільних проектів
співробітництва. Як правило, країни зі спільними історичними,
культурними та іншими умовами розвитку більшою мірою тяжіють
до економічної інтеграції.
Четвертим фактором розвитку міжнародної економічної інтеграції є суб'єктивний чинник, який полягає в цілеспрямованій
діяльності соціальних груп і класів, партій, законодавчих і виконавчих органів країн щодо розвитку власне інтеграційних процесів. Ця діяльність, що відбиває об'єктивні економічні процеси, але
водночас впливає на них, може певною мірою сприяти розвиткові
інтеграції або гальмувати її. Зокрема, розвиткові інтеграційних
процесів сприяє: ринкова уніфікація світового господарства; демократичні тенденції розвитку людства; наявність та необхідність
вирішення глобальних проблем. Натомість, гальмуючими чинниками інтеграції виступають: традиційні конфлікти між країнами;
світові релігії тощо.
Нині пріоритетом і, в певному сенсі, провідним чинником
української зовнішньополітичної стратегії та її головним вектором
національної зовнішньої політики є відносини з Європейським
Союзом. Зміст їх на нинішньому етапі полягає в пошуку адекватного алгоритму подальшої співпраці. Йдеться про вибір або послідовність проходження трьох об'єктивно існуючих можливостей:
повноцінне приєднання до ЄС з оформленням повноправного
членства; асоціативні відносини з певними обмеженнями інтеграційних устремлінь української сторони; встановлення договірних двосторонніх відносин певного типу (можливо, навіть у чомусь
привілейованого) в рамках концепції «ширшої Європи», наприклад,
у запропонованому європейцями форматі «особливого сусідства».
Щодо можливості узгодження європейського або так званого
євразійського (або російського) та північноамериканського векторів української зовнішньої політики, то така можливість існує не
тільки в теорії, а є нагальною щодо практичного застосування.
Наразі завдання України полягає в тому, щоб врівноважити ці
вектори, віднайшовши для кожного з них відповідні місце і роль у
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загальній системі національної зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної стратегії.
Якщо максимально схематизувати ситуацію, то співвідношення
між векторами виглядатиме наступним чином: європейська інтеграція – стратегічна мета і магістральний шлях розвитку України;
співпраця із Росією та іншими країнами СНД – один з найважливіших механізмів досягнення стратегічної мети1, передусім в економічній та у сфері регіонального співробітництва; північноамериканський вектор – глобальний контекст процесу реалізації
української стратегічної мети, поза межами якої досягнення навряд чи є можливим.
Процес міжнародної економічної інтеграції має два взаємопов'язаних рівні: мікро- та макрорівень.
На мікрорівні вирізняють горизонтальну та вертикальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція виникає в результаті злиття фірм,
які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої
реалізації через спільну систему розподілу та отримання при цьому
додаткового продукту. Така інтеграція супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в
країні базування. Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання
фірм, які функціонують у різних виробничих циклах. Розрізняють
наступні форми вертикальної інтеграції:
– інтеграція «униз» (наприклад, приєднання заводу – виробника
сировини чи напівфабрикатів до компанії, яка веде головне
виробництво);
– виробнича інтеграція «вгору» (наприклад, придбання сталеливарною компанією заводу, що виробляє металоконструкції);
– невиробнича інтеграція «вгору», що включає сфери розподілу.
На певному етапі розвитку мікроінтеграції виникають транснаціональні корпорації (ТНК) – міжнародні за складом та характером діяльності суб'єкти господарського життя, які функціонують
на принципах корпоративної власності з акціонерною формою
управління та розподілу прибутків на міжнародному рівні.
Важливою рисою ТНК є реалізація єдиної послідовної стратегії
через один або декілька центрів прийняття господарських рішень.
1 Як варіант – створення зони вільної торгівлі в рамках ороганізації Єдиного еконо-

мічного простору (ЄЕП) за участі України, Росії, Білорусії та Казахстану.
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На рівні національних економік інтеграція розвивається на основі
формування економічних об'єднань країн із тим або іншим ступенем узгодження їхньої національної політики. У процесі генезису
та розвитку інтеграційні процеси регіонального типу проходять
три стадії та набувають певних форм.
На першій стадії формуються різні торговельні спільності й
економічні союзи, коли головним каналом внутрішньої взаємодії
стає зовнішня торгівля. До них належать Європейська асоціація
вільної торгівлі, спільний ринок країн Західної Європи, Центральноамериканський спільний ринок, Арабський спільний ринок та
інші. Взаємодія відтворювальних процесів здійснюється в цих торгових спільнотах переважно через сферу обміну, налагодження
сталих торговельних контактів.
Торговельна спільнота держав ґрунтується головним чином на
загальному і частковому міжнародному поділі праці, тобто коли
переважає міжгалузева спеціалізація, і взаємодія відбувається переважно на макроекономічному рівні.
Друга стадія інтеграції передбачає не лише торговельний обмін,
але й широке взаємодоповнення національних економік, коли
вони одна без одної практично не можуть розвиватися. На цій
стадії закріплюються міжгалузева спеціалізація, частковий поділ
праці. Водночас починає поширюватися внутрішньогалузева спеціалізація; поділ праці виходить за межі окремих підприємств і
реалізується у міжнародному масштабі.
На третій стадії відбуваються глибока структурна взаємодія
національних економік, їх взаємопроникнення та взаємопереплетіння. Зовнішньоекономічний фактор стає складовою національного процесу розширеного відтворення. Міжнародні коопераційні
зв'язки ґрунтуються переважно на одиничному і частковому поділі
праці. Широко розвивається внутрішньогалузева подетельна (повузлова), постадійна (технологічна) спеціалізація виробництва.
Досить виразно починають проявлятись елементи єдиної регіональної відтворювальної системи, формуються регіональні економічні комплекси. Здійснюється процес подальшої адаптації національних економік, їх взаємопроникнення, зрощення окремих
ланок. Глибоко перетворюються національні господарські механізми, створюються і закріплюються єдині норми і правила національного характеру і змісту.
343

Розділ 8. Міжнародна економічна інтеграція

Теоретично обґрунтованими та практично апробованими є
наступні основні форми міжнародної економічної інтеграції: зона
преференційної торгівлі; зона (асоціація) вільної торгівлі; митний
союз; спільний ринок; економічний та політичний союзи.
Зона преференційної торгівлі являє собою зону з пільговим торговельним режимом, коли дві або кілька країн зменшують взаємні
тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з
іншими країнами. Найпоказовішим історичним прикладом такої
форми інтеграції є Преференційна система Британського Співтовариства (1932 р.), що об'єднувала 48 держав.
У зонах вільної торгівлі діє особливий пільговий торговельний
режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів при їх збереженні в торгівлі з іншими країнами. Типовими
прикладами є Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ
(1960 р.), Зона вільної торгівлі «США–Канада» (1988 р.), Північноамериканська угода про вільну торгівлю – НАФТА (1994 р.).
Митний союз, так само як і зона вільної торгівлі, усуває бар'єри
в торгівлі товарами серед країн-учасниць. Але, окрім цього, митний союз передбачає спільну торговельну політику по відношенню
до країн, що не входять до митного союзу. Звичайно це проявляється при прийнятті зовнішнього тарифу (мита), за допомогою
якого імпорт із країн, що не входять до митного союзу, обкладається однаковим митом при продажу товарів будь-якій країні –
учасниці митного союзу. Доходи від тарифів потім розподіляються
між учасниками митного союзу згідно з певними встановленими
пропорціями. Такі угоди діяли в Європі: у Бенілюксі (з 1948 р.) та
Європейському Союзу (з 1968 р.). Нині регіональні союзи у формі
митних союзів діють на всіх континентах планети: МЕРКОСУР,
Андський пакт, Митний Союз Центральної Африки, Асоціація
країн Південно-Східної Азії.
У межах спільного ринку, як і в митному союзі, немає торговельних бар'єрів і діє спільна зовнішньоторговельна політика. Окрім
того, у спільному ринку мобільними є чинники виробництва між
країнами-учасницями. Усунені обмеження на імміграцію, еміграцію та переливання капіталу через кордони. Тобто забезпечується
вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та робочої сили.
Чинник мобільності дозволяє більш ефективно використовувати
працю, капітал та технологію. Таким чином, у спільному ринку
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починається інтеграція безпосередньо у сфері виробництва, що
змушує його суб'єктів щільно співпрацювати у грошовій, податковій політиці та в політиці зайнятості.
Але, окрім очевидних вигод функціонування спільного ринку,
він має і негативні сторони. Так, підвищення продуктивності праці
країн – учасниць спільного ринку в цілому не завжди передбачає
однакову вигоду для всіх країн, що до нього входять. Через цю
обставину виникають труднощі у створенні спільного ринку в
різних частинах земної кулі. Прикладом успішної політики спільного ринку може слугувати Європейське Економічне Співтовариство – ЄЕС (1958 р.).
Економічний союз вимагає не лише інтеграції у сфері зовнішньоторговельної і виробничої діяльності, але й гармонізації (інтеграції)
внутрішньої та зовнішньої економічної політики. Країни – учасниці економічного союзу, на доповнення до вільного переміщення
товарів, послуг, чинників виробництва, повинні гармонізувати
грошово-кредитну політику, оподаткування та державні витрати. В
межах економічного союзу функціонує єдина грошова одиниця.
Прикладом таких союзів є Бенілюкс (з 1960 р.), Сполучені Штати
Америки, Радянський Союз (до 1991 р.), Європейський Союз (з
1999 р.). На основі економічних створюються політичні союзи, в
яких поряд з економічною забезпечується й політична інтеграція.
Економічна природа економічних угруповань та взаємовідносини між країнами, що їх утворюють, зумовлюють логіку і послідовність у становленні та розвитку форм міжнародної регіональної
інтеграції.
При утворенні зон преференційної та вільної торгівлі, митних
союзів міждержавні відносини стосуються лише сфери обміну,
тобто розвивається торговельна інтеграція. Глибші форми міждержавної координації створюють умови для інтеграції у сфері виробництва.
Для створення економічного інтеграційного угруповання необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та
інфраструктурні умови. Із політико-правової точки зору, принципове значення мають сумісність політичних устроїв та основного
законодавства країн, що інтегруються. Ключовими щодо економічних умов інтеграції є наступні критерії: рівень розвитку країн, їх
345

Розділ 8. Міжнародна економічна інтеграція

ресурсних та технологічних потенціалів; ступінь зрілості ринкових
відносин, зокрема національних ринків товарів, послуг, капіталів
та праці; масштаби та перспективи розвитку економічних взаємозв'язків країн та інше. Важливе значення мають також інфраструктурна та соціально-культурна сумісність.
Економічні інтеграційні угруповання можуть формуватися різними шляхами. Певна регіональна економічна інтеграція має свої
особливості. Так, інтеграційні процеси у Північній Америці,
насамперед між США та Канадою, здійснювалися шляхом «знизу –
вверх», тобто процесу поглиблення інтернаціоналізації та транснаціоналізації господарського життя через домовленості між країнами про створення зони вільної торгівлі, митного союзу або
спільного ринку передував досить тривалий період розвитку міжнародних економічних зв'язків на рівні підприємців, фірм та
корпорацій. Ці зв'язки активно підтримувалися на державному
рівні, та водночас розроблялися та реалізовувалися широкомасштабні двосторонні проекти.
Шлях європейської економічної інтеграції – інтеграція «зверху
– вниз». Це коли з різних політичних та соціально-економічних
причин створюється інтеграційне угруповання країн, які ще не
повністю відповідають критеріям інтеграційної сумісності, але в
процесі подальшого регульованого та скоординованого на наднаціональному рівні співробітництва досягають тієї чи іншої форми
міжнародної економічної інтеграції. Економічна інтеграція в Європі розвивалася переважно через дво- та багатосторонні переговори та асоційовану участь окремих країн у діяльності вже існуючого інтеграційного угруповання. Це саме можна сказати про
Мексику щодо формування та розвитку Північноамериканської
угоди про вільну торгівлю (НАФТА).
Послідовний розвиток форм міжнародної регіональної економічної інтеграції забезпечує раціональне використання економічного потенціалу країн, підвищує темпи їхнього розвитку. Водночас,
вирішуються важливі питання соціальної політики шляхом об'єктивного зниження цін на основні товари і послуги, створення
нових робочих місць. У різних інтеграційних угрупованнях виробляються і реалізуються механізми та інструменти забезпечення
колективної економічної безпеки.
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Сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції притаманні певні особливості:
– динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції взагалі,
зумовлений як дією об'єктивних чинників, так і «ланцюговою»
реакцією країн світу на розвиток окремих інтеграційних угруповань;
– нерівномірність розвитку та реалізації форм міжнародної економічної інтеграції, спричинена проявами очевидних відмінностей економічного розвитку країн та регіонів світу;
– розвиток, поряд з інтеграційними, дезінтеграційних процесів,
які мають глибокі корені в історичних, політичних, економічних і соціальних закономірностях світового розвитку.
Останні можуть мати не лише локальний (провінція Квебек у
Канаді; Шотландія, Уельс, Північна Ірландія у Великій Британії;
Корсика у Франції; Каталонія та Країна Басків в Іспанії), а й глобальний (розпад Радянського Союзу, Югославії, Ради економічної
взаємодопомоги) характер.
Логічним результатом розвитку транснаціоналізації та регіональної міжнародної інтеграції стане світова (глобальна) інтеграція.
За умов динамічного розвитку транснаціоналізації (на основі
мікроінтеграції), утворення торговельних інтеграційних угруповань
(зони преференційної та вільної торгівлі, митні союзи), національні
економіки вступають у стадію локальної інтернаціоналізації. Відповідно доповнюються і кількісні показники рівня інтернаціоналізації (кількість ТНК, масштаби та результати їхньої зарубіжної
діяльності, ефективність участі у торговельних блоках тощо).
У стадії системної інтернаціоналізації перебувають нині країни,
для яких характерні: превалююча роль ТНК у міжнародній
економічній діяльності; взаємодія у межах зрілих інтеграційних
угруповань (спільний ринок, економічний союз). Для таких країн
кількісні параметри інтернаціоналізації відбивають не стільки
вплив транснаціоналізації та регіональної інтеграції на стан та
умови розвитку національних економік, скільки місце системно
взаємопов'язаних економік у світогосподарській системі.
При цьому слід мати на увазі, що окремі національні економіки
перебувають на різних стадіях інтернаціоналізації. Більше того,
«тріада» світової економіки (США, ЄС, Японія) протягом останніх
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трьох десятиліть включали як окремі, початково інтернаціоналізовані, так і локально, а потім системно інтернаціоналізовані
національні економіки.
Зауважимо, що не лише потенційна економічна міць США та
Японії, а й домінування транснаціоналізації в періоди їхньої зовнішньоекономічної експансії поставило ці країни в тріаду сучасної
світогосподарської системи. За сукупністю об'єктивних і суб'єктивних причин західноєвропейські країни на певному стані свого
розвитку змогли поєднати можливості транснаціоналізації та
регіональної інтеграції. Тепер ЄС – єдиний приклад системно
інтегрованих національних економік. США та Японія ж перейшли
до стадії локальної інтеграції.
Розвиток форм регіональної інтеграції (зона вільної торгівлі,
митний союз, спільний ринок, економічний союз), в умовах переважно глобальної орієнтації ТНК, формує основу для переходу
інтернаціоналізації до полісистемної стадії. Тріада світової економіки, у структурі якої перебувають країни з різним рівнем інтернаціоналізації, трансформується у тріаду системно взаємопов'язаних
національних економік (НАФТА, АТЕС, ЄС).
Значення тріади в умовах розвитку полісистемної інтернаціоналізації виявляється не лише у тому, що вона концентрує найбільші
за масштабами потоки товарів та капіталів, створює безпрецедентне за розмірами і адекватне сучасним тенденціям міжнародного поділу праці (особливо масштабного і динамічного розвитку
внутрішньогалузевого поділу праці) поле діяльності ТНК, а й у
впливі «тріади» на всі інші економіки. Характерно, що цей вплив
призводить, з одного боку, до включення національних економік у
внутрішні ринки ТНК тріади, а з іншого – втягує їх у процеси системної інтеграції. Отже, як на стадії регіональної, так і на стадії
глобальної інтернаціоналізації домінуючими залишаються взаємовідносини «національна економіка – транснаціоналізація – регіональна інтеграція».
Регіоналізм, з одного боку, посилюючи ринкову уніфікацію
розвитку національних економік країн – учасниць інтеграційних
угруповань, прискорює процес глобалізації. Особливо це виявляється в умовах, коли регіональна економічна інтеграція набуває
рис «континентальної»: Американський континентальний ринок,
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Азіатсько-Тихоокеанський континентальний ринок, Європейський континентальний ринок. З іншого боку, регіональні інтереси
можуть відволікати країни від діяльності за багатосторонніми
зобов'язаннями, що виходять за межи інтеграційних угруповань, а
«закритий» регіоналізм породжує протекціонізм щодо третіх країн
(груп країн). Формуються умови для розвитку конкуренції між
окремими регіонами і континентами. Проте саме такого роду конкуренція стає одним із ключових факторів подальшого розвитку
регіональної економічної інтеграції, а саме переходу до міжконтинентальної інтеграції. Показовими у цьому плані є намагання
створити зону вільної торгівлі між США та ЄС. Тобто регіоналізація і глобалізація, які, на перший погляд, є процесами протилежного напрямку, насправді не виключають, а доповнюють одне
одного. На регіональному рівні конкретизуються, організаційно
упорядковуються, моделюються інтеграційні процеси, які на глобальному рівні мають узагальнений характер. Поступово розширюючись, регіональні організації відпрацьовують механізм економічного співробітництва, який стає надбанням світової спільноти
на глобальному рівні. Цей факт має відображення і в системі міжнародних організацій. Так, Організація європейського економічного
співробітництва, утворена у 1948 р. як регіональна організація, з
1961 р. перетворилася на глобальну – Організацію економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР), що сьогодні об'єднує 30 найбільш розвинених країн усіх континентів.
Отже, на зміну інтернаціоналізації та регіональній інтеграції
прийде глобальна (світова) економічна інтеграція. У перспективі,
на етапі переходу від полісистемності до глобалізму об'єктивно
зникне сама наука «міжнародні економічні відносини», теорії інтернаціоналізації в їх традиційному розумінні вичерпають себе,
оскільки держави і національні економіки втратять функцію основного структурного елементу світової економіки. Очевидно, людство отримає «інтеграційне» знання, що дадуть нові науки, елементи яких формуються уже сьогодні: геополітика, геоекономіка,
геосоціологія, глобальна політика і економіка, економічна тектоніка тощо. Таке «інтеграційне» знання повною мірою сприятиме
осмисленню нових умов життєдіяльності в цілісному світі.
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8.3. Європейські інтеграційні процеси

Історично найбільш рельєфно інтеграційні процеси виявилися
в Західній Європі. Із самого початку вони були викликані необхідністю відбудови економіки країн цього регіону після другої
світової війни та встановлення тривалого миру між державами
континенту, особливо між Францією та Німеччиною, які в період з
1870 по 1945 рр. були ворогами у трьох запеклих війнах. Інтеграційним настроям у Західній Європі сприяло також загострення
конфлікту між Сходом і Заходом, переростання його у «холодну»
війну та пов'язана із цим поляризація в міжнародних відносинах.
У травні 1950 р. був розроблений план Робера Шумана, в основу
якого було покладено створення Європейського об'єднання з вугілля
і сталі, ЄОВС (European Coal and Steel Community, ECSC). У квітні
1951 р. у Парижі договір був підписаний, а в серпні 1952 р. набрав
чинності. До об'єднання увійшли шість держав: Франція, ФРН,
Італія та країни Бенілюксу. Метою створення цього інтеграційного
угруповання було сприяння економічному зближенню між країнами-учасницями, які увійшли до нього. У 1953 р. були скасовані
митні обмеження в торгівлі залізом і брухтом, а дещо пізніше – і
сталлю. У 1980 р. в цих країнах введено контингентування експорту та імпорту. У 1985 р. скасовано державні субсидії сталеливарній промисловості. Таким чином, перший етап розвитку Європейського Союзу тривав з 1951 по 1957 р. (від Паризького до Римського
договору).
Другий етап пов'язаний з Римським договором (25 березня
1957 р.) про створення Європейського економічного співтовариства,
ЄЕС (European Economic Community, EEC) та Європейського співтовариства з атомної енргії – Євроатома (European Atomic Energy
Community, EURATOM), який набрав чинності 1 січня 1958 р. Творцями ЄЕС та Євроатома стали ті ж самі 6 країн.
Мета ЄЕС (спільного ринку) – забезпечення постійного і збалансованого розвитку економік країн-учасниць, підвищення рівня
життя населення шляхом забезпечення свободи переміщення
капіталів, товарів і робочої сили.
Мета Євроатома – розвивати ядерну енергетику в країнах, що
підписали договір. Це співтовариство дозволило побудувати низку
АЕС, проводити спільні дослідження в галузі ядерної енергетики.
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Під час переговорів по Договорах про ЄЕС та Євроатом яскраво
проявився аспект, що мав вирішальне значення в рамках загального процесу європейської інтеграції – здатність до пошуку компромісів та стратегія переговорів за принципом пакетних рішень
(package deals). Завдяки останнім вдалося надати, здавалося б,
навіть розбіжним інтересам конструктивного спрямування і поставити їх на службу загальноєвропейській інтеграції.
Третій етап пов'язаний з об'єднанням у 1967 р. трьох співтовариств: Європейського об'єднання з вугілля та сталі, Європейського
співтовариства з атомної енергії та Європейського економічного
співтовариства у триєдину інтеграційну організацію з офіційною
назвою назвою Європейські співтовариства або Європейське співтовариство, ЄС (European Communities, European Communitiy, EC). До
його складу спочатку увійшли 6 країн: Франція, ФРН, Італія,
Бельгія, Нідерланди, Люксембург. У 1973 р. до нього приєдналися
Велика Британія, Данія, Ірландія, у 1981 р. – Греція, у 1986 р. –
Іспанія та Португалія.
Цілями Європейського співтовариства було створення єдиної
Європи шляхом поступового злиття національних економік і розвиток спільних інститутів, що досягалося за допомогою формування спільного ринку на основі укладеного у 1968 р. митного
союзу, спільної політики та створення європейської валютної
системи (березень 1979 р.) з метою формування «зони валютної
стабільності» в Європі. Механізми європейської валютної системи
(ЄВС) ґрунтувалися на ЕКЮ – складній валютній одиниці, яка
розраховувалася за певною формулою на базі всіх національних
валют співтовариства. Зважування національних валют у кошику
відбувалося з урахуванням частки валового національного продукту і зовнішньоторговельного обороту країн-учасниць.
Злиттю національних економік сприяло і утворення єдиного
внутрішнього ринку (січень 1993 р.) у відповідності до Єдиного
європейського акту, підписаного в 1986 р. Прийнятий у 1987 році
акт мав на меті створити умови для перебудови господарського
механізму співтовариства. Найбільший крок у цьому напрямку –
принципова домовленість про створення єдиного ринку 12 країн –
членів ЄС до 1993 р. Водночас реалізація цього проекту, а також
інших напрямів інтеграційного співробітництва стикалася зі значними проблемами, усунути які в Єдиному європейському акті не
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вдалося. Зберігалися суттєві відмінності в митному законодавстві
та адміністративних правилах, що істотно перешкоджали вільному
пересуванню товарів, капіталу і робочої сили.
Четвертий етап пов'язаний із Маастрихтським договором (підписаний 12-ма країнами ЄС 7 лютого 1992 р. і набув чинності 1 листопада 1993 р. після ратифікації його всіма країнами) і утворенням
Європейського Союзу, ЄС (European Union, EU). Після набуття
членства з 1 січня 1995 р. Австрії, Швеції та Фінляндії кількість
держав-членів у Євросоюзі сягнула 15-ти.
Маастрихтською Угодою про Європейський Союз передбачаються єдине європейське громадянство; економічний і валютний
союз; політичний союз. Угода започаткувала новий етап у процесі
створення ще більш щільного союзу народів Європи, заснованого
на досягненнях Європейського співтовариства.
Усунути проблеми і перешкоди на шляху інтеграції, реалізувати
мету – створення єдиної Європи – потрібно було через створення
спільних інституцій ЄС. До головних з них належать Європейська
Комісія, Європейська рада, Рада міністрів, Європейський парламент, Суд ЄС, Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів,
Рахункова палата тощо.
Європейська Комісія (European Commission) – виконавчий орган
Союзу. Вона забезпечує дотримання всіх положень Угоди про
утворення ЄС всіма структурними підрозділами. Комісія готує
рекомендації щодо прийняття рішень з різних питань діяльності
Союзу, бере участь у розробці найважливіших заходів, які здійснюють Рада і Парламент. Комісія також готує загальний щорічний
звіт про діяльність ЄС.
Європейська Комісія складається з членів, які обираються за
принципом їх загальної компетенції. Члени комісії при виконанні
своїх обов'язків не повинні приймати інструкції від своїх урядів, не
можуть займатися ще якою-небудь діяльністю поза Комісією.
Очолює Комісію Голова, який обирається її членами, але його
кандидатура мусить бути затверджена Європейським парламентом. У процесі своєї діяльності Комісія постійно консультується з
Радою, рішення приймаються ними спільно.
Найголовніша функція Комісії полягає у забезпеченні сумлінного виконання державами-членами рішень Ради ЄС; щоб конкуренція між ними була чесною і ніхто не отримав би «незаконні»
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пільги – додаткові кредити, дотації тощо. Це стосується також і
окремих фірм. Якщо вони ведуть нечесну конкурентну боротьбу,
Комісія може прийняти рішення про їх покарання штрафом.
Європейська рада (European Council) (слід відрізняти від Ради
Європи, Council of Europe) є вищим органом ЄС. Вона складається з
керівників держав або урядів та їх вищих зовнішньополітияних
функціонерів, якими є міністри закордонних справ. Європейська
рада дає Союзу необхідні імпульси для розвитку та визначає його
загальні політичні орієнтири. Рада збирається двічі на рік для
обговорення найактуальніших питань діяльності Союзу. Вона
надає Європейському парламенту доповідь про хід кожного засідання і щорічний письмовий звіт про результати своєї діяльності.
Рада міністрів або Рада Європейського Союзу (Council of
Ministers, Council of the European Union, Council) – це політичний
орган, її членами є міністри країн-учасниць. У залежності від
питання, що розглядається на черговій сесії, члени Ради можуть
бути представлені різними міністрами (закордонних справ, фінансів, екології тощо). Кількість голосів представників у Раді від кожної країни є неоднаковою і залежить від економічної, політичної
ваги та інших критеріїв щодо кожної держави у Союзі.
Головами Ради виступають міністри закордонних справ, а зміна
головуючого відбувається кожні шість місяців. Голова визначає
пріоритетність питань, пропонує компромісні рішення.
Рада забезпечує координацію загальної економічної політики
держав-членів. Вона має повноваження приймати рішення з найважливіших питань. У своїй роботі Рада спирається на Комітет
постійних представників (Permanent Representatives Committee,
COREPER), до якого входять представники (по одному) від кожної
країни. Комітет відповідає за підготовку роботи Ради та виконує
завдання, покладені на нього Радою.
Рада ЄС розробляє процедурні правила діяльності органів Союзу.
Вона встановлює також розміри зарплати та нагород для
посадових осіб Союзу.
Європейський парламент (European Parliament) складається з
представників держав – членів ЄС, які обираються загальним
голосуванням. Кількість представників від кожної країни залежить від чисельності населення країни та її економічної потужності. Представники обираються на п'ятирічний термін. У парла353
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менті вони гуртуються не за країнами, а за партіями (соціалісти із
соціалістами, ліберали з лібералами, християнські демократи зі
своїми однопартійцями із різних країн тощо).
Європейський парламент бере участь у процесі прийняття актів
ЄС, висловлюючи свою згоду або рекомендації. Згідно Маастрихтської угоди, він має також і законодавчі функції. Парламент має і
контрольні функції: він слідкує за порушенням правил та норм
іншими органами (Європейською радою, Комісією та ін.). Із цією
метою він може утворювати тимчасовий Комітет із розслідувань.
Європейський парламент розглядає скарги будь-якої фізичної
або юридичної особи на утиснення своїх прав із боку інститутів
Союзу. Для цього від призначає омбудсмена1, який має повноваження приймати скарги.
Парламент проводить свої сесії один раз на рік. Засідання проводить Голова Парламенту. Рішення приймаються абсолютною
більшістю голосів. Європейський парламент обговорює на сесії
звіт Комісії. Якщо члени парламенту не задоволені її діяльністю,
вони можуть висловити їй недовіру; в такому разі члени Комісії
колективно йдуть у відставку.
Засідання парламенту відбуваються у Страсбурзі.
Європейський Суд (European Court of Justice) забезпечує дотримання законності при тлумаченні положень Угоди про ЄС. Він
складається із суддів і генеральних адвокатів. Обов'язком генерального адвоката є представлення Суду мотивованого висновку
щодо справи, яка розглядається. Судді та адвокати обираються із
числа осіб, незалежність, компетенція і порядність яких не підлягає сумніву. Вони призначаються на шість років. Судді обирають
президента Суду строком на три роки.
Суд розглядає справи найчастіше за ініціативи Комісії. Державачлен, яка вважає, що її інтереси утиснено іншими членами або
органами Союзу, надсилає спочатку скаргу до Комісії, а вже потім
її розглядає Суд. Якщо Суд вважає, що держава-порушник не
виконала його постанови, то на неї покладається штраф, розмір
якого визначає Комісія.
Суд розглядає законність актів, ухвалених Європейським парламентом, Радою, Комісією та Європейським центральним банком.
1 Омбудсмен – особа, уповноважена розглядати проблеми, пов'язані із захистом прав

людини.
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Фізична або юридична особа може оскаржити в Суді дії будьякої інстанції Союзу щодо неї.
Засідання Суду відбуваються в його головному офісі – місті
Люксембург.
Економічний та соціальний комітет (European Economic and
Social Committee, EESC) є консультативним, допоміжним органом
ЄС. Члени комітету розподіляються на три групи: підприємці;
трудящі; представники різних інтересів (аграрії, ремісники, комерсанти, особи вільних професій, споживачі тощо).
Комітет представляє ініціативні думки різних прошарків суспільства та інформаційні доповіді, які після схвалення передаються
до інституцій Союзу. Він є дуже корисним інструментом конкретного залучення соціо-професійних кіл до спільного європейського
будівництва. Члени Комітету призначаються Радою на термін у
чотири роки. Вони є повністю незалежними у виконанні своїх
обов'язків і діють тільки в інтересах співтовариства.
Комітет регіонів (Committee of the Regions, CoR) є представником
місцевих та регіональних органів Ради в ЄС. Він, як і Економічний
та соціальний комітет, складається із членів, які призначаються
Радою від країн із такою самою квотою на чотири роки. Головна
мета Комітету – забезпечити представництво регіональних та місцевих спільнот у процесі прийняття рішень ЄС. Це стосується таких
питань, як регіональний розвиток, проектування трансєвропейських мереж, освіта, культура та охорона здоров'я та деяких інших.
Рахункова палата (European Court of Auditors) здійснює перевірки.
Вона складається із членів, які у своїх країнах працювали в органах
зовнішнього аудиту або мають відповідну кваліфікацію. Рахункова
палата перевіряє звіти про всі доходи і видатки співтовариства,
надає Європейському парламенту та Раді ЄС документи щодо
правильності ведення рахунків і законності всіх операцій.
Перевірка базується на бухгалтерській звітності. У державахчленах аудит здійснюється у контакті з національними аудиторськими органами. Після закінчення кожного фінансового року
Рахункова палата готує щорічний звіт, який направляється іншим
інститутам Співтовариства.
За роки існування ЄС Європейською Комісією розроблено
понад 300 програм щодо усунення торгових бар'єрів. Громадяни
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країн-учасниць отримали змогу пересуватись усередині співтовариства без паспортів та віз (лише із національними посвідченнями
особи). Здійснюється взаємне визнання свідоцтв і дипломів про
освіту. Громадяни отримали право на постійне проживання в іншій
країні. Проводиться спільна сільськогосподарська політика, майже
без перепон компанії роблять взаємні інвестиції. Загалом досягнуто свободи переміщення товарів, капіталів, послуг, робочої сили.
Узгоджується єдина податкова та цінова політика.
Європейський Союз за свою історію пережив п'ять хвиль розширення (у 1973, 1981, 1986, 1995 та 2004 роках), упродовж яких
кількість його членів зросла із 6 до 25 країн. Останнє кількісне
розширення (01.05.2004 р.) стало найбільшим. До ЄС приєдналися
10 країн: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Литва,
Латвія, Естонія, Кіпр, Мальта. Населення Євросоюзу зросло на 74
млн. чол. і становить нині 455 млн. громадян нової Європи. Ключовим пріоритетом Союзу стало вирівнювання рівня життя у країнахчленах, який дотепер суттєво відрізняється. З огляду на спільне
завдання зробити Європу континентом демократії, свободи, миру
та процвітання Європейський Союз доводить, що він є привабливим, найбільшим і найуспішнішим прикладом регіональної економічної інтеграції у світі. Економічний ефект від реалізації програми подальшого розвитку європейської економічної інтеграції, в
якій зберігається місце і для України, виявляється насамперед від
економії на масштабах виробництва, зниження витрат виробництва, прискорення НТП, підвищення темпів економічного зростання, поліпшення умов торгівлі.
Проте в історії розвитку Євросоюзу були суперечності і труднощі політичного та економічного характеру, які ледве не привели
Західну Європу до розколу. Суперництво Великої Британії з континентальними країнами Європи (насамперед, із Францією),
боротьба за лідерство стали причиною появи конкуруючої щодо
ЄЕС інтеграційної спільноти – Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, ЄАВТ (European Free Trade Association, EFTA). Вона утворилася
в 1960 р. у складі семи країн: Великої Британії, Данії, Норвегії,
Португалії, Австрії, Швеції та Швейцарії. На відміну від ЄЕС, у цій
організації передбачалось активне співробітництво лише у сфері
міжнародної торгівлі, лібералізація якої вважалася головною метою.
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Поступово вона стала розпадатися. Уже в 1973 р. Велика Британія
та Данія вийшли з ЄАВТ і вступили до «Спільного ринку». Згодом
організацію покинули Португалія, Швеція, Австрія, які сьогодні є
членами ЄС. Деякі країни, навпаки, увійшли до ЄАВТ. Нинішній
склад ЄАВТ такий: Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн.
Об'єктивний процес поглиблення європейської інтеграції сприяв
економічному зближенню країн ЄС і ЄАВТ. Тому в 1991 р. між
обома організаціями було укладено угоду про утворення Європейського економічного простору. Згідно з нею, країни ЄАВТ мають
значні пільги в торгівлі із країнами Союзу. Всі вони є асоційованими членами ЄС. Проте на інші сфери міжнародних економічних
відносин пільги не поширюються.
Сучасна історія східноєвропейської інтеграції безпосередньо
пов'язана з утворенням і відносно тривалим функціонуванням
Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) – з 1949 по 1991 р. У різні
роки РЕВ об'єднувала Албанію, Болгарію, Угорщину, В'єтнам,
НДР, Кубу, Монголію, Польщу, Румунію, СРСР, Чехословаччину.
РЕВ являла собою форму інтеграції соціалістичних країн, проте
її цілі були ідентичні цілям інтеграції ринкових економік Західної
Європи. РЕВ сподівалась отримати зиск від спеціалізації, економії
від зростання обсягів виробництва, планово-організованого переміщення праці, промислового співробітництва та обміну технологіями. Разом із тим, домінуючими передумовами інтеграції виступали політичний та ідеологічний чинники.
Механізм економічного співробітництва в рамках РЕВ спирався на міжнародні угоди, які виконувалися за допомогою командних методів і були спрямовані на централізований обмін товарами.
У РЕВ домінувала натуралізація товарообміну, що регулювалася на
урядовому рівні, коли товари не продавались, а розподілялися
держпланами. Перевідний карбованець так і не набув якостей колективної валюти і виконував функції лише розрахункової одиниці.
Перехід у двосторонніх відносинах, починаючи з 1991 р. на світові ціни із введенням розрахунків у вільно конвертованій валюті
спричинив різке скорочення товарообігу. Економічні зв'язки стали
розриватися. Широкий вихід на світові ринки був неможливий.
Усе це зумовило спад економіки та закономірну ліквідацію цієї
організації в червні 1991 року.
357

Розділ 8. Міжнародна економічна інтеграція

Після розпаду СРСР, у тому самому 1991 р., на його теренах
було проголошено утворення нової спільноти – Співдружності
Незалежних держав (СНД), яка об'єднала колишні радянські республіки, окрім прибалтійських. СНД передбачає щільне співробітництво в економічній, соціальній, політичній, культурній, екологічній та правовій сферах.
Метою Співдружності в економічній сфері є формування спільного економічного простору на базі ринкових відносин і вільного
переміщення товарів, послуг, капіталів та робочої сили. У межах
СНД функціонує майже 90 міждержавних та інших органів, у 58 з
них представлена Україна.
Найважливішими віхами в розвитку СНД можна назвати такі:
– 22 січня 1993 р. нарада Голів держав СНД прийняла Статут Співдружності, який визначив її функціональні та організаційні
основи. Делегація України (та деяких інших держав) не підписала його, не погодившись із тими статтями документа, що
стосувалися створення наднаціональних органів і порушували її
статус як позаблокової держави;
– 24 вересня 1993 р. на спільному засіданні Голів держав та Голів
урядів СНД було вирішено сформувати Економічний союз з
метою активізації взаємного співробітництва у господарській
сфері. Україна ж заявила про свій намір співробітничати із економічним співтовариством в якості його асоційованого члена;
– у грудні 1994 р. створено Міждержавний економічний комітет з
метою посилення координації господарського співробітництва
країн СНД;
– у жовтні 1994 р. Голови держав та Голови урядів Співдружності
підписали Угоду про створення Платіжного союзу, який так і не
запрацював.
Згідно сформульованої у «Стратегічному курсі Росії з державами – учасницями СНД» моделі «різношвидкісної інтеграції»,
6 січня 1994 р. була укладена угода про Митний Союз РФ та
Білорусі, до якої за два тижні приєднався Казахстан, у 1996 р. –
Кіргізстан та у 1998 р. – Таджикистан. Ця угода передбачала уніфікацію законодавства членів цього союзу не лише в суто зовнішньоекономічній сфері (валютний та експортний контроль, цінова
політика тощо), а й відносно «економічних умов господарювання»
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загалом. Проте члени Митного Союзу не сприяли зближенню умов
господарювання, а кардинальні відмінності в національних економічних механізмах не дали змоги створити однорідний митний
простір, забезпечити якісне поглиблення інтеграції між учасниками угоди.
Спроба з 2000 р. створити на базі цих самих країн Євразійське
економічне співтовариство (ЄВРАЗЕС) як самостійну організацію зі
своїми органами, принципами й цілями також позитивного результату не дала. Своєї мети – створення митного союзу та єдиного
економічного простору – ЄВРАЗЕС не досягло.
Найбільш актуальним завданням розвитку інтеграційних процесів країн СНД є реалізація домовленостей щодо запровадження
режиму вільної торгівлі. Практично всі регіональні економічні
організації починалися із введення режиму вільної торгівлі на
багатосторонній основі. Перспективи створення зони вільної
торгівлі обговорювалися в рамках СНД чимало разів. У 1994 р.
було підписано Договір про утворення зони вільної торгівлі. У
Декларації, що була прийнята на самміті держав – учасниць СНД
2 квітня 1999 р. про основні напрямки розвитку Співдружності
Незалежних Держав визначено, що створення зони вільної
торгівлі СНД є об'єктивною необхідністю з погляду формування у
Співдружності повноцінної ринкової інфраструктури, переходу до
вищих ступенів господарського співробітництва, розвитку в
майбутньому загального економічного простору, заснованого на
вільному переміщенні товарів, послуг, робочої сили та капіталів.
Проте, центр ваги діяльності СНД та її органів постійно зміщувався з економічних на політичні проблеми. Тому економічна
інтеграція у СНД й дотепер по суті знаходиться на стадії зони преференційної торгівлі. Окрім того, в межах СНД створилося інтеграційне ядро на чолі з РФ, яке фактично розвалює наявні контури
колективного економічного механізму, що ставить під сумнів саме
існування Співдружності в майбутньому. Найбільш яскравим прикладом цього є спроба утворити союзну державу Росії та Білорусі,
угоду про яку було підписано 8 грудня 1999 р., а також утворення
інших локальних об'єднань із більш щільними зв'язками, наприклад ГУАМу (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) у 1997 році.
Остання не є організацією в повному розумінні цього слова: вона
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не має спеціальних керівних органів, статуту тощо. Проте її роль в
інтеграційних процесах на просторі СНД є помітною через виконання своєї головної функції – утворення енергетичного коридору
Азія–Європа (газ Узбекистану, нафта Азербайджану).
Новим локальним інтеграційним утворенням на терені СНД є
Єдиний економічний простір (ЄЕП). На відміну від СНД, що виглядає нині як фантом, ЄЕП дійсно може стати реальним економічним угрупованням, в якому будуть реалізовані принципи зони
вільної торгівлі без обмежень і вилучень. Держави-члени, а саме
Росія, Білорусь, Казахстан та Україна, які восени 2000 р. підписали
угоду про створення ЄЕП, є давніми партнерами і сусідами. Співробітництво цих країн в економічній сфері сприятиме більш
швидкому й легкому процесу їхньої економічної глобалізації, майбутнього входження до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, вступу
до СОТ.
Проте інтеграційні плани розвитку ЄЕП передбачають створення на першому етапі лише зони вільної торгівлі. На другому ж
– створення митного союзу і на третьому – завершення
формування ЄЕП, забезпечення свободи пересування послуг,
товарів, капіталів, робочої сили. У перспективі передбачається
перехід до економічного союзу чотирьох держав із використанням
єдиної валюти. Україна, виступаючи за створення зони вільної
торгівлі без обмежень і вилучень, утримується від подальших інтеграційних кроків, які суперечать її нинішньому курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Формування локальних інтеграційних угруповань у межах СНД
може мати різні наслідки. З одного боку, такі інтеграційні процеси
є небезпечними для цілісності СНД і, як уже зазначалося, для
самого її існування. З іншого боку, якщо буде доведена ефективність цих угруповань, то вони можуть стати осередком зміцнення
інтеграційного процесу СНД в цілому.
У 1992 р. Декларацією про Чорноморське економічне співробітництво, ЧЕС (Organization of the Black Sea Economic Cooperation,
BSEC) було проголошено створення регіонального економічного
угруповання країн басейну Чорного моря. До ЧЕС входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова,
Росія, Румунія, Сербія і Чорногорія (з квітня 2004 р.), Туреччина
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та Україна. Основною метою ЧЕС є перетворення Чорного моря на
море миру, стабільності та процвітання. Цілями ЧЕС є: розвиток
багатостороннього та двостороннього співробітництва; поліпшення
умов для підприємницької діяльності; співробітництво у провідних галузях економіки, зокрема створення спільної транспортної
системи; співробітництво щодо запобігання забрудненню Чорного
моря. У 1994 р. створено Чорноморський банк торгівлі та розвитку,
ЧБТР (Тhe Black Sea Bank for Trade and Development, BSBTD) з
метою сприяння економічному розвитку країн чорноморського
регіону, який у 1999 р. (після офіційного заснування ЧЕС в 1998 р.)
розпочав кредитування. Уставний капітал Банку складає 1 млрд.
СДР. Квоти окремих країн складають: Росія, Грузія й Туреччина –
по 16,5%; Україна, Болгарія й Румунія – по 13,5%; Азербайджан,
Албанія, Вірменія і Молдова – по 2%.
Основними цілями банку є фінансування проектів інфраструктури, залучення інвестицій, співробітництво з міжнародними
фінансовими організаціями.
Серед інших інтеграційних угруповань Європи слід назвати
такі: Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю, ЦЕФТА
(Тhe Central European Free Trade Agreement, CEFTA), яка утворена в
1993 р. у складі Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії,
Чехії та Угорщини, а також Рада держав Балтійського моря, РДБМ
(Council of the Baltic Sea States, CBSS), утворена в 1992 р. у складі
11 держав: Німеччина, Данія, Ісландія (з 1995 р.), Латвія, Литва,
Норвегія, Польща, Росія, Фінляндія, Швеція, Естонія, а також
Комісії ЄС. Рада є координуючим органом країн балтійського
регіону і покликана сприяти більш щільному регіональному співробітництву в економіці, насамперед, у галузях транспорту, зв'язку,
туризму, охорони довкілля.
Європейський Союз являє собою потужне інтеграційне ядро,
яке притягує до себе інші європейські країни. Тим самим створюється основа для формування загальноєвропейської економічної
інтеграції.
У підготовленій Єврокомісією так званій «Білій книзі» «На зорі
ХХІ століття» вказується на те, що кордони Європейського економічного простору не обмежуються територіями країн Союзу, а
простягаються аж до самого Уралу.
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Найбільше за всю історію розширення 2004 р., коли до Євросоюзу приєдналося 10 нових держав, свідчить про високий рівень
зрілості цього угруповання та незворотність процесу інтеграції.
Нині на ЄС припадає більше 40% світового експорту та 37% імпорту.
Наступними найвірогіднішими претендентами на вступ до ЄС
найближчим часом є Туреччина, Болгарія, Румунія, країни колишньої Югославії. У подальшій перспективі членом Євросоюзу може
стати і Україна.
Реальна загальноєвропейська економічна інтеграція відбуватиметься в міру формування політико-правових, економічних та
соціальних умов та передумов включення цих країн до Європейського Союзу. У 1993 р. у Копенгагені Голови держав та урядів ЄС
затвердили критерії, яким повинні будуть задовольняти європейські країни, перш ніж вони зможуть вступити до Союзу. До них,
зокрема, відносяться: стабільні інститути, правова держава, гарантії прав людини і поважання меншин, функціонуюча ринкова
економіка, зацікавленість європейського бізнесу у співробітництві
із країнами-кандидатами, яка, у свою чергу, визначатиметься ступенем глибини та цілеспрямованості проведення в них соціальноекономічних реформ.
Важливим кроком до загальноєвропейської інтеграції було, як
уже зазначалося, утворення Європейського економічного простору
між Європейським Союзом та Європейською асоціацією вільної
торгівлі. Угода про простір (1992 р.) передбачала вільний рух товарів, послуг, капіталів і робочої сили, а також узгодження політики
в галузях економіки, наукових досліджень, довкілля, в соціальній
сфері.
Особливий статус мають відносини ЄС із групою країн, що
розвиваються (69 держав). Ці відносини регулюються так званими
Ломейськими конвенціями (від м. Ломе, столиці Того). Вони
надають певні пільги цим країнам у торгівлі, а також передбачають
співробітництво у промисловості, сільському господарстві, сфері
послуг та соціальній сфері.
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Інтенсивно розвиваються інтеграційні процеси в Північній
Америці. Початок їм поклала Угода про вільну торгівлю, підписана
у вересні 1988 р. між США та Канадою. Протягом тривалого часу
(1988-1992 рр.) інтеграційні процеси відбувалися тут переважно на
корпоративному та галузевому рівні і не були пов'язані з міждержавним (наддержавним) регулюванням.
Наприкінці 80-х років починається серія консультацій і переговорів із приводу поглиблення та юридичного оформлення інтеграційних зв'язків між Мексикою та США. До цього переговорного
процесу підключається Канада, і у вересні 1992 р. підписується тристороння угода про створення Північноамериканської зони вільної
торгівлі, НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA).
Згідно із цією угодою, із січня 1994 р. розпочато формування
найбільшого у світі ринку. Створення його передбачено завершити
у 2009 році.
НАФТА має великий природно-ресурсний, людський, виробничий і фінансовий потенціал. Населення країн, що входять до
організації, перевищує 375 млн. чоловік. Це утворює потенційно
широкий ринок для товарів та інвестицій. Економічні відносини
між країнами НАФТА стають більш інтенсивними. У США реалізується 20% експорту Канади і 70% – Мексики. У Канаді реалізується 20% експорту США. Частка США становить 75% усіх іноземних інвестицій у Канаді. Торговельний обіг лише між Канадою та
США набагато перевищує обсяг будь-якої двосторонньої торгівлі у
світі, а в майбутньому він зросте ще більше.
Зона вільної торгівлі трьох названих країн робить їх повністю
незалежними від зовнішніх поставок енергоресурсів. Виробники
кожної із трьох країн отримують необмежений доступ до ринків
двох інших. Сільське господарство та промисловість Канади й
Мексики виграють від використання розроблених у США технологічних процесів. У свою чергу, ринки Мексики й Канади відкриваються для товарів і капіталів США. Американські фірми мають
більш вільний доступ до багатих мінеральних ресурсів і деревини
Канади, до нафти Мексики. Дешева робоча сила в Мексиці сприяє
притоку сюди капіталу зі США та Канади. У той самий час, Мек363
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сика отримує доступ на широкий споживчий ринок США для своєї
продукції легкої промисловості та сільськогосподарської продукції. Привабливим для мексиканців є ринок робочої сили у США.
В організаційному відношенні в НАФТА не утворено наднаціональних структур, подібних до інших регіональних економічних
угруповань. Регулювання діяльності здійснюється переважно шляхом двосторонніх переговорів між країнами-членами.
Створення північноамериканського спільного ринку відкриває
нові горизонти економічної взаємодії США та Канади із країнами
Латинської Америки. На початковому етапі це відбувається через
зв'язки Мексики, яка має режим вільної торгівлі з п'ятьма державами Центральної Америки, а потім вибудується нова модель відносин інших латиноамериканських країн із могутніми північними
сусідами.
Місце та роль Північної Америки в системі світогосподарських
зв'язків визначається цілою низкою чинників. У першу чергу, йдеться про економічний та науково-технічний потенціал США, які
більше ніж століття не мають собі рівних в економічному змаганні,
в технологічному розвитку, у здатності максимально ефективно
використовувати досягнення науково-технічного прогресу. Присутність США в будь-якому куточку Земної кулі, поширення їхніх
інтересів на всі регіони світу є свідченням політичної, економічної
та військової могутності, що робить цю країну найбільш
впливовою силою сучасного світу.
Провідні позиції у світі посідають такі галузі економіки США,
як автомобілебудування, авіакосмічна, телекомунікаційна, хімічна,
електротехнічна, електронна. Країна створила найбільш ємний у
світі ринок машин і обладнання. На його частку припадає понад
40% продукції машинобудування, яка реалізується в розвинутих
країнах. Більше 150 промислових корпорацій входять до 500 найбільших за обсягом капіталу компаній світу. США залишаються
найбільшим у світі виробником продукції високих технологій, у
них сконцентровано три чверті банків даних, що діють у розвинених країнах. Могутній науково-технічний та економічний потенціал, високий рівень освіти та професійної підготовки американців служить фактором сили для американських корпорацій в їхній
конкурентній боротьбі на світовому ринку.
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Зазначені характеристики, а також унікальне географічне розташування дають можливість США посідати важливі стратегічні
позиції в євроатлантичних структурах, активно співробітничати з
Європейським Союзом. Такою ж активною є їхня участь в інтеграційних процесах, що відбуваються в Азіатсько-Тихоокеанському
та Південноамериканському регіонах. Країни Південної Америки,
інтегруючись між собою, разом із США та НАФТА розробляють
плани утворення зони вільної торгівлі в межах обох Америк.
Початок загальноамериканській інтеграції був покладений у грудні
1994 р., коли лідери 34 країн Америки прийняли зобов'язання про
створення всеамериканського торговельного ринку.
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Міжамериканський банк розвитку зробив дослідження, з якого
можна виділити три моделі інтеграції в Латинській Америці: спільний ринок; зона вільної торгівлі та модель часткових економічних
преференцій (переваг, пільг, привілеїв).
Південноамериканський спільний ринок, МЕРКОСУР (ісп. Mercado Común del Sur, MERCOSUR) – утворений в 1995 р. на основі
Асунського договору 1991 р. про формування зони вільної торгівлі
та митного союзу. До організації входять: Аргентина, Бразилія,
Парагвай та Уругвай, Венесуела (з грудня 2005 р.), а в якості асоційованих членів — Чілі, Болівія, Колумбія, Еквадор і Перу. Часто це
об'єднання називають Спільним ринком країн Південного конусу,
від загальноприйнятої назви частини території Південної Америки,
розташованої південніше 18° південної широти – «Південний
конус».
МЕРКОСУР являє собою потенційно потужний ринок у Латинській Америці. Він зосереджує 45% її населення (понад 200 млн.
чол.), 50% сукупного ВВП, 40% прямих зарубіжних інвестицій,
60% сукупного товарообігу та 33% обсягу зовнішньої торгівлі.
Досягнення головної мети – створення спільного ринку –
країни-учасниці бачили через поетапне проходження зони вільної
торгівлі та митного союзу. Договір передбачав скасування всіх
тарифних обмежень до початку 1995 року. Коли ж цього у призна-
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чений термін не відбулося, строк було перенесено до 2000 року.
Проте, ще й сьогодні є винятки за окремими групами товарів, на
які ще зберігаються митні податки. Не вдалося повністю узгодити
й зовнішні тарифи щодо третіх країн, хоча спільні зовнішні
тарифи охоплюють 85% товарних позицій.
Країни МЕРКОСУР прагнуть підійти ближче, ніж інші країни,
що розвиваються, до формування субрегіонального торговельного
блоку. Однак вони змушені долати певні труднощі, які пов'язані з
їх величезними зовнішніми боргами, високим рівнем інфляції та
«закритістю» економік. Аргентина і Бразилія, а також Уругвай
мають більш відкриту економіку, тоді як в Парагваї ринкова економіка знаходиться на початковій стадії розвитку.
Прикладом спільного ринку служить також Андська група (Андський пакт або Картахенська угода) (Andean Group або Andean
Common Market), яка створена в 1969 р. Болівією, Колумбією Перу,
Чілі (вийшла з групи у 1976 р.), Еквадором, Венесуелою (з 1973 р.).
Андська група передбачає більш щільну, ніж зона вільної торгівлі,
інтеграцію: єдині зовнішні тарифи, обмеження припливу іноземних інвестицій, інтеграційна політика в економічній та соціальній
сферах. Але регіональні політичні та економічні проблеми завадили Групі повною мірою скористатися перевагами інтеграції,
оскільки менше 5% сукупного торговельного обігу країну-часниць
припадало на їх торгівлю одна з одною.
Такі саме, як і в Андської групи, завдання ставив перед собою
Центральноамериканський спільний ринок, ЦАСР (Mercado Común
Centroamericano, МССА), створений у 1960 р., який включає п'ять
країн: Коста-Ріку, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа. Спочатку йому вдалося усунути приблизно 80% торговельних обмежень серед країн-учасниць. Проте серйозною причиною труднощів
стало те, що зиски від інтеграції непропорційно переливалися до
більш багатих і розвинутих країн-учасниць. Більше того, політичні
проблеми в зоні асоціації перешкоджали подальшому прогресу.
Головною метою Карибського співтовариства і Карибського спільного ринку, KAPIKOM (Caribbean Community and Common Market,
CARICOM), як виходить із його назви, є утворення спільного
ринку, що передбачає єдиний зовнішній тариф, а також координацію зовнішньої політики, співробітництво в технічній, соціальній
366

8.5. Економічна інтеграція в Латинській Америці

та культурній галузях. КАРІКОМ створено в 1973 р. на зміну
Карибській асоціації вільної торгівлі. До нього входять 14 держав:
Антігуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, Домініканська Республіка, Гренада, Гайяна, Монсеррат, Сент-Кітс і Невіс,
Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сурінам, Тринідад і Тобаго,
Ямайка.
Незважаючи на амбіційну мету (утворення спільного ринку),
інтеграційні процеси в КАРІКОМ йдуть повільно. Головна причина
полягає в тому, що економіки цих країн майже зовсім на доповнюють одна одну. Основною галуззю для всіх країн регіону є туризм,
а переважна частина зовнішньої торгівлі орієнтована на країни за
межами регіону, головним чином на США та ЄС. У цих умовах
КАРІКОМ шукає шляхи інтеграційного зближення з іншими організаціями Америки. У 1994 р. Конференція Голів урядів поставила
питання про перспективи вступу країн КАРІКОМ до організації
НАФТА на засадах колективного члена, вона підтримує також
утворення зони вільної торгівлі в межах обох Америк.
Прикладами створення зон вільної торгівлі в Латинській Америці слугували:
– Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі, ЛАВТ (Latin American Free Trade Association, LAFTA), яка була створена в 1960 р. і
проіснувала до 1980 року;
– Карибська асоціація вільної торгівлі, КАРАФТА (Caribbean Free
Trade Association, CARIFTA), що була створена в 1965 р. і проіснувала до 1973 року.
Жодна із цих організацій не змогла ліквідувати торговельні
бар'єри та знизити митні стягнення, тому вони й перестали існувати як економічно-торговельні угруповання. Головною причиною
їх краху виявилося те, що країни-учасниці торгували більше зі
США, ніж між собою.
Модель часткових економічних преференцій найкраще ілюструє
Латиноамериканська асоціація інтеграції – ЛААІ або ЛАІ (Asociación
Latinоamericana de Integración – ALADI або Latin American Integration
Association – LAIA). У 1980 р. вона замінила Латиноамериканську
асоціацію вільної торгівлі (ЛАВТ). ЛААІ включає 11 держав: Аргентину, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Колумбію, Мексику, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чілі, Еквадор.
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До 1980 р. стало зрозуміло, що ЛАВТ, яка була її попередницею,
не працює. Тільки 14% річного торговельного обігу припадало на
країни-члени. Переважна ж частина (86%) зовнішньої торгівлі
припадала на розвинуті країни, перш за все, на США. Окрім того,
швидка ліквідація внутрішніх торговельних тарифів виявилася на
користь лише найпотужнішим країнам регіону, в першу чергу –
Бразилії. У 1970-х роках деякі латиноамериканські політики відносили цю країну до числа «імперіалістичних держав». На практиці
з'ясувалося, що програма знищення всіх тарифних і нетарифних
бар'єрів у торгівлі та просування країн-учасниць до спільного ринку
є надто жорсткою й амбіційною. На противагу їй і була створена
ЛААІ як набагато менш амбіційна та більш гнучка організація.
Договір Монтевідео, за яким було утворено ЛААІ, передбачав
активізацію економічного співробітництва і розширення ринку
для товарів країн регіону. У такому формулюванні це означає утворення зони преференційної торгівлі. У довгостроковій перспективі передбачалося поетапне і поступове утворення латиноамериканського спільного ринку шляхом стимулювання утворення зони
економічних преференцій.
Особливістю ЛААІ є нестандартне відношення до економічних
стосунків із третіми країнами. На відміну від ЛАВТ, ця організація
прагне до якнайщільнішого співробітництва як з іншими латиноамериканськими державами, так і такими, що розташовані на
інших континентах. Утворена регіональна тарифна преференція
відносно третіх країн. Статус спостерігачів при ЛААІ мають 15 країн, серед них Іспанія, Італія, Росія, Китай, Швейцарія. До 1998 р.
на країни – члени цієї організації припадало лише 10,7% їхнього
торговельного обігу, що свідчить про те, що далі зони преференційної торгівлі ЛААІ не просунулась. Більше того, розробивши
гнучку систему регіональних пільгових митних зборів та деякі інші
форми економічного співробітництва, ЛААІ так і не запропонувала графіка переходу до справжнього спільного ринку.
Більш амбіційною програмою регіональної економічної інтеграції є проект «Підприємництво для обох Америк», в якому планується створення зони вільної торгівлі для всіх держав Північної та
Південної Америк. Можливість створення такого союзу обумовлена наступними чинниками: по-перше, встановленням демокра368
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тичної форми правління в усіх американських країнах; по-друге,
поступовою заміною державного протекціонізму політикою лібералізації імпорту та приватизації ресурсів; по-третє, бажанням та
активною інтеграційною політикою НАФТА і, насамперед, США.

8.6. Потенціал і особливості регіональної інтеграції
країн Азії

Азія являє собою величезний за територією простір і потужний
потенціал, як у людських та природних ресурсах, так і в рівнях і
темпах виробництва. Якщо брати тільки Азію, то тут є: два економічних гіганти – Японія і Китай; нові індустріальні країни із швидкими темпами розвитку – Республіка Корея, Сінгапур, Таїланд,
Філіппіни; країни з потенційно високим внутрішнім ринком –
Індія, Пакистан, Індонезія; країни розвитку – Росія, азіатські та
закавказькі республіки колишнього СРСР; нафтовидобувні країни
Перської затоки, що мають не тільки нафту, але й контролюють
значні валютні кошти.
Останнім часом до процесу інтеграції азіатських країн підключилися неазіатські країни басейну Тихого океану – США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, острівні держави океану. Таким чином,
утворюється гігантський за територією та економічною потужністю простір під назвою Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).
Про місце АТР в системі світової економічної інтеграції красномовно свідчать такі дані. На його частку припадає 60% світового
ВВП, 49% світової торгівлі, 40% населення, 46% прямих закордонних інвестицій.
За оцінками МВФ, за 20 років сукупний ВВП країн АТР буде
обчислюватися десятками трильйонів доларів, а вартісні показники виробництва провідних країн регіону складатимуть: Китаю –
до 20 трлн. дол., США – 13,5, Японії – 5, Індонезії – 4,3, Південної
Кореї – 3,4, Таїланду – 2,4 трлн. доларів.
У 2003 р. сукупний приріст економіки регіону становив 5,7% –
це значно більше від аналогічного показника інших регіонів світу.
За розрахунками американської дослідницької корпорації РЕНД,
до 2015 р. частка п'яти держав Азії: Китаю, Японії, Південної
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Кореї, Індонезії, а також пов'язаної з АТР Індії у глобальному ВВП
становитиме 45%, тоді як США – 25 і ЄС – 15%.
Регіональна економічна інтеграція країн Азії має певні особливості. Перша з них полягає в тому, що азіатські країни контрастно
відрізняються за величиною, кількістю населення, економічною
потужністю, культурними та конфесійними особливостями. На
відміну від Європи, наприклад, яка є більш однорідною, це створює додаткові перешкоди на шляху інтеграції. Незважаючи на
зусилля лідерів країн регіону, інтеграція тут не просунулась поки
що далі зони вільної торгівлі.
По-друге, на інтеграційні процеси в Азії мають великий вплив
розвинуті держави. Це зумовлено тим, що процес утворення регіональних економічних угруповань, що розпочався невдовзі після
закінчення Другої світової війни, співпав із початком широкої деколонізації країн регіону. Спочатку активну роль у цьому процесі
відіграла Велика Британія, яка очолювала колись велику колоніальну імперію і мала тут певні інтереси. Пізніше зацікавлення в
процесі лібералізації торгівлі та умов для інвестицій в цьому регіоні
виявили США, Австралія, Нова Зеландія. Японія ж здавна вважала
цей регіон сферою власних економічних та політичних інтересів.
Третя особливість обумовлюється надмірною залежністю країн
регіону від центрів світової економіки (США та ЄС) і недосконалістю валютно-фінансових інституцій, що об'єктивно гальмує їхні
інтеграційні устремління.
Валютно-фінансова криза 1997–1998 рр., яка не тільки стала
потрясінням для економік Індонезії, Малайзії, Таїланду, Південної
Кореї, але й викликала спад в економіці таких гігантів, як Японія
та Китай, поставила під сумнів перспективи інтеграції. Падіння
ділової активності, відплив іноземного капіталу (тільки країни
АСЕАН зазнали збитків у розмірі 400 млрд. дол.), гострий бюджетний дефіцит, високий рівень інфляції та безробіття – така ціна
економічної залежності країн регіону та недосконалості їхніх
валютно-фінансових систем. Після цього, у 2000 р. країни АСЕАН,
Китай, Японія та Південна Корея домовилися про створення азіатського прототипу МВФ. Наступного року провідні країни АСЕАН
уклали зі своїми азіатськими донорами серію двосторонніх угод
про взаємну конвертацію валют, що наблизило їх до створення
єдиної грошової одиниці та спільного ринку капіталів в Азії.
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Четверта особливість пояснюється необхідністю подолання
протиріч, викликаних такими трьома проблемами: по-перше, як
поєднати інтеграційні внутрішньорегіональні зв'язки із життєво
важливим співробітництвом із США; по-друге, як ув'язати ідентифікацію азіатських народів із визнанням ключової ролі Японії в
розвитку азіатського регіоналізму; по-третє, як поєднати традиційне прагнення азіатських країн до регіональної відособленості з
необхідністю участі у глобалізації.
Найбільшими діючими інтеграційними структурами в Азії є
АСЕАН та АТЕС.
Асоціація держав Південно-Східної Азії, АСЕАН (Assocіation of
South East Asian Nations, ASEAN) заснована в 1967 р. і складається
із 9 членів: Брунею, В'єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії,
Філіппін, Сінгапуру, Таїланду. У 1992 р. її учасники домовилися
протягом 15 років створити зону вільної торгівлі. Модель інтеграції АСЕАН відрізняється від моделі північноамериканської та
західноєвропейської, де інтегрування йшло від створення єдиного
ринку до економічного, валютного і політичного союзу, що супроводжувалося формуванням та зміцненням наднаціональних структур. В АСЕАН же інтеграційні процеси найбільш міцно охоплюють мікрорівень на основі діяльності ТНК. Значна частина її
зовнішньої торгівлі припадає на торгівлю між місцевими філіями
японських, американських, канадських, а також тайванських і
південнокорейських корпорацій. Так, в усіх країнах АСЕАН на
компанії з участю японського капіталу припадає 40–70% виробництва радіоапаратури.
Особливістю АСЕАН є співробітництво з іншими країнами за
ієрархічним принципом (за ступенем значимості): визначаються
партнери по діалогу, партнери по консультаціям та спостерігачі.
Партнери по діалогу – Австралія, Європейський Союз, Канада,
Нова Зеландія, Республіка Корея, США, Японія. Партнери по
консультаціям – Росія та Китай. Спостерігачі – Мьянма і ПапуаНова Гвінея.
Труднощі в процесі інтеграції викликані наявністю як країн з
динамічною економікою (нових індустріальних країн – НІК):
Таїланд, Сінгапур, Філіппіни, Індонезія, – так і країн, які тільки
виходять з економічної кризи: Камбоджа, Лаос, В'єтнам. Для при371
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скорення інтеграційних процесів розроблено спеціальний механізм
зони вільної торгівлі, АФТА (ASEAN Free Trade Association, AFTA),
згідно якого товари обкладатимуться митом за ставками, що не
перевищують 5%. Спільними зусиллями розроблена також програма розвитку потенціалу басейну ріки Меконг, що має велике
значення для розвитку економіки Лаосу, Камбоджі та В'єтнаму.
Найбільшим у світі за територією та населенням є інтеграційне
угруповання Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво,
АТЕС (Asian-Pacific Economic Cooperation, APEC), яке утворене в
1989 році. До його складу входять 22 держави: Австралія, Бруней,
В'єтнам, Індонезія, Канада, Китай, Республіка Корея, Кірібаті,
Малайзія, Мексика, Маршалові острови, Нова Зеландія, ПапуаНова Гвінея, Перу, Росія, Сінгапур, США, Таїланд, Тайвань,
Філіппіни, Чилі, Японія.
АТЕС має величезний потенціал людських і природних ресурсів, потужну виробничу базу та контролює значну частину товарного й валютного ринків. Його частка (без Росії) у світовому ВВП
становить 60%, у світовій торгівлі – 40%, а в золотовалютних
резервах – 80%. У країнах регіону проживає понад 2 млрд. чоловік.
АТЕС являє собою міждержавний форум, що має консультаційний характер. Головною метою організації є узгодження політики
в галузі торгівлі та інвестицій, співробітництво в таких галузях, як
енергетика, транспорт і телекомунікації, туризм, охорона довкілля.
У 1993 р. в межах АТЕС утворено Комітет з торгівлі та інвестицій.
Регулюванням підприємницької діяльності відає Тихоокеанський
діловий форум і робочі групи. Передбачається створення зони
вільної торгівлі до 2020 року. Отже, нині АТЕС знаходиться лише
на початковому рівні інтеграції.
Серед інших інтеграційних об'єднань Азії та Азіатсько-Тихоокеанського регіону слід назвати:
– «План Коломбо» зі спільного економічного і соціального розвитку
в Азії й Тихому океані (The Colombo Plan for Cooperative Economic
and Social Development in Asia and Pacific – Colombo Plan). Організація утворена в 1951 р. і сполучає 26 держав Південної, Південно-Східної, Східної Азії, а також США та Австралію. Метою
«Плану Коломбо» є сприяння економічній та соціальній допомозі країнам-членам Азії й Тихого океану та координація надання технічної та фінансової допомоги цим країнам;
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– Асоціацію регіонального співробітництва Південної Азії, СААРК
(South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC), яка
утворена в 1985 р. і включає 7 країн регіону (Бангладеш, Бутан,
Індію, Мальдиви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланку).
Інтеграційні зусилля арабських країн втілилися у створення в
1964 р. державами – членами Ліги арабських держав Ради арабської економічної єдності, РАЕЄ (Council of Arab Economic Unity,
CAEU) у складі 12 країн: Єгипту, Іраку, Ірану, Йорданії, Ємену,
Кувейту, Лівії, Мавританії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Палестини, Сирії, Сомалі, Судану. Найбагатша арабська країна – Саудівська Аравія – до РАЕЄ не увійшла.
Головною метою Ради є досягнення арабської економічної єдності. Вона має бути реалізована через утворення спільного ринку,
що передбачає вільний рух капіталу та людей, свободу торгівлі,
ліквідацію перешкод економічній діяльності в територіальному
просторі арабського світу. Угоду про арабський спільний ринок
поки що підписали 7 країн: Єгипет, Ірак, Йорданія, Ємен, Лівія,
Мавританія та Сирія.
Важливого значення на шляху інтеграції надається організації
спільних арабських компаній, які вже діють у Йорданії, Сирії та
Іраку. Для координації діяльності країн-членів на галузевому рівні
утворені спеціалізовані федерації та союзи: Арабський союз текстильної промисловості, Арабський союз з цементу і будівельних
матеріалів, Арабська федерація з цукру, Арабська федерація виробників хімічних добрив, Арабська федерація машинобудування та
інші.

8.7. Економічні взаємозв'язки країн Африки

Регіональні інтеграційні процеси розвиваються і на африканському континенті, котрий має свої географічні, демографічні, економічні, екологічні та соціальні особливості. Економічний розвиток регіону, де розташовано понад 50 держав з населенням понад
500 млн. чоловік, відбувається неоднозначно. З одного боку, йде
зростання африканської економіки, а з другого – набирає обертів
процес деіндустріалізації африканських держав. Темпи зростання
обробної промисловості на континенті зменшилися з 8% у 60-і
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роки до 3% у 90-і роки. В результаті частка продукції промисловості у ВВП скоротилася з 38% у 1980 р. до 34% у 2000 р., а у світовому
виробництві вона впала з 1,5% у 1975 р. до 0,3% у 2000 р., у світовому ж експорті з 3,1% на початок 60-х років до 2,1% на початку
2000 р.. Тому Африканський континент упевнено утримує репутацію «основної зони планетарної нестабільності». Тут зосереджена
більшість (28) найбідніших держав планети. Третина держав континенту знаходиться у стані громадянських воєнних конфліктів,
42% африканців злидарюють менше ніж на 1 дол. в день і, щоб
здолати хоча б 50-відсотковий рубіж бідності, країнам континенту
треба набути ритму економічного зростання впродовж 2000-2015
років у межах 6-8% на рік. Зовнішня торгівля орієнтована на
регіони за межами Африки, оскільки національні економіки практично не доповнюють одна одну. Це гальмує розвиток інтеграції.
Найбільшою з африканських інтеграційних груп країн є Економічне співробітництво держав Західної Африки, EКОВАС (Economic
Community of West African States, ECOWAS), яке було утворено в
1975 році. До складу організації входять 16 країн: Бенін, БуркінаФасо, Кот-д'Івуар, острови Зеленого мису (Кабо Ведре), Гамбія,
Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Ліберія, Малі, Мавританія, Нігер, Нігерія,
Сенегал, С'єра-Леоне, Того. Найпотужнішою та найперспективнішою в економічному відношенні тут є Нігерія. А загалом у країнах
угруповання проживає понад 180 млн. чол., ВВП становить понад
63 млрд. дол., при 345,4 дол. на душу населення і частки світового
експорту в 0,6%.
Основні зусилля співтовариства спрямовані на ліквідацію внутрішніх тарифів та встановлення єдиного зовнішнього тарифу, що
повинно перетворити ЕКОВАС на митний союз на зразок ЄС.
Проте досягнення цієї мети бачиться надто проблематичним,
оскільки в регіоні існують й інші види міждержавного співробітництва, відсутня заінтересованість в успішній діяльності організації та низький базовий рівень розвитку держав-членів.
В Африці існують також й інші інтеграційні утворення.
Митний і економічний союз Центральної Африки, ЮДЕАК (Union
Douanière et Economique de l'Afrique Central, UDEAC) утворено в 1966
році. До його складу входять шість країн зони колишнього французького франка: Габон, Камерун, Конго, Центрально-африканська
республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея.
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Метою ЮДЕАК є підвищення умов життя народів шляхом зміцнення співробітництва країн-членів через утворення спільного
ринку, а далі – через інтеграцію в економічному і валютному союзі.
Співробітництво в торговельній та валютній сферах здійснюється загалом успішно. Запроваджено єдиний зовнішній тариф.
Випускаються єдині платіжні кошти. Їх емісію здійснює Банк
держав Центральної Африки, ЮДЕАК контролює також Банк
розвитку держав Центральної Африки і Фонд солідарності.
Спільний ринок Східної та Південної Африки, КОМЕСА (Common
Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) утворено в 1994 р.
Його попередником була Преференційна зона торгівлі держав
Східної та Південної Африки. До складу КОМЕСА входять 20 держав: Ангола, Бурунді, Заїр, Замбія, Зімбабве, Кенія, Коморські
острови, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Малаві, Мозамбік, Намібія, Руанда, Свазіленд, Судан, Танзанія, Уганда, Еритрея, Ефіопія.
Більшість із них належать до найбідніших країн світу.
Головна мета КОМЕСА – формування спільного ринку та до
2020 р. – валютного союзу; серед функцій угруповання особлива
увага приділяється сприянню співробітництву у валютно-фінансовій сфері. Передбачається утворити платіжний союз, забезпечити
взаємну валютну конвертованість, вільний рух капіталу, а також
запровадити спільну розрахункову валютну одиницю – ЕСАКУ
(Eastern and Southern African Currency Unit, ESACU). Однією з цілей
є сприяння інвестуванню. Зокрема укладено угоду про усунення
подвійного оподаткування.
Південноафриканське співтовариство розвитку, САДК (Southern
African Development Community, SADC) було утворено в 1992 році.
Воно включає 11 держав: Анголу, Ботсвану, Замбію, Зімбабве,
Лесото, Малаві, Мозамбік, Намібію, Свазіленд, Танзанію, Південноафриканську республіку (ПАР). У рівнях економічного розвитку
цих країн спостерігається значний перепад: ПАР, Замбія та
Зімбабве входять до числа відносно розвинених країн Африки,
тоді як Ангола, Мозамбік і Танзанія – до найбідніших.
Головною метою організації є економічне зростання та підвищення добробуту населення країн регіону. Її досягнення передбачається за рахунок самозабезпечення та взаємодоповнення національних економік. Конкретними цілями є лібералізація торгівлі,
забезпечення вільного руху капіталу, робочої сили й технологій.
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САДК у своїй діяльності орієнтується на співробітництво із
західними країнами, на допомогу з їхнього боку. Основними донорами є Скандинавські країни (50% зовнішнього фінансування), а
також ЄС та США.
Для радикального вирішення проблем сучасної Африки, просування інтеграційних процесів на континенті необхідною є кропітка, тривала робота та об'єднання зусиль, що дозволить вивести
народи континенту із «глухого куту історії», надасть їм можливість
зайняти гідне місце в сучасному світовому співтоваристві.

8.8. Україна у світових інтеграційних процесах

Одною з найскладніших проблем стратегії зовнішньоекономічних відносин Україна як регіональної держави є вибір пріоритетів та напрямків економічної інтеграції. При цьому, визначений для України головний пріоритет – інтеграція до структур
Європейського Союзу – не знімає необхідність дотримання стратегічного балансу між європейським та іншими важливими векторами зовнішньоекономічного розвитку, і передусім віднаходження
правильного балансу стосовно геостратегічного трикутника
«США–ЄС–Росія». Необхідно враховувати також геоекономічну
роль Японії як одного із трьох найпотужніших центрів економічної сили, а також Китаю. У цілому, про участь України у світових
інтеграційних процесах свідчать дані динаміки географічної структури експорту-імпорту товарів України за період 1996–2005 років
(див. табл. 8.1).
Із таблиці видно, що питома вага зовнішньоторговельного обігу
України із країнами СНД поступово зменшується, а збільшується
– з іншими країнами, особливо із членами ЄС.
Для активного включення України до процесу міжнародної економічної інтеграції необхідно забезпечити відповідні передумови.
Суть їх зводиться до створення в Україні такої соціально-економічної та політичної системи, яка була б сполучною з міжнародними
інтеграційними системами. Відзначена сполучність досягається за
допомогою становлення в Україні адекватних міжнародним інтеграційним угрупованням політико-правових, економічних, соціально-культурних та інфраструктурних відносин.
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Таблиця 8.1.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

17603,4
17128,0
14675,6
11846,1
13956,0
15775,1
16976,8
23020,8
28996,0
36141,1

11175,9
9879,4
7897,0
6743,2
8039,9
8832,2
8968,2
11508,4
14873,9
17030,3

6427,5
7248,6
6778,6
5102,9
5916,1
6942,9
8008,6
11512,4
14122,2
19110,8

4655,6
5451,6
4998,5
3547,4
4311,5
4981,7
5751,1
8166,3
9994,1
12670,1

2711,0
3829,2
2997,0
3183,8
3437,9
3970,2
5067,7
5401,0
8034,6
8403,5

209,3
472,4
562,0
617,1
731,5
877,0
1055,2
1250,4
1758,0
2405,7

598,3
652,5
865,4
692,4
1217,5
1011,9
936,9
1219,3
2545,0
1831,2

Невизначені країни

3456,9
3675,3
3993,0
3790,2
4680,2
5720,9
6515,8
9156,5
11764,1
10892,7

Австралія і
Океанія

6995,6
8646,2
8435,1
8329,4
10075,0
11589,3
13579,7
17031,9
24113,5
23547,0

Америка

Європа

7405,2
5585,7
4202,3
3252,2
4497,5
4675,4
4377,4
6048,3
8558,8
10739,7

Африка

Інші країни
світу

14400,8
14231,9
12637,4
11581,6
14572,5
16264,7
17957,1
23080,2
32672,3
34286,7

Азія

Країни
СНД

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Країни ЄС

Роки

Всього

Динаміка географічної структури
експорту та імпорту товарів України (млн. дол.)

Експорт

1596,9
1757,1
2119,3
2118,6
2354,5
2976,5
3530,0
4561,2
9779,1
9209,2

20,1
16,8
17,4
45,1
7,0
7,4
4,1
4,7
11,7
13,7

-

141,5 931,0
136,8 797,9
118,7 755,5
157,8 588,4
136,4 581,4
198,5 740,9
177,3 856,7
248,8 1072,3
277,2 1202,6
426,2 1265,6

24,3
22,0
20,9
27,2
54,7
51,0
51,5
53,4
57,4
104,0

-

0,3
0,01
0,3

Імпорт

2769,0
3379,3
3170,5
2398,9
2881,2
3422,0
4037,6
5800,7
9441,0
11873,9

668,8
837,2
879,1
756,7
832,0
970,8
1171,6
1971,1
2590,3
4644,5

5,2
25,4
0,1
0,4
0,5
0,0
0,5

За даними Держкомстату України.

Як важливу передумову включення України в інтеграційні процеси можна виділити розвиток її двосторонніх та багатосторонніх
відносин з іншими державами.
Принципово значимою передумовою включення України в інтеграційні процеси є встановлення зв'язків між її господарюючими
суб'єктами та ТНК. Підключення наших підприємств до технологічного ланцюга, що діє в рамках ТНК, а також відкриття філій
та дочірніх підприємств на території України є прямим шляхом до
світового інтернаціоналізованого виробництва.
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Як необхідна інституційна передумова включення України до
світогосподарських зв'язків виступає її участь в роботі міжнародних економічних організацій, насамперед таких як ГАТТ/СОТ,
МВФ, СБ, МОП та інших. Визначені передумови повинні виступати як вихідні у формуванні цілісної інтеграційної політики
України.
Стосовно успішної реалізації регіональної інтеграційної стратегії, то, згідно з теорією міжнародної економічної інтеграції, необхідним є дотримання двох обов'язкових передумов: першої, яка полягає у близькості рівнів розвитку та інтернаціоналізації економіки
країн-партнерів; другої – у наявності високорозвинутих економічних зв'язків між суб'єктами економічної діяльності країн, що
інтегруються, інтенсивність яких усередині регіонального інтеграційного угруповання ще до початку інтеграційного процесу є
вищою за зв'язки з іншими країнами чи групами країн.
З огляду на зазначені передумови, нині в Україні існують певні
труднощі в реалізації європейського вектору економічної інтеграції.
По-перше, за рівнем ВВП на душу населення Україна значно
поступається країнам – членам Євросоюзу. Так, за розрахунками
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України середній показник 15 країн ЄС (ЄС–15) до показника в Україні
відноситься як 5:1, а 25 країн (ЄС–25) до українського показника
– як 4:1. Нині відставання України від країн – членів ЄС за рівнем
економічного розвитку набагато перевищує ті порогові величини,
які є допустимими для учасників інтеграційних об'єднань.
По-друге, для успішного розвитку міжнародного інтеграційного процесу необхідно, щоб цей процес ґрунтувався, з одного
боку, на високому рівні інтернаціоналізації економічних процесів,
а з іншого – на відповідних процесах пріоритетного розвитку
взаємних економічних зв'язків суб'єктів економічної діяльності
країн, що інтегруються. Так, за підрахунками вчених того самого
інституту, середній показник обсягу експорту на душу населення
ЄС–15 є у 20 разів більшим за аналогічний показник України, а
ЄС–25 – у 15 разів. Характерно, що високий рівень відкритості
економіки (відношення обсягу зовнішньої торгівлі до ВВП) відбиває не зростаючу конкурентоспроможність українських товарів,
а законсервовані структурні диспропорції (непомірну залежність
378

8.8. Україна у світових інтеграційних процесах

від імпорту енергоносіїв та вимушений експорт низькотехнологічної металургійної продукції, виробництво якої поглинає значну
частину «критичного» енергоімпорту).
По-третє, за найбільш інтегрованим показником – індексом
людського розвитку, який включає всі параметри якості життя,
починаючи від рівня добробуту населення та закінчуючи освітою,
якістю медичної допомоги, демографічними проблемами, екологією та, навіть, гендерним питанням, – Україна серед 180 країн
світу посідає лише 70-е місце. Прогрес, щоправда, є: у 1997 р.
страна посідала 95-е місце, у 1998 – 102-е, у 2002 – 75-е, у 2003 р. –
70-е місце. Проте рівень погодинної зарплати в Україні у 22 і
більше разів менший за європейський, вищу освіту мають усього
36% людей (у країнах – нових членах ЄС – 50%), раціонально харчується лише кожна 10-та людина. На лікування одного українця
держава виділяє лише 100 грн. на рік. Жінки отримують зарплату
на 30% меншу, ніж чоловіки, у нас відсутні ріки й озера із чистою
водою, а підприємства викидають щорічно по 86 кг шкідливих
речовин на людину. В результаті тривалість життя є найнижчою у
Європі. Не доживши до пенсії, у нас помирає третина чоловіків.
Поєднання цих характеристик робить проблематичним досягнення у близькій перспективі необхідних для інтеграції до ЄС
рівнів інтернаціоналізації економіки та якості життя в Україні.
Стосовно другої передумови – наявності високорозвинутих
економічних зв'язків між суб'єктами економічної діяльності країн,
що інтегруються, – то, за даними Євростату, в 2004 р. взаємна торгівля країн – членів ЄС становила 62,8% їх зовнішньої торгівлі. Для
України цей показник є на половину меншим. Експорт України до
ЄС–25 становить нині 35%, а імпорт – 32%. Для порівняння,
український експорт до країн СНД складає 32%, а імпорт – 54%
(це переважно енергоносії з Росії та Туркменістану).
Характерно, що у 1998–2000 рр., коли нинішні члени ЄС Польща
та Угорщина були ще кандидатами на вступ, їхній експорт на 70%
був зорієнтований на країни Євросоюзу.
Отже, виходячи з рівня соціально-економічного розвитку України, її зовнішньоекономічних зв'язків із країнами – членами ЄС,
беручи до уваги практику приєднання до Євросоюзу східноєвропейських країн та держав Балтії, враховуючи психологічну готов379
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ність населення нашої країни до інтеграції (згідно даних Національного інституту стратегічних досліджень, за вступ до ЄС виступають 39,4% населення України, менше третини українців хотіли б
бачити свою державу членом ЄЕП) реального членства в ЄС ми
можемо набути через 10–15 років, «пропустивши вперед» цілу
низку країн-сусідів. На думку західних аналітиків (ЄС та США),
після закінчення запланованого на 2007 р. приєднання до ЄС Болгарії та Румунії, настане час Балканських держав: Хорватії, а потім
Албанії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Сербії та Чорногорії. У
грудні 2004 р. було прийнято рішення про початок переговорів з
Туреччиною на предмет її вступу до ЄС, на що вона давно чекає
(40 років виповнилося після того, як вона подала заявку на приєднання до Союзу, і майже 50 – після її вступу до Ради Європи).
Європа як спільнота, заснована на єдиних цінностях, може повернутися і в бік країн Середземномор'я, особливо Марокко, навіть
якщо вони знаходяться формально поза географічними межами
Європи. І тільки після цього трудно буде відмовити у вступі до ЄС
таким європейським державам, як Україна, Білорусь, Молдова.
Проте нам, українцям, слід керуватись ідеєю, що Європа – це не
географічне поняття, а союз, що ґрунтується на спільних цінностях. Такі цінності слід напрацьовувати, а для цього потрібен час.
Після президентських виборів 2004 р. Європа, як і весь світ,
по-новому, оцінюють євроатлантичні інтеграційні прагнення
України. Знаковим стало звернення Європарламенту до Єврокомісії та Ради ЄС щодо надання Україні більш чіткої перспективи
стати членом цього об'єднання. Для набуття членства в ЄС Україні
слід якісно прискорити виконання так званих «Копенгагенських
критеріїв» (1993 року). Мова йде не тільки про формування сталої
демократичної політичної системи, але й економічних критеріїв,
таких як наявність ефективної ринкової економіки та високих
соціальних стандартів життя.
Водночас слід розуміти: ЄС об'єктивно зважає на той факт, що
майже 47 млн. громадян України становлять понад половину населення (за винятком Польщі) тих 10 країн, які 1 травня 2004 року
вступили в ЄС. Тобто існує ризик «безкінечного» розширення
спільноти. Якщо ж Україну й буде прийнято, то дата «європейської
реєстрації» навряд чи визначиться швидко. Адже в разі ратифікації
25 країнами – членами першої спільної Конституції ЄС її поло380
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ження наберуть чинності з 2006 року, а повністю органи влади ЄС
будуть сформовані лише 2009 року. Причому остаточно, за новими
правилами, вони почнуть працювати з 2014 року. Тоді може бути й
подолано втому від розширення.
Відносини з ЄС набувають для України дедалі більшого геополітичного значення. Вони є своєрідною компенсацією за експортні
втрати машинобудівників і харчовиків на ринках СНД за рахунок
поставки продукції металургії.
Розглядаючи галузевий аспект співробітництва з ЄС, слід відзначити, що провідні позиції в українському експорті належать
металопродукції (44% експорту), мінеральним продуктам і хімії
(22%), тоді як на продукцію машинобудування припадає лише
22%. Основними імпортерами української продукції є Німеччина,
Італія, Угорщина, Польща.
Щодо загальної характеристики вітчизняного імпорту слід відзначити, що, як правило, ті самі країни, які належать до головних
імпортерів української продукції, є і провідними експортерами до
України (див. діагр. 8.1). Це, зокрема, Німеччина, Польща, Італія,
Велика Британія, Франція, Швейцарія. Найбільш важливими
товарними позиціями імпорту України із країн ЄС є нафтопродукти, лікарські засоби, легкові автомобілі, кам'яне вугілля, гербіциди та інші товари.
Особливістю торгівлі послугами України з державами ЄС є
левова частка в загальному їх обсязі (85%) транспортних послуг,
при цьому 60% з них припадає на транзит російських енергоносіїв,
у той час як комп'ютерні послуги становлять менше 1% загального
обсягу. Тобто експорт послуг поки що нагадує вулицю з одностороннім рухом. Позиції імпорту послуг із країн ЄС за обсягами
можна розташувати в наступному порядку: транспортні (особливо
вантажні морські, залізничні та повітряні пасажирські перевезення), послуги зв'язку, фінансові та страхові.
Розширення ЄС (2004 р.) в подальшій перспективі може як
позитивно, так і негативно вплинути на зовнішню торгівлю із країнами цього економічного угруповання. Прямі та опосередковані
втрати вітчизняних експортерів на ринках нових членів ЄС можуть
скласти 1 млрд. євро. Може зменшитись експорт металопродукції
та продукції машино-будування, легкої, переробної та харчової
промисловості до країн Центрально-Східної Європи і Балтії.
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Діаграма 8.1.
Основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі (2004 р.)
а) в експорті товарів
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За даними Держкомстату України.

Процес інтеграції нових десяти членів у внутрішній єдиний
ринок ЄС виявить певну кількість їхніх неконкурентоспроможних
підприємств або таких, які матимуть значні труднощі, тому можна
очікувати збільшення кількості антидемпінгових розслідувань,
спрямованих проти виробників з України.
382

8.8. Україна у світових інтеграційних процесах

Залучення нових десяти країн – членів ЄС до внутрішньоінтеграційних процесів означатиме відносне скорочення зацікавленості їх у ринках, що лежать за межами Союзу, в тому числі й українському. Проте, з огляду на митний режим, розширення ЄС може
мати загалом позитивні результати для України, адже митний
тариф Союзу є в основному нижчим порівняно з національними
тарифами нових країн, що приєдналися.
Що ж стосується наявних кількісних обмежень українського
імпорту до ЄС, якщо вони й надалі зберігатимуться для певних
товарів, то квоти будуть відповідним чином збільшені з урахуванням частки нових членів у торгівлі з Україною.
Надія на краще, на те, що не буде зведено якоїсь нової залізної
завіси, яка розділятиме континент, закладена у схваленій ще у 2003 р.
політиці сусідства для України та інших держав, що межують із
об'єднаною Європою. На реалізацію цієї політики тільки на 2005–
2006 роки виділено 255 млн. євро. У подальшому ця сума буде
суттєво збільшена.
Позитивні та негативні наслідки розширення ЄС слід ретельно
враховувати і скористатися можливостями для реалізації власної політики розвитку, спрямованої на інтеграцію у світове господарство.
Окрім головного пріоритету геополітичної та галузевої орієнтації України на об'єднаний ринок ЄС (ВВП якого становить близько
10 трлн. дол. і складає 30% світової торгівлі), другим напрямком
геостратегічного трикутника «США–ЄС–Росія», є Росія, СНД та
нове економічне угруповання Єдиний економічний простір (ЄЕП)
у складі пострадянських країн: Росії, Білорусі, Казахстану і
України (див. табл. 8.2).
Росія є нашим найближчим сусідом, проте вона становить найсерйозніший виклик для України. Незважаючи на те, що Росія
спізнала всю глибину кризи (як і всі пострадянські держави), що у
2004 р. її ВВП був менший за ВВП Італії, на пострадянському
просторі вона посідає вагоме місце. Серед країн СНД на Росію
припадає 80% сукупного ВВП, 60% промислового та 50% сільськогосподарського виробництва, 44% сукупного зовнішньоторговельного обігу.
Перспектива Росії в геополітичному розкладі полягає у розбудові паливно-енергетичної транспортної світової мережі, в південно383
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Таблиця 8.2.
Динаміка зовнішньої торгівлі України
з державами СНД (млн. дол.)
Експорт
2000 2001

1996 1997 1998 1999
2002 2003 2004 2005
З країнами
7405,2 5585,7 4202,3 3252,2 4497,5 4675,4 4377,4 6048,3 8558,8 10739,7
СНД, у т.ч.
88,3
87,6 89,93
29,4
40,8
45,6 104,7 142,6 215,5 290,7
Азербайджан
722,5 825,5 548,0 345,7 272,1 244,3 261,2 340,4 550,8 892,0
Білорусь
25,2
10,7
8,4
11,6
12,1
22,1
33,4
53,4
70,8
97,5
Вірменія
183,2
49,4
31,5
42,1
37,8
36,4
57,3 102,4 147,6 199,7
Грузія
90,9
93,7
89,7
48,3
76,8 117,4 199,6 306,9 622,9 668,0
Казахстан
8,1
4,3
12,3
13,7
6,2
5,2
6,1
12,0
20,6
31,8
Кіргізстан
237,8 294,4 180,4 122,8 176,3 274,4 302,1 486,0 659,8 679,1
Молдова
Російська
5577,4 3723,0 2905,5 2396,4 3515,6 3679,5 3189,1 4311,4 5888,7 7495,8
Федерація
19,1
84,5
76,0
62,5
97,4
34,7
42,9
32,3
28,6
46,9
Таджикистан
Туркменистан 274,0 176,6 121,1 102,1 148,4 106,5 112,9 177,3 225,1 187,4
178,7 235,9 139,5
77,6 114,0 109,3
68,1
83,6 128,5 150,9
Узбекистан

1996

972,3
126,4

1998

Імпорт
2000 2001

2002 2003 2004 2005
З країнами
11175,9 9879,4 7897,0 6743,2 8039,9 8832,2 8968,2 11508,4 14873,9 17030,3
СНД, у т.ч.
30,8
47,0
27,7
33,8
23,8
8,2
5,3
8,4
9,0
27,8
Азербайджан
384,5 391,4 352,9 343,5 601,9 407,1 262,8 343,6 538,2 939,9
Білорусь
4,0
8,1
4,5
1,8
3,4
10,6
7,4
6,2
8,1
13,2
Вірменія
3,8
7,7
7,8
6,0
10,3
11,2
15,8
40,1
18,4
41,0
Грузія
243,6 403,6 345,7 164,9 412,8 666,0 382,9 492,5 388,5 186,4
Казахстан
9,6
8,7
10,6
7,5
2,4
2,6
4,3
4,3
5,0
5,7
Кіргізстан
72,6
73,8
51,1
24,8
35,3
64,3
56,2
56,8
67,2
84,2
Молдова
Російська
8616,6 7837,9 7064,3 5592,2 5824,9 5813,5 6317,1 8645,8 11811,8 12843,5
Федерація
8,4
2,5
1,4
0,4
0,9
1,6
2,9
4,0
6,6
5,3
Таджикистан
Туркменистан 1541,2
60,8
Узбекистан

1997

1,3
29,7

1999

481,0
87,3

946,2 1654,1 1885,7 1746,2 1953,7 2678,1
178,0 193,0
27,8 160,5
67,4 205,3

За даними Держкомстату України.
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західному напрямку якої вагоме місце належить Україні. Упродовж
наступних 30 років Росія планує постачати 600 млрд. кубометрів
газу Китаю та 300 – Республіці Корея. Газ постачатиметься до Японії та Туреччини. США, які є найбільшим імпортером нафти у світі
(60% імпорту у 2003 р., 70% – у 2010 р.), готуються закупати 10%
російської нафти. Американсько-російське нафтове партнерство
має забезпечити стабільне постачання російських енергоносіїв
навіть у разі перерви в постачанні із Саудівської Аравії, Нігерії,
Венесуели. У 2030 р. забезпечення внутрішніми газоресурсами ЄС
зменшиться з 65 до 25%. За таких умов Росія перетвориться на головного постачальника газу, що матиме далекосяжні геополітичні
наслідки для Європи. Ще серйознішими будуть наслідки для
України – враховуючи транзитну роль нашої держави та потужні
нафто- й газотранспортні коридори, що належать Україні, та є
фактором національної безпеки. Тобто торговельно-економічні
зв'язки Росії та України зростатимуть (у 2003 р. український експорт до Росії становив 18,7%, а імпорт із Росії – 37,6% їхнього
загального обсягу). Із Росії Україна одержує переважну частку
товарів так званого критичного імпорту (насамперед, енергоносіїв
та комплектуючих для вітчизняного машинобудування), і лише
Росія (разом з іншими країнами СНД) у сучасних умовах спроможна поглинути неконкурентоспроможні в інших регіонах світу
українські вироби.
Наступне за Російською Федерацією місце серед торговельних
партнерів України посідає Туркменістан, частка якого в зовнішній
торгівлі є вкрай нестабільною (від 5 до 9%) залежно від можливостей сплати поставок туркменського газу (у 2003 р. імпорт України
з Туркменістану становив 7,6%). Створення ЄЕП сприятиме розширенню зв'язків із Білоруссю та Казахстаном. На частку ж торгівлі
України з іншими членами СНД припадає всього 13,7% торгівлі з
цим регіоном.
Таким чином, у сучасних умовах економічна складова відносин
Україна – Росія домінує на теренах СНД та ЄЕП. При цьому,
входження України до ЄЕП розширює торговельні можливості
України, економіка якої носить відкритий характер, і більше
половини ВВП реалізується на зовнішньому ринку. ЄЕП здатний
створити високий рівень регіональної економічної інтеграції, зону
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вільної торгівлі без вилучень і обмежень, сприяти швидкому та
більш легкому входженню у процеси економічної глобалізації.
При цьому участь України в ЄЕП повинна здійснюватися в межах,
що відповідають Конституції України, Законам держави, її стратегічному курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Відносини України з так званою групою ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), яка сформувалася у квітні 1999 р. у
Вашингтоні під час відзначення 50-річчя НАТО, повинні розвиватися у напрямку набуття нашою державою лідерства серед членів
цього транспортно-енергетичного коридору.
Інтеграція України в рамках Чорноморського економічного
співробітництва (ЧЕС), до якого входять 11 країн із населенням у
320 млн. чол., є своєрідним способом компенсувати втрачені можливості розвивати спеціалізоване виробництво за більш бажаними
для себе векторами інтеграції та може стати чинником входження
до європейського економічного простору та інтеграції до світового
господарства загалом.
Розвиваючи співробітництво із країнами ЧЕС, Україна запропонувала створити єдиний інвестиційний простір і спільний ринок
інвестиційних проектів. Розробляються плани створення зони
вільної торгівлі з кінцевою метою входження до спільної економічної зони ЄС–ЧЕС.
Окрім країн СНД – членів цього угруповання, особливе значення мають стосунки із Туреччиною як своєрідним плацдармом
для проникнення на ринки країн Близького Сходу. З України до
Туреччини експортується переважно сільськогосподарська продукція та товари неглибокої переробки (соняшникове насіння,
мінеральні добрива, металобрухт, прокат чорних металів). Окрім
того, Туреччина слугує транзитною територією для альтернативного надходження до України нафтопродуктів, джерелом відносно
дешевих і якісних товарів народного споживання та сировини для
легкої промисловості України. Економічні відносини із Грецією
мають пріоритетне значення для виходу України на ринки ЄС,
розвитку співробітництва в басейні Середземного моря.
Важливого значення в поки що однополюсному світі набувають
відносини України із беззаперечним лідером цього світоустрою –
Сполученими Штатами Америки. У США все виразніше просту386
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пають риси імперії нового типу, що певною мірою нагадує Римську
імперію з її легіонами, розміщеними в різних частинах Земної кулі.
Навколо США формується наднаціональна мегакоаліція країн, які
сповідують ліберально-ринкову, демократичну філософію, а також
підтримують США в їхній боротьбі зі світовим тероризмом. Яскравим прикладом нових стратегічних союзників США є близька до
нас Польща.
США, а також Канада як економічні лідери Нового світу виступають у ролі технологічних партнерів України. До того ж, США
мають вагомий вплив у міжнародних організаціях, як торговельної
так і валютно-фінансової спрямованості. При створенні зони
вільної торгівлі між Північною та Південною Америками під егідою США, Україна матиме доступ до найбільшого ринку у світі
(обсяг ВВП об'єднаної Америки становитиме 11 трлн. дол.).
Кинути виклик США та ЄС зможе лише Китай, який у 2025 р.
має стати другою у світі економічною та воєнною силою та поставити у практичному плані питання про двополюсність світу. Із 1993
по 2003 р. обсяги китайського експорту щорічно зростали на 17,3%,
і вже у 2010 р. експорт з Китаю буде більшим за американський.
Україна плідно розвиває економічні відносини з Китаєм. Китай
посідає четверте місце після РФ, Німеччини та Італії в експорті
українських товарів та восьме – в імпорті китайських товарів до
України (2003 рік). Україна експортує до Китаю продукцію важкої,
хімічної, металургійної, авіакосмічної промисловості. Китай, який
продовжує залишатися країною, що розвивається, з відносною
відсталістю у згаданих галузях промисловості, має технологічні
переваги в галузях легкої, текстильної промисловості, вирощуванні, зборі та переробці сільськогосподарської продукції, виробництві обладнання для аграрно-промислового комплексу, імпорт
яких має пожвавити економіку України.
У перспективі, розвиток українсько-китайського співробітництва ще більше розшириться. Цьому сприятиме низка об'єктивних
чинників. По-перше, взаємодоповнюваність економічних структур
обох країн, що слугує об'єктивною основою успішного та стабільного розвитку українсько-китайських торговельно-економічних
відносин на тривалий час. По-друге, політика реформ та відкритості, яка в Китаї проводиться з кінця 70-х років, а в Україні – з
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отриманням незалежності. Вона створює сприятливі внутрішні
умови для розширення торговельно-економічних відносин. Потретє, переваги географічного місцеположення України та Китаю,
які у стратегічному відношенні дають обом країнам гарний шанс
для розвитку торговельно-економічних відносин.
Попри деякі проблеми і перешкоди в торговельно-економічному співробітництві, у спільній виробничій діяльності та інших
сферах, це співробітництво є перспективним та неминучим і розвиватиметься й надалі.
Із країн Індостану традиційним партнером України є Індія. За
допомогою українських проектних установ та промислових підприємств у цій країні побудовано великі заводи та комбінати з чорної металургії, хімії, великого та транспортного машинобудування
тощо. В останні роки українсько-індійські торговельні зв'язки
значно скоротилися, натомість розширились торгівля з Пакистаном
через успішне виконання «танкового контракту» заводом ім. Малишева у Харкові. Стрімке зростання населення цих країн, з
одного боку, та орієнтація на скорочення критичного імпорту
продовольства – з іншого, зумовлюють необхідність інтенсивного
розвитку сільського господарства. Нині на Індію припадає 10%, а
на Пакистан – близько 7% українського експорту мінеральних
добрив, і ця частка може бути істотно збільшена.
Одним із світових лідерів в інноваційному розвитку з величезним науково-технологічним потенціалом є Японія. Товарообіг між
Японією та Україною останніми роками має тенденцію до зростання, проте ані його величина, ані структура не відповідають об'єктивним потребам. Серед головних статей експорту з України до
Японії – феросплави та первинний алюміній. Надзвичайно малу
частку становить високотехнологічна продукція. Це, зокрема, зварювальні та спецметалургійні технології, роботи з вирощуванням
монокристалів із наперед визначеними фізичними властивостями
та проектування телекомунікаційних мереж, розробки з генної
інженерії.
Японія нині концентрує інтелектуальні, фінансові та інші
ресурси на таких пріоритетних напрямках інноваційного розвитку,
як: прикладна інформатика та обчислювальна техніка; робототехніка, точна механіка та інші прецизійні технології з використан388
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ням комп'ютерних систем управління; матеріалознавство, біотехнології, дослідження Світового океану та космічного простору
тощо. Практично з усіх цих напрямів в Україні є певний потенціал
і збереглися дієздатні наукові школи, які слід активно задіяти для
поглиблення співробітництва з Японією.
Активна участь України в економічних процесах та швидке
зростання економіки Кореї на початку 90-х років, відкритий
характер їхніх економік – сприяли розвиткові українсько-корейських відносин.
Відносини України з типово аграрними державами з перехідною економікою та відносно низьким рівнем життя – В'єтнамом
та Лаосом – можуть мати певні перспективи. По-перше, внаслідок
сталих зв'язків з колишнім СРСР у В'єтнамі та Лаосі нагромадилася значна кількість різноманітної техніки радянського виробництва. Через численні економічні проблеми названі країни не
можуть швидко замінити цю техніку, отже в них виникає потреба в
її технічному обслуговуванні, ремонті, забезпеченні запасними
частинами та комплектуючими. Саме на цьому спеціалізувалися
машинобудівні підприємства України. По-друге, чинник великої
відстані, безумовно, впливає на розвиток економічних відносин.
Проте сучасний розвиток транспортної інфраструктури та сервісу
може без ускладнень забезпечити доставку в Україну, наприклад,
продукції легкої промисловості, морепродуктів, кави, горіхів тощо
із цих країн Південно-Східної Азії. По-третє, перспективним із
погляду диверсифікації джерел енергопостачання може бути
участь України в розробці покладів нафти та газу В'єтнаму.
Острівні країни Південно-Східної Азії (Сінгапур, Індонезія,
Бруней), за експертними оцінками, у найближчій перспективі можуть стати одними з експортерів нафти та природного газу. У них є
сталі зв'язки з Європою та Америкою, але в деяких аспектах (експорт будівельних металевих конструкцій, транспортних засобів,
військово-технічної продукції, участь у великих аерокосмічних
проектах) можливе також їх співробітництво з Україною. Для
нашої країни таке співробітництво становить інтерес з огляду на
диверсифікацію джерел енергопостачання, особливо за умов створення необхідної транспортної інфраструктури.
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Важливою сферою вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків України із країнами Азії є збільшення освітніх послуг з нашого
боку, зважаючи на те, що в Азії проживає 57% населення планети
(в Європі – 19, в обох Америках – 13, а в Африці – 11%), переважна
частина з них не має вищої освіти, значна частина – середньої, а
певний відсоток взагалі є неписьменним. Потреби ж у висококваліфікованих фахівцях нині зростають.
Комплексне застосування економічних та адміністративних
заходів здатне поліпшити торгово-економічне, науково-технологічне та інші види співробітництва України із країнами Азії та
вивести їх на якісно новий рівень.
Розвиваючи африканський вектор геоекономічної та галузевої
орієнтації України, слід мати на увазі особливості даного континенту:
– відсталість країн регіону, успадкована з колоніального минулого.
Нині на частку Африки припадає 11% населення Землі та лише
5% світового виробництва;
– висока диференціація африканських країн, яка набула рис поляризації. На одному полюсі – індустріально-аграрний гігант
Африки – Південно-Африканська Республіка та група відносно
благополучних країн: Нігерія, Зімбабве, Гана, Кенія, Ботсвана,
Сенегал, Габон, Уганда, які мають більш-менш розвинутий
промисловий сектор, що базується на гірничодобувній промисловості та переробці сільськогосподарської сировини. На
іншому полюсі – група найменш розвинутих держав: Ліберія,
Республіка Малі, Ефіопія, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Чад,
Республіка Конго, Сомалі, – які є фінансовими банкрутами зі
зруйнованою та криміналізованою економікою та з переважанням деструктивних процесів у політико-державній сфері;
– політична нестабільність. У 1960–2001 роках імовірність війн в
африканських країнах була значно вищою, ніж у Латинській
Америці та Азії. Якщо зважити на тривалість війн та кількість
країн, що були до них втягнуті, то виявиться, що 40% африканських держав пережили хоча б одну війну, а 28% – дві та більше.
Це втричі перевищує латиноамериканські показники та вдвічі –
азіатські. Лише у внутрішньополітичному вимірі африканських
країн протягом 2001–2003 років відбулося два збройних перевороти та мали місце 13 невдалих спроб їхнього здійснення;
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– полігон суперництва провідних країн світу за унікальні природні
багатства: нафту, металургійну сировину, уран, алмази, поклади
золота та інші цінні мінерали, а також – за умови ведення плантаційного господарства – великі обсяги продовольчих продуктів, які є можливими завдяки сприятливим кліматичним умовам.
Провідне місце серед експортерів капіталу в Африку належить
західноєвропейським ТНК, насамперед з Англії та Франції.
Останнім часом гостру конкуренцію європейському капіталу
створюють потужні корпорації США та Японії;
– регіональна та трансконтинентальна інтеграція країн континенту, яка має на меті, з одного боку, посилення позицій африканських країн у стосунках із розвинутими світовими державами, а
з іншого – розбудову цими країнами торговельного, кредитнофінансового, техніко-економічного, соціально-полі-ичного та
культурного співробітництва. Нині на африканському просторі
розгортають свою роботу 14 регіональних економічних об'єднань.
Від кінця 90-х років ХХ ст. динаміка товарообігу України із
країнами Африки стала зростати. При цьому слід зазначити, що
більше ніж на 80% товарообіг складається з українського експорту.
Основними споживачами українських товарів є Єгипет, питома
вага якого становить більше третини усього українського експорту
до цього континенту, Нігерія – 23,4%, Алжир – 19,5%, Марокко –
8,4%, Туніс – 5%. Для ринків африканських країн характерні велика
споживча місткість та надзвичайно диференційований попит,
який відповідає нашим пропозиціям – від найпростішої побутової
продукції до складної сучасної техніки. При цьому слід ураховувати, що через порівняно низький рівень життя африканське
населення об'єктивно орієнтоване на споживання дешевих товарів
середньої якості, потребу в яких можуть забезпечити вітчизняні
підприємства. Крім того, Україна має можливості експортувати в
країни Африки машини, обладнання, транспортні засоби, комплексне обладнання для будівництва об'єктів, що споруджуються
за нашою допомогою, направляти висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях економіки, будівництва, освіти.
У структурі імпорту слід виділити руди та алюмінієві концентрати з Гвінеї, які становлять більше половини обсягу нашого
імпорту з Африки. Україна зацікавлена у імпорті африканського
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глинозему (Ангола і Зімбабве). Отримуємо ми також какао, тютюнову сировину, рис, каву тощо.
Африка має велике значення для розвитку шляхів морського й
повітряного сполучення України з іншими континентами, і, у
свою чергу, відчуває зростаючу потребу у вантажних авіаційних
міжконтинентальних та внутрішніх перевезеннях з допомогою
наших літаків Ан-32, Ан-12. Авіаційні спеціалісти ПАР вважають
найрентабельнішим в умовах Південної Африки наш літак Ан-124
(Руслан), який, як і інші літаки, можна (на правах лізингу) надавати у користування країнам півдня цього континенту. З країнами
північної частини Африканського континенту (країнами Арабського Магрибського союзу, до якого входять Марокко, Алжир,
Туніс, Лівія, Мавританія) слід відновити і розвивати традиційне
співробітництво, напрацьоване за часів колишнього СРСР. Семидесятип'ятимільйонний ринок Магрибу є перспективним з точки
зору наявності там ресурсів енергоносіїв (Алжир, Лівія), фосфатів
(Марокко, Туніс), риби (Марокко, Мавританія).
Регіон становить інтерес для України з огляду на його потенціал
видобутку нафти та газу, а також перспективність економічного
співробітництва, зокрема, в поставках української металургійної
та сільськогосподарської продукції. Можливе співробітництво і в
військово-технічній та гуманітарній сфері, у галузі морського транспорту та реконструкції об'єктів, збудованих з допомогою СРСР.
Із країнами Західної Африки відносини України менш плідні,
ніж з кранами Північної Африки. Проте, з Гвінеї ми отримуємо
щорічно до 2 млн. т бокситів, які перероблюються на Миколаївському глиноземному заводі, та глинозему, з якого на Запорізькому
алюмінієвому заводі виготовляють алюміній. Наші ж підприємства
беруть участь у реконструкції та спільній експлуатації Національної залізниці Гвінеї.
Розвиток відносин з Нігерією відкриває можливості диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, участі українських підприємств та організацій у завершенні будівництва металургійного
комбінату в м. Абуджі (аналог комбінату Криворіжсталь), співробітництво у військово-технічній сфері. Перспективною видається
співпраця у розробці нігерійських родовищ золота й урану. Поки
що з усіх корисних копалин цієї країни активно ведеться видобуток лише нафти, експорт якої дає країні 90% валютних надходжень.
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Підприємці України могли б брати участь не тільки у створенні
підприємств з виробництва продукції для забезпечення потреб
сільського господарства Нігерії (добрив, комбікормів, малої техніки тощо), але й підприємств із переробки продуктів тропічного
землеробства для вивозу в країни СНД соків і консервантів із
манго, папайї, ананасів та інших фруктів, крохмалю і продукції з
касави, какао-бобів, олій тощо.
Проте, однією з головних перешкод розвитку українсько-африканського економічного співробітництва є відсутність розгалуженої
системи державних (дипломатичних, торговельних, фінансових)
та неурядових (виробничих, комерційних, громадських) представництв та установ. Тому перспектива розширення торговельноекономічної співпраці України з країнами Африки лежить у
повному, або хоча б частковому вирішенні цього питання, а також
у дотриманні наступних принципів співробітництва:
– комплексне дослідження ринку, вивчення споживчого попиту,
його стану та динаміки формування;
– максимальна адаптація виробництва до запитів споживача;
– формування споживчого попиту в потрібному для виробника
напрямі за допомогою відповідних технологій.
Особливостями розвитку двохсторонніх відносин України з
країнами Латинської Америки та їхніми економічними угрупованнями є наступні:
1. Україна співпрацює не стільки з економічними угрупованнями цього континенту, скільки з такими його провідними
державами, як Бразилія, Аргентина, Мексика, на котрі припадає
80% взаємного товарообігу. Це пояснюється тією обставиною, що
інтеграційні процеси в Латинській Америці знаходяться в основному на початкових стадіях (створенні зон преференційної та
вільної торгівлі). Певні позитивні результати, що були досягнуті у
розвитку МЕРКОСУРу, Андської Співдружності, Економічної
співдружності країн Карибського басейну, Центральноамериканського спільного ринку потребують нового імпульсу розвитку і
вищого ступеня інтеграції.
2. На сьогодні регіон залишається сферою впливу, за яку змагаються, перш за все, США, ЄС та транснаціональні корпорації.
Саме вони встановлюють «правила гри», а місцеві уряди скоря393
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ються їм, побоюючись втратити у разі непідкорення ті переваги,
які нібито отримують, незважаючи на наслідки та втрати для
народів, які безупинно біднішають.
3. Латинська Америка у планетарному вимірі посідає незначне
місце за показниками економічного розвитку. Нині на країни
Латинської Америки та Карибського басейну (без урахування
частки Мексики) припадає 4,4% світового ВВП та 3,7% експорту,
тим часом, одна тільки Мексика експортує 2,7%.
4. Географічна віддаленість країн Латиноамериканського континенту (10–14 тис. км), що породжує не тільки проблему транспортного забезпечення взаємної торгівлі – авіаційного та морського, а й проблему визначення ціни на товари імпорту чи експорту,
що ускладнює укладення навіть дуже вигідних контрактів. До того
ж, виникає проблема термінів взаємних поставок, бо час – це
також гроші.
Слід зазначити і такі чинники, що ускладнюють економічне
співробітництво між Україною та Латинською Америкою, як
недостатні знання потенційних і реальних економічних можливостей одне одного, різниця у системах цінностей та життєвої
орієнтації, менталітеті та звичках тощо.
Для створення сприятливих умов розвитку торговельно-економічних відносин України з державами Латинської Америки необхідно, по-перше, розробити науково обґрунтовану стратегію щодо
країн Латинської Америки, чітко налагоджений механізм реалізації домовленостей і відносин з кожною латиноамериканською
країною та перейти від одноразових угод до системи зв'язків. Подруге, організувати роботу в країнах регіону постійних торговельноекономічних представництв (місій), які б утримували на паритетних засадах держава, промислово-фінансові та інші комерційні
організації, зацікавлені у розвитку відносин з країнами регіону.
По-третє, розробити механізм вивчення, акумуляції та реалізації
заявок і пропозицій українських та латиноамериканських контрагентів. Увести у практику організацію виставок, презентацій,
«круглих столів», інформаційне забезпечення укладених угод. Почетверте, створити в Україні та країнах Латинської Америки відділення комерційних банків та їхніх банківських кореспондентів,
відкрити кореспондентські рахунки для полегшення взаємних
розрахунків та розширення валютно-фінансових відносин.
394

8.8. Україна у світових інтеграційних процесах

З реалізацією цих заходів Україна зможе реально збільшити
продаж в країнах Латинської Америки продукції машинобудування, автомобілебудування та забезпечити сервісне обслуговування проданої техніки, ремонт, постачання запчастин тощо.
В цілому ж Україні необхідно наполегливіше і конкретніше
співпрацювати, як на міждержавному рівні, так і на рівні економічних угруповань з країнами Центральної Америки, карибського
басейну, Амазонських, Андських країн та країн Південного Конусу
Латиноамериканського континенту, реалізуючи один із важливих
напрямків своєї геополітичної орієнтації.

Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність міжнародної економічної інтеграції:
інтеграція як відносини і як процес?
2. Які чинники та особливості є характерними для нинішнього
етапу регіональної економічної інтеграції?
3. Визначить особливості розвитку європейських інтеграційних
угруповань (ЄС, СНД, ЄЕП, ОЧЕС, ГУУАМ та ін.) та перспективи загальноєвропейської економічної інтеграції.
4. Охарактеризуйте інтеграційні процеси в Америці: північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА) та Південний
спільний ринок (МЕРКОСУР).
5. В чому полягає відмінність інтеграційних процесів в Азії від
європейських інтеграційних процесів?
6. У чому полягають інтеграційні зусилля арабських країн?
7. Поясність вплив політичних та економічних чинників на інтеграційні процеси в Африці.
8. Визначить місце України у сучасних світових інтеграційних
процесах.
9. Назвіть передумови інтеграції України у регіональний та світовий економічний простір.
10.Спрогнозуйте результати реалізації Україною основних напрямків регіональної та світової геополітичної та галузевої орієнтації.
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Розділ 9.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
9.1. Сутність процесу глобалізації

Глобалізація стала важливим реальним аспектом сучасної світової системи, однією з найвпливовіших сил, що визначають подальший хід розвитку нашої планети. Як геополітичний процес, вона
зачіпає всі сфери суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку тощо. Разом з
тим, глобалізм – науковий напрям, що оформився на початку 90-х
років у «доктрину TFH» (Toffler, Fukuyama, Huntington) – йдеться
про трьох відомих дослідників: Олвіна Тофлера, Френсіса Фукуяму
і Семюеля Хантінгтона, які незалежно один від одного, в різні часи
спробували системно дослідити майбутнє людства. Сутність нового
вчення пов'язана з апологетикою так званого «золотого мільярда».
Інколи кажуть про «принцип 20/80», згідно якого 20% населення
земної кулі використовують 80% її ресурсів. Глобалізація містить
як позитивні, так і негативні аспекти. Її позитивний вплив пов'язаний з ефектом конкуренції, до якої вона неминуче веде, а негативний – з потенціальними конфліктами, які вона може викликати,
хоча їх можна уникнути шляхом розвитку глобального співробітництва на основі політичних угод або створення нових міжнародних інститутів. Під глобалізацією тут розуміється величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах дедалі відкритішої, інтегрованої світової
економіки, яка не визнає кордонів. Йдеться, отже, не тільки про
традиційну зовнішню торгівлю товарами і послугами, а й про
валютні потоки, рух капіталу, обмін технологіями, інформацією та
ідеями, переміщення людей.
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Протягом останніх десятиріч проявився і діє ряд чинників глобалізації. Перший – це технологічний прогрес, що призвів до різкого скорочення транспортних і комунікаційних витрат, значного
зниження витрат на опрацювання, зберігання і використання
інформації. Інформаційне обслуговування безпосередньо пов'язане з успіхами в інформатиці – створенням електронної пошти,
Інтернету.
Другий чинник глобалізації – лібералізація торгівлі та інші форми
економічної лібералізації, що викликали обмеження політики протекціонізму і зробили світову торгівлю більш вільною. У результаті
були істотно знижені тарифи, усунуто багато інших бар'єрів у торгівлі товарами і послугами. Інші лібералізаційні заходи спричинили посилення руху капіталів та інших факторів виробництва.
Третім чинником глобалізації можна вважати значне розширення сфери діяльності компаній, що стало можливим у результаті
як технологічного прогресу, так і більш широких горизонтів
управління на основі нових засобів комунікації. Багато компаній,
що орієнтувалися раніше виключно на місцеві ринки, розширили
свої виробничі та збутові можливості, вийшовши на весь національний та міжнародний ринки.
Подібні структурні зміни зміцнюють позиції компаній, збільшують прибуток, підвищують продуктивність, що дозволяє їм
обирати джерела постачання сировини, відкривати виробництво й
опановувати ринки в інших країнах, швидко пристосовуючись до
мінливих умов сьогодення. Практично всі великі підприємства
мають у своєму розпорядженні мережу філій або укладають стратегічні союзи, які забезпечують їм необхідний вплив і гнучкість на
ринку. В межах подібних багатонаціональних корпорацій, нині
здійснюється майже третина світової торгівлі.
Слід звернути увагу на такий момент: з появою глобальних підприємств міжнародні конфлікти значною мірою перемістилися з
державного на фірмовий рівень, і боротьба точиться не між країнами за територіальні володіння, а між фірмами за частку на світовому ринку. Деякі політики і дослідники не без підстав убачають у
таких компаніях загрозу інституту державності. В будь-якому разі
зрозуміло, що багатонаціональні підприємства та інші структури –
як приватні, так і державні – перетворилися на основних дійових
осіб глобальної економіки.
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Як четвертий фактор глобалізації можна назвати досягнення
одностайності в оцінці ринкової економіки і системи вільної торгівлі.
Початок цьому був покладений оголошеною 1978 р. реформою в
Китаї, за якою відбулися політичні та економічні перетворення в
державах Центральної та Східної Європи і розпад СРСР. Цей процес призвів, як вважають фахівці, до ідеологічної конвергенції,
тобто на зміну суперечностям між ринковою економікою Заходу і
соціалістичною економікою Сходу прийшла практично повна
єдність поглядів на ринкову систему господарства. Основним
результатом такої конвергенції стала орієнтація колишніх соціалістичних країн на ринкову економіку. Уряди цих країн й сили в
міжнародних організаціях та країнах з розвиненою ринковою економікою, що їх підтримали, сконцентрували свою увагу на трьох
умовах переходу до ринку: стабілізації макроекономіки, лібералізації цін і приватизації державних підприємств. При цьому, на жаль,
недооцінювалася важливість формування ринкових інститутів,
необхідність створення умов для розвитку конкуренції, ігнорувалася особлива роль уряду в сучасній змішаній економіці.
П'ята чинник полягає в особливостях культурного розвитку.
Йдеться про тенденції формування «однорідних» засобів масової
інформації, мистецтва, попкультури, повсюдного використання
англійської мови як засобу загального спілкування. Частково
через це деякі країни, особливо Франція і ряд інших європейських
держав, розглядають глобалізацію як спробу США досягти культурної, економічної та політичної гегемонії. Вони вважають глобалізацію по суті новою формою імперіалізму або новою стадією
капіталізму в епоху електроніки. Інші бачать у глобалізації нову
форму колоніалізму, за якої роль нової метрополії відіграють
США, а її колоній – більшість інших країн, що постачають туди не
тільки сировину, як це було раніше, а й обладнання, робочу силу,
капітал та інші необхідні для виробничого процесу компоненти,
залишаючись водночас частиною глобального ринку збуту.
Наприкінці ХХ ст. термін «глобалізація» став дуже популярним.
Він використовується в дебатах з проблем управління у сфері
багатостороннього співробітництва. Глобалізація розглядається, з
одного боку, як важливе джерело нових можливостей, з іншого –
як причина багатьох бід і навіть конфліктів всередині окремих
держав, а також між країнами (регіонами).
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Коротко глобалізацію можна визначити як вищу стадію інтернаціоналізації. У більш широкому уявленні під нею потрібно розуміти
сукупність таких процесів і явищ, як транскордонні потоки товарів,
послуг, капіталу, технологій, інформації та міждержавне переміщення
людей; переважання орієнтації на світовий ринок у торгівлі, інвестуванні та інших трансакціях (на рівні фірм); територіальній та інституціональній інтеграції ринків. Характерною особливістю тут є міжнародні потоки, які в умовах лібералізації майже або зовсім не
контролюються національними законодавствами. В основному, це
потоки капіталу та інформації.
Історичне коріння глобалізації сягає у процес інтернаціоналізації, який з позицій окремих країн розвивається у двох напрямах –
всередину і назовні. Розвиток усередину означає, що процес йде
шляхом розширення використання іноземних товарів, капіталу,
послуг, технологій, інформації у сфері внутрішнього споживання
певної країни. Розвиток назовні характеризується переважанням
орієнтації країн на світовий ринок і глобальною експансією фірм у
торгівлі, інвестиціях та інших операціях. Головним наслідком
цього процесу, поряд із зростанням взаємозалежності держав, є
просторова та інституціональна інтеграція ринків.
Процес глобалізації економіки прискорився в останні десятиріччя, коли різні ринки, зокрема – капіталу, технологій і товарів, а
певною мірою і праці, ставали дедалі більш взаємопов'язаними та
інтегрованими в багатошарову мережу ТНК. Ці досить впливові і
добре організовані утворення постійно прагнуть до формування
нових зв'язків у виробництві, продуктових розробках, дизайні,
товарній універсалізації та маркетингу. Вони постійно націлені на
експансію, прагнуть виходу на нові ринки, виступають за єдині
ліберальні правила господарської гри, а також є важливим інструментом глобалізації ринків шляхом розширення інформаційної
інфраструктури, яка прискорює укладання і знижує витрати господарських операцій. Хоча певна кількість ТНК оперує в традиційному торговельному секторі, в цілому міжнародні фірми виступають за промислову реструктуризацію багатьох країн, що розвиваються, шляхом створення нових галузей, зокрема автомобільної,
нафтохімічної, машинобудівної, електронної та інших, і модернізації традиційних, включаючи текстильну і харчову.
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У рамках процесу глобалізації склався комплекс відносин між
його учасниками. Деякі з цих відносин мають інтеграційну спрямованість, інші можуть призвести до дезінтеграції та розколу.
Суперечливість самого процесу інтернаціоналізації і збереження
дійовими державних структур залишаються важливими джерелами
конфліктів у сучасній світовій системі, попри численні спроби їх
гармонізувати. Форми прояву і наслідки конфліктів, а також
засоби і можливості їх розв'язання є різними в окремих групах
країн. Відмінності визначаються характером взаємозв'язків у даній
системі і рівнем розвитку відповідних країн, а також специфікою
їх соціальних, ідеологічних і культурних структур.
Основною сферою глобалізації є міжнародна економічна система
(світова економіка), тобто глобальні виробництво, обмін і споживання, що здійснюються підприємствами як на національному, так і
світовому рівнях. Наприкінці ХХ ст. міжнародна економічна система перетворилася на складну структуру, що нараховує близько
210 держав. Усі вони тією чи іншою мірою беруть участь у виробництві сукупного продукту і намагаються будувати і регулювати
свої національні ринки.
Процес глобалізації проходить в умовах сильно поляризованої в
плані економічної потужності та можливостей світової системи
(табл. 9.1).
Таблиця 9.1.
Співвідношення виробництва ВВП України
з окремими країнами світу
ВВП на душу населення

Країни за регіонами та
інтеграцією

дол. США

Світ
Розвинені країни
Країни ЄС
США
Люксембург
Німеччина
Росія
Україна

8760
30970
27840
39710
61220
27950
9620
6250

*

у порівнянні
з Україною, рази
1,4
4,9
4,4
6,3
9,7
4,4
1,5
1,0

* За паритетом купівельної спроможності

Джерело: World Development Indicators. Washington: The World Bank, DC, 2004.

401

Розділ 9. Глобалізація та економічний розвиток

Таке становище є потенційним джерелом ризиків, проблем і
конфліктів. Кілька провідних країн контролюють значну частину
виробництва і споживання, навіть не вдаючись до політичного або
економічного тиску. Їх внутрішні пріоритети і ціннісні орієнтири
накладають відбиток на всі найбільші сфери інтернаціоналізації.
Фінансовий блок – це найскладніший і найбільш розвинений у
плані інтернаціоналізації процес, що є результатом поглиблення
фінансових зв'язків країн, лібералізації цін та інвестиційних потоків, створення глобальних транснаціональних фінансових груп. За
темпами приросту обсяг позик на міжнародному ринку капіталу в
попередні 10–15 років перевищив на 60% обсяг зовнішньої торгівлі
і на 130% валовий світовий продукт. Збільшується кількість міжнародних організацій-інвесторів. У глобалізації фінансів часто вбачають причину зростання спекуляцій, відтягнення із спекулятивними
цілями капіталу від виробництва і створення нових робочих місць.
Процес фінансової глобалізації сконцентрований передусім у
трьох основних центрах світової економіки – США, Західній Європі та Японії; фінансова ж спекуляція виходить далеко за межі
цієї тріади. Глобальний оборот на ринку валют щодобово сягає
0,9–1,1 трлн. дол. США. Приплив спекулятивного капіталу може
не тільки перевищити потреби тієї чи іншої країни, а й дестабілізувати її становище.
Насправді є лише кілька прикладів справді глобальних фінансових операцій, що не піддавалися контролю зацікавлених країн.
У світі налічується тільки 15–20 фінансових ринків, які реально є
глобальними в тому значенні, що на них здійснюються великі
операції з облігаціями, акціями і валютою в міжнародному масштабі на фондових біржах, а також надається широка гама універсальних послуг. Лондон, наприклад, завоював міцну провідну
позицію у світі передусім завдяки фінансовій могутності та міжнародним зв'язкам своїх інститутів, а також у результаті концентрації
контролю над товарними, валютними, фондовими і страховими
ринками.
Кількість глобальних фінансових груп є ще невеликою, але вона
швидко збільшується внаслідок злиття банків, страхових компаній, іпотечних кредитних установ, зростання інвестиційної активності пенсійних фондів і фондів взаємної підтримки. Ці інститути
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є основним засобом глобалізації на фінансовому ринку. Розподіл
активів йде, головним чином, лінією інституціональних інвесторів, кількість яких постійно збільшується. У зв'язку зі зростанням
їх фондів і послабленням обмежень на інвестиції виникла нова
спеціалізація діяльності – управління глобальним портфелем. Її
завдання полягає в пошуку можливості вигідних капіталовкладень, підвищенні їхньої віддачі, оптимальному розподілі ризиків.
На міжнародному рівні робилися численні спроби стабілізувати
світові фінанси, знизити ризики країн, фірм, окремих осіб. З середини 70-х років керівники міжнародних банків намагаються спільними зусиллями створити глобальну мережу безпеки. В межах
МВФ також здійснено кроки з розробки глобального механізму
для вирішення непередбачених ситуацій на фінансовому ринку.
Втім, швидка глобалізація фінансів, як і раніше, залишається найважливішою причиною вразливості світової економіки. Інтеграція
фінансових ринків підвищує ризик системних збоїв.
Очевидно, що потоки капіталів, що спостерігаються сьогодні у
світі, різко зросли протягом останніх п'ятнадцяти років. Іноземний
капітал у формі портфельних інвестицій приховує в собі визначену
загрозу для національної економіки, тому що може зникнути з
країни настільки ж швидко, як і з'явився. На це нарікають лідери
ряду країн у різних частинах світу, відзначаючи великі збитки
внаслідок відпливу притягнутого ззовні капіталу. У принципі – це
вільний, нічим не зв'язаний капітал.
Разом із тим, якщо говорити про прямі іноземні інвестиції, то в
цьому випадку вкладені гроші міцно прив'язані до місцевого господарства, їхня ліквідність незначна, їх важко вилучити і повернути в країну інвестора. Що стосується інвестицій в цінні папери,
то це, безсумнівно, більш вільна, рухлива форма капіталу. Проте
власники цінних паперів у будь-якій країні, чи то Чеська Республіка, чи Малайзія, у принципі не хочуть, щоб їхній капітал був
цілком вільний. Вони хочуть зробити повноцінні вкладення на
відносно тривалий термін, щоб дістати гарантований прибуток.
Капітал і у формі цінних паперів не можна вважати цілком вільним. Тому посилання на те, що в результаті глобалізації виникне
загроза для макроекономічної політики через наявність великих
мас «вільного» капіталу, навряд чи переконливі.
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Треба, однак, визнати, що великомасштабні потоки капіталу
зобов'язують держави дотримуватись макрофінансової дисципліни. Це означає, що якщо урядова політика, наприклад, занадто
ризикована чи недостатньо гнучка, загрожує стабільності національної валюти чи економіки в цілому, то доступ до міжнародного
ринку капіталу може бути утруднений, що позбавить країну
необхідних фінансових засобів. Це можна розглядати як форму
критичного ставлення зовнішніх інвесторів до політики країни,
що виражається у відмові надати їй необхідні фонди.
У цілому ж варто визнати, що глобальні капітальні потоки є
великою перевагою глобалізації, хоча і нав'язують країнам визначену дисципліну і правила гри. У той же час глобалізація фінансових ринків означатиме, що управлінські помилки великого
«гравця» на світовому ринку здатні призвести до реальних втрат не
лише відповідної організації чи країни, але й інших учасників,
включаючи банківські системи цілих країн.
За умов глобальної економіки більшість держав (на відміну від
передових індустріально розвинутих країн) є безпорадними в
боротьбі з внутрішніми наслідками коливань валютних курсів,
спекулятивного руху капіталів та інших факторів нестабільності,
пов'язаних з глобалізацією фінансів.
Нова технологічна революція є джерелом важливих структурних та інституціональних зрушень у співвідношенні між виробництвом і послугами, а також у відповідних секторах, що веде до
принципових змін на світовій економічній карті.
В останні 15–20 років більшість індустріально розвинених країн
і невелика група країн, що розвиваються, змогли реалізувати процес технологічної трансформації. Найбільші зрушення сталися в
технології, виробництві, організації, джерелах постачання, кваліфікації персоналу, зайнятості та моделях споживання, співвідношенні витрат і цін, ринкових позиціях, розміщенні виробничих
потужностей.
Глобалізація вимагає відповідного мислення, підходу до світу як
до єдиного цілого, що є вкрай необхідним для управління загальними проблемами і постійного політичного діалогу з життєво важливих сфер загальної безпеки і співробітництва. Відсутність бажання
до співпраці, зростання глобальної загрози, розвиток внутрішньої
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та зовнішньої напруженості й конфліктних ситуацій можуть загальмувати і навіть повернути назад весь глобалізаційний процес.
Глобалізація справляє на економіку всіх країн великий вплив,
який має багатоаспектний характер. Вона зачіпає виробництво
товарів і послуг, використання робочої сили, інвестиції у «фізичний» і людський капітал, технології та їх поширення з одних країн
на інші. Все це, зрештою, відбивається на ефективності виробництва, продуктивності праці та конкурентоспроможності.
Що ж в кінцевому підсумку являє собою глобалізація? Що вона
несе країнам світу – загрозу чи нові можливості? Напевно,
прибічники глобалізації та їх опоненти ще довго сперечатимуться.
Але вже сьогодні всі погоджуються з тим, що глобалізація – це
об'єктивний процес й іншої альтернативи просто не існує. Джин
глобалізації вирвався на волю і не варто намагатися знову загнати
його в пляшку. Спроби обмежити чи відтягнути на більш пізні
строки ефект глобалізації призведуть лише до зменшення вигод від
неї та збільшення втрат.
Надзвичайно важко прогнозувати майбутнє і шляхи вирішення
основних проблем, що стоять перед суспільством в цілому або
будь-якою конкретною державою. Сьогодні, коли світове співтовариство перебуває на етапі глобалізації та процесів регіоналізації,
що її супроводжують, ще складніше передбачити хід подій у
майбутньому.
З розвитком глобалізації практично в усіх країнах відбувалось
помітне покращення умов життя. Проте при цьому найбільш вражаючих успіхів досягли країни з розвиненою економікою і лише
невелика кількість країн, що розвиваються.
Збільшення розриву між доходами в країнах з високим рівнем
доходу та країнах з низьким рівнем доходу не може не викликати
занепокоєння. Глибоку тривогу викликає й те, що значна кількість
населення земної кулі перебуває за межею бідності. Проте було б
помилкою робити висновок, що причиною розриву є глобалізація
або, що відсутні можливості для виправлення такого стану. Навпаки, країни з низьким рівнем доходу не змогли інтегруватися в
світову економіку так швидко, як і інші країни, частково через
обрану ними політику та частково через фактори, які не піддаються контролю. Жодна країна, тим більше найбідніша, не може
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дозволити собі залишатись в ізоляції від світової економіки. Кожна
країна повинна прагнути до скорочення бідності. Міжнародне співтовариство повинно намагатися допомогти (шляхом зміцнення
міжнародної фінансової системи, за допомогою торгівлі та
сприяння) найбіднішим країнам в їхніх зусиллях інтегруватися в
світову економіку, досягненню більш швидких темпів зростання та
скороченню бідності. Саме таким шляхом можна буде забезпечити
доступ до благ глобалізації для всіх людей в усіх країнах.
З впевненістю можна сказати, що основні процеси, пов'язані з
глобалізацією, продовжуватимуться і в найближчі десятиліття.
Головними суб'єктами світової економіки ще більшою мірою, ніж
сьогодні, будуть транснаціональні корпорації. Їх склад, структура,
співвідношення економічної могутності безперервно змінюватимуться. Коло країн базування таких корпорацій буде, очевидно,
розширятися, перш за все, за рахунок нових індустріальних країн
першого, другого, а, можливо, і третього ешелону. Безперервно
відбуватимуться злиття та поглинання компаній різних країн, так
що кількість полінаціональних корпорацій збільшуватиметься. В
той же час не можна виключати і можливість розпаду транснаціональних конгломератів, які надзвичайно розрослися, виділення з
їхнього складу більш компактних дієздатних структур.
Зростаюча глобалізація економічного життя на рівні ТНК все
більше вимагатиме відповідної макроекономічної політики на
державному та міжнародному рівнях. Ця політика буде йти за
двома напрямками: по-перше, шляхом подальшої регіоналізації
світової економіки та, по-друге, шляхом розширення функцій та
закріплення універсальних міжнародних організацій.
Конкурентна боротьба між ТНК на світовій арені поєднуватиметься та переплітатиметься із суперництвом між регіональними
об'єднаннями. Загальною тенденцією для найбільш успішних угрупувань стане поступове посилення їх наднаціонального характеру,
розширення повноважень їх спільних міждержавних та наднаціональних органів.
Логіка життя в умовах глобалізації неминуче вимагатиме розширення та посилення міждержавного регулювання міжнародної
економіки, узгодження правових норм, правил поведінки та, що
найважливіше, реального дотримання цих норм і правил. Глобалі406
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зація об’єетивно призведе до обмеження прав суверенних держав і
передачі частини їхніх функцій в економічній сфері деяким міжнародним або наднаціональним органам. В цьому аспекті створення
Європейського центрального банку та європейської валютної системи з єдиною валютою можна розглядати як деякий прототип
далекого майбутнього для все більшого кола країн.

9.2. Глобальні проблеми сучасності

Глобальними проблемами називають ті, які мають загальнолюдський характер, зачіпають інтереси людства в цілому і кожної окремої
людини практично в будь-якій точці планети. Наприклад, загроза
термоядерної катастрофи, деградації природного середовища й
екологічного самогубства людства, продовольча проблема, проблеми боротьби з небезпечними для людства захворюваннями тощо.
Усі ці проблеми породжені роз'єднаністю людства, нерівномірністю його розвитку. Свідома засада ще не стала найважливішою
передумовою розвитку людства як єдиного цілого. Негативні
результати і наслідки неузгоджених, непродуманих дій країн,
народів, окремих людей, нагромаджуючись у глобальних масштабах, стали могутнім об'єктивним фактором світового економічного і соціального розвитку. Вони справляють дедалі істотніший
вплив на розвиток окремих країн і регіонів; їх вирішення передбачає об'єднання зусиль великої кількості держав і організацій на
міжнародному рівні.
Всі глобальні проблеми сучасності можна звести до трьох основних груп. По-перше, проблеми економічної та політичної взаємодії
держав: а) проблема запобігання світовій термоядерній катастрофі
і створення сприятливих умов для соціального прогресу всіх країн
і народів; б) проблема подолання технологічної та економічної
відсталості країн, що розвиваються; в) встановлення нового міжнародного порядку.
По-друге, проблеми взаємодії суспільства і природи: а) запобігання катастрофічному забрудненню навколишнього середовища;
б) забезпечення людства необхідними природними ресурсами
(сировиною, енергією, продовольством); в) освоєння Світового
океану і космічного простору.
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По-третє, проблеми взаємовідносин людей і суспільства: а) проблема зростання народонаселення; б) проблема охорони і зміцнення
здоров'я людей: в) проблеми освіти і культурного зростання.
Проблема демілітаризації людства – ключова глобальна проблема. Мілітаризм став «раковою пухлиною» людства. Воєнно-промисловий комплекс відтягує від творчих цілей величезні трудові,
матеріальні та фінансові ресурси. Ядерні держави нагромадили
таку кількість розщеплюваних матеріалів, що їх вистачить для
багаторазового знищення усього живого на планеті. І нарешті,
воєнні витрати – головна перешкода на шляху позитивного вирішення всіх глобальних проблем.
Справа не в тому, що в окремих регіонах виникають більшменш масштабні воєнні конфлікти. Сьогодні майже всі країни
світу є достатньо мілітаризованими, а деякі з них володіють ядерною зброєю або активно прагнуть заволодіти нею. І саме остання
може дістати застосування, хай навіть через фатальний збіг обставин, і тоді у третій світовій війні катастрофа усього людства буде
неминучою.
Та й самі регіональні конфлікти (Близький Схід, Чечня, Дагестан, Афганістан, Ірак тощо) є досить вибуховими за своїми наслідками і можуть, за певних обставин, призвести до поширення конфліктів на великі регіони. Світове співтовариство має тримати
виключно всі регіональні конфлікти під своїм найсуворішим контролем. Внутрішніми справами національних держав вони повинні
бути лише доти, доки вирішення проблеми йтиме мирним і політичним шляхом. Та як тільки виникне воєнний конфлікт, втручання
світового співтовариства має бути обов'язковим з тим, щоб цей
конфлікт було локалізовано і погашено. Людство не таке багате,
щоб кидати у полум'я війни свої і без того обмежені ресурси.
За умов «потепління» міжнародного клімату, скорочення гонки
озброєнь створюються політичні й економічні передумови зняття
проблеми термоядерної катастрофи. Однак тішити себе успіхами в
демілітаризації людства не слід. По-перше, зберігаються протистояння окремих держав і небезпека локальних конфліктів і малих
воєн. По-друге, в умовах швидкого розвитку атомної енергетики
зростає небезпека термоядерного катаклізму через безконтрольне
розповсюдження атомної зброї та її потрапляння до рук політичних маніяків і терористів.
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Проблема повної демілітаризації людства може бути вирішена
тільки на основі усунення пригноблення і експлуатації одного
народу іншим, подолання економічної відсталості країн, що розвиваються, і встановлення справедливого міжнародного економічного порядку. Ця проблема є ключовою в справі переходу до
нового історичного типу природокористування, до коеволюційних
механізмів розвитку людства у гармонії з природою і самим собою.
Надзвичайно гострою є екологічна проблема збереження навкоишнього середовища. За сучасний рівень цивілізації людство заплатило високою індустріалізацією виробництва, яка у своєму зворотному впливі виявилася дуже агресивною щодо довкілля.
Поверхня Землі неймовірно засмічена виробничими відходами,
у повітряному і водному басейнах знаходяться всі елементи таблиці Менделєєва. Зважаючи на те, що індустріальним способом
виробництва оволоділо лише півсотні країн, можна уявити, що
буде, коли інші країни досягнуть навіть сучасного індустріального
рівня. Адже поки що метал виробляється за дуже енерго- і матеріаломісткою технологією, яка чи не найбільш негативно впливає
на навколишнє середовище. Таким самим є виробництво цементу,
хімічних матеріалів, важке машинобудування тощо.
Мало- і безвідхідні технології, що забезпечують більш-менш
збалансований розвиток виробництва і навколишнього середовища, ще тільки освоюються, насамперед високорозвинутими
країнами. Країнам, що розвиваються, у цьому питанні потрібна
істотна допомога, до якої міжнародні організації та установи ще
недостатньо готові.
Суть екологічної проблеми полягає в небезпечному для існування людства порушенні рівноваги біосферних процесів. Відомо,
що життя на Землі існує у формі біотичних круговоротів органічної
речовини, що ґрунтуються на взаємодії процесів синтезу і деструкції. Кожний вид організмів – ланка біотичного круговороту, процесу відтворення органічної речовини. Функцію синтезу в цьому
процесі виконують зелені рослини, функцію деструкції – мікроорганізми.
Людина на перших етапах своєї історії була природною ланкою
біосфери і біотичного круговороту. Зміни, що вносилися нею в
природу, не справляли вирішального впливу на біосферу. Сьогодні
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людина стала найбільшою планетарною силою. Досить сказати,
що з надр Землі щороку видобувається близько 10 млрд. т корисних
копалин, витрачається 3–4 млрд. т рослинної маси, викидається в
атмосферу близько 10 млрд. т промислової вуглекислоти. У Світовий океан і річки скидається понад 5 млн. т нафти і нафтопродуктів.
З кожним днем загострюється проблема питної води. Повітряна
атмосфера сучасного промислового міста являє собою суміш диму,
отруйного випаровування і пилу. Зникає багато видів тварин і рослин. Велику рівновагу природи порушено до такої міри, що з'явився
похмурий прогноз про «екологічне самогубство людства». Дедалі
гучніше лунають голоси про необхідність відмовитися від будьякого промислового втручання в природну рівновагу, зупинити
технічний прогрес. Однак вирішити екологічну проблему шляхом
відкидання людства до середньовічного стану – утопія. І не тільки
тому, що люди не відмовляться від досягнень технічного прогресу.
Справа в тому, що зміни у біосфері, в тому числі й катастрофічні,
відбувалися і відбуватимуться незалежно від людини. Отже, повинно йтися не про повну слухняність природі, а про гармонізацію
природних і соціальних процесів та докорінного перевлаштування
всієї системи суспільних відносин. Без цього неможливе розв'язання глобальних проблем, що входять до третьої групи.
Перша з них – це проблема народонаселення.
На межі XX і XXI ст. чисельність населення планети перевищувала 6 млрд. чол. Загальна тенденція є такою, що населення
планети неухильно зростає. Фахівці прогнозують, що у 2025 р.
воно зросте до 8,5 млрд. чоловік.
Справа не тільки у тому, що в окремих регіонах планети густота
населення сягає критичної межі. Не менш важливим є й те, що
зростання добробуту населення не встигає за зростанням чисельності. І хоча тут немає математичної пропорції, яку доводив Мальтус,
але ця серйозна проблема існує.
Спроби окремих країн (Китай, Таїланд, Японія, Індонезія,
Шрі-Ланка) вдатися до планування сім'ї в цілому виправдали себе.
Але більшість країн, що розвиваються, поставилися до цих заходів
негативно, чим загострили актуальність проблеми народонаселення планети.
Експерти ООН, а також деякі дослідники вважають, що через
200 років населення планети стабілізується. Але процес забезпе410
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чення його нормальної життєдіяльності запізнюватиметься не
менш як на 100 років. І важко передбачити ситуацію, як поведуть
себе регіони, де густота населення перейде критичну межу.
Проблему народонаселення не можна зводити тільки до відтворення населення і його статево-вікового складу. В першу чергу, тут
йдеться про співвідношення процесів відтворення населення і
суспільних способів виробництва матеріальних благ. Діалектикоматеріалістична соціальна філософія відкидає мальтузіанську концепцію зростання народонаселення, біологізаторський підхід до
пояснення його відтворення. Однак і в мальтузіанстві є, хоч і
негативно виражена, здорова думка про необхідність для прогресу
суспільства випереджального зростання виробництва благ по
відношенню до зростання населення. Якщо виробництво матеріальних благ відстає від зростання населення, то матеріальне становище людей погіршуватиметься. І навпаки, якщо приріст населення
скорочується, то це врешті-решт призводить до старіння населення і скорочення виробництва матеріальних благ.
Наявне наприкінці XX ст. швидке зростання населення в країнах
Азії, Африки і Латинської Америки пов'язане, передусім, із звільненням цих країн від колоніального ярма та їх вступом у новий
етап економічного розвитку. Новий «демографічний вибух» загострив проблеми, породжені стихійністю, нерівномірністю і антагоністичним характером розвитку людства. Все це виразилося в різкому погіршенні харчування, здоров'я і рівня освіти населення. На
сором цивілізованого людства, більш як 500 млн. чол. (кожний
десятий) день у день хронічно недоїдають, ведуть напівголодне
існування, і це – переважно в країнах з найсприятливішими умовами для розвитку сільськогосподарського виробництва. Як показує
аналіз, проведений експертами ЮНЕСКО, причини голоду в цих
країнах треба шукати в засиллі монокультур (бавовни, кави, какао,
бананів тощо) і низькому рівні агротехніки. Абсолютна більшість
сімей, зайнятих на всіх континентах планети сільським господарством, досі обробляють землю за допомогою мотики і сохи
Друга глобальна проблема – продовольство. Вже нині 1/5 населення планети хронічно недоспоживає. Ще 2/3 населення світу
одержує продовольства, нижче за біологічну норму. Це, звичайно,
є парадоксом для сучасного цивілізаційного розвитку людства.
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Розвиток продуктивних сил дає можливість оволодівати космічним простором, проникати в таємниці мікросвіту, але він поки що
не створив досить надійної продовольчої бази людям планети.
Сільське виробництво, яке має розв'язувати цю проблему, значною мірою вже вичерпало свої екстенсивні фактори (розорано всі
родючі землі) і сучасна специфіка його розвитку полягає у задіянні
інтенсивних факторів (зрошування, хімізації, селекції і генної інженерії). Однак і вони, з одного боку, є не безмежними, а з іншого –
не такими вже невинними, як здається на перший погляд. Йдеться
про те, що зрошування порушує водний баланс регіонів, викликає
ерозію грунту; хімізація залишає в ньому значну кількість речовин,
досить шкідливих для людини; генна інженерія інколи призводить
до зовсім небажаних наслідків. Інакше кажучи, проблема продовольства навіть з боку розвитку продуктивних сил викликає сьогодні чимало запитань, відповіді на які людству ще слід шукати.
У цієї проблеми є ще один бік, так би мовити, соціальний. Голод
не завжди пов'язаний з відсутністю продовольства. Деякі диктаторські режими вдавалися до геноциду свого народу, штучно
викликали голод. Так було в Україні в 1932–1933 pp., коли штучний
голодомор забрав життя мільйонів селян. Такого жахливого явища
людська історія ще не знала. Світове співтовариство просто зобов'язане ніде і ніколи такого не допускати.
Третя глобальна проблема – охорона здоров'я людини. Середня
тривалість життя у світі – 65 років. Але існує чимало країн, де вона
є меншою 50 років: Сьєрра-Леоне, Гамбія, Екваторіальна Гвінея,
Чад, Сомалі тощо.
Звичайно, що на тривалість життя впливає і попередня проблема. Проте багато залежить і від медицини, яка ще не здатна
ефективно протистояти багатьом хворобам. Особливо небезпечними є інфекційні хвороби (чума, холера, віспа, дифтерія, малярія,
грип, СНІД тощо). Скажімо, синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) – смертельна хвороба, яка уражає дорослу людину в середньому протягом 8–10 років, почала стрімко прогресувати в Україні.
За 1995–2000 роки кількість ВІЛ-інфікованих зросла в нашій
країні у 3,9 раза, а хворих на СНІД – у 16,3(!) разів. За даними міжнародної благодійної організації «Трансатлантичні партнери проти
СНІДу» впродовж найближчих десяти років (2005-2014 рр.) в
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Україні від цієї хвороби піде з життя близько 300 тис. осіб. Значно
збільшиться кількість дітей-сиріт, котрі втратять обох своїх батьків
внаслідок СНІДу: їх кількість за оптимістичним сценарієм складе
в 2014 році 23,1 тис. осіб проти 6,5 тис. у 2005 р., а за песимістичним – ця цифра через десять років сягне 37,5 тис. осіб.
Саме тому людство має винайти досить ефективні заходи проти
поширення цієї хвороби і боротьби з нею медикаментозними
методами. У цьому напрямі вже є певні успіхи, але вони були б ще
значнішими, якби була тіснішою координація дій медиків світу.
Слід прийняти до уваги, що виробництво ліків – дуже витратна
справа, яка потребує найсучасніших техніки і технології, особливо
стерильних умов, високоякісної сировини тощо. На фундаментальну наукову медицину у людства бракує коштів і ресурсів. Тому,
як це не прикро, світ перебуває лише на початку свого шляху до
ефективного співробітництва у галузі розвитку медицини та її
практичного застосування. Досить яскраві успіхи медицини в
окремих країнах і на окремих напрямах все ж дають надію, що
співробітництво набуде нових і дійових форм.
Гострою глобальною проблемою залишається проблема освіти,
в тому числі і початкової. Кількість безграмотних на планеті не
скорочується. Розв'язання цієї проблеми, як й інших, упирається в
бідних країнах у нестачу матеріальних коштів для розвитку системи освіти, і це тоді, коли у розвинутих країнах величезні ресурси
поглинає військово-промисловий комплекс. Для вивільнення і
використання цих ресурсів на благо людства необхідні новий світовий порядок, нове мислення, нова людина.
Характеризуючи проблему освіти, слід враховувати три найважливіших обставини. По-перше, НТР шляхом автоматизації виробництва, інтелектуалізації техніки докорінно змінює місце і роль
людини у технологічному процесі. По-друге, НТР потребує такого
працівника, який за рівнем свого інтелектуального розвитку і різнобічності здатний сформувати гідне людини штучне середовище
її життєдіяльності (ноосферу). Потреба в людині універсальній,
гармонійно розвиненій, творчо активній і соціально відповідальній – не вигадка філософів. Становлення людини нової формації
виступає як технологічна, екологічна й економічна необхідність.
Без такої людини, яка б усі свої рішення і справи порівнювала з
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інтересами і справами всього людства, суспільний прогрес неможливий. Отже, по-третє, люди повинні оволодіти новим мисленням, перейти до нового типу раціональності. Раціоналізація суспільства, однобічно орієнтована на зростання виробництва речей
або одержання прибутку, обертається ірраціональними катастрофічними наслідками для людства в цілому і для кожного індивіда
окремо. Така раціональність повинна бути замінена раціональністю
гармонійного розвитку. Тільки гармонізація ставлення людини до
природи і до іншої людини, здійснена у планетарному масштабі, –
запорука порятунку людства. Не сама по собі краса врятує світ, а
краса, що стала ставленням людини до людини, внутрішнім джерелом повноцінного творчого життя кожного.
Глобалізація з її глибокими економічними, технологічними і
соціальними перетвореннями безсумнівно вплине і на світову
екосистему. А це – типова проблема загальнолюдської безпеки.
Досі провину за загальну шкоду навколишньому середовищу покладають на розвинуті країни, хоча основної шкоди вони завдають
все ж собі.
Можна назвати кілька джерел майбутніх конфліктів, які можуть
виникнути у зв'язку з використанням екосистеми. Боротьба за
водні ресурси, ймовірно, набиратиме форми гострих регіональних
конфліктів. Майбутнє тропічних лісів і наслідки їх вирублення вже
стали предметом глибоких чвар між державами через розбіжності в
інтересах і політичних цілях. У цілому світ уже не може собі дозволити бездумно витрачати ресурси, завдаючи непоправної шкоди
середовищу проживання.
Крім того, країни, що розвиваються, не мають у своєму розпорядженні ефективних рішень щодо використання, наприклад,
енергоресурсів, можливостей розробок альтернативних технологій
на транспорті, в промисловості та сільському господарстві, які
дозволили б уникнути ерозії ґрунтів, аридизації, марнотратного
використання водних ресурсів тощо. Ці проблеми є важливими і
для промислово розвинутих країн, які у цьому зв'язку мають свої
інтереси. Ув'язка взаємних інтересів при використанні природних
ресурсів і збереження екологічного балансу – завдання, вирішення якого стане перевіркою здатності країн до співробітництва.
Взаємний інтерес повинен взяти гору над міркуваннями конку414
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рентної боротьби через такі глобальні наслідки, як потепління
клімату, радіація, забруднення водного басейну тощо. Можливо,
саме тут виникнуть гострі конфлікти.
Можна було б розкрити й інші проблеми, які мають глобальний
характер і потребують втручання світового співтовариства. Так, у
глобальну проблему переростає питання про захоронення ядерних
відходів і токсичних речовин або проблема вторгнення людини у
космічний простір. Але тут важливо усвідомити, що світове співтовариство як цілісність має брати «під свою опіку» певні сфери і
напрями діяльності суверенних держав та їх об'єднань. Глобальність означає лише те, що певні проблеми людство має вирішувати
у своїй органічній єдності.

9.3. Нерівномірність розвитку регіонів та країн

Аналіз феномена «глобалізації» дозволяє зробити висновок, що
світова економіка вступила в якісно новий етап свого розвитку,
який пов'язаний, як наслідок, з упорядкуванням стратегій розвитку національних економік. Справа не в тому, що виборюють
право на існування моделі багатополюсного чи однополюсного
світу. Буде в світі два лідера чи один – врешті-решт не так важливо.
Більш суттєвим є те, в якому напрямку рухається світ: чи продовжує він залишатися простою сукупністю національних економік,
які вдаються до «силового тиску», щоб забезпечити своє лідерство,
чи поступово світ втягується в період якісно нових взаємовідносин, які формують цілісність світової співдружності.
Важливе те, що цей перехід здійснюється за вимогами економічного закону нерівномірного розвитку цивілізацій. Цей закон,
на нашу думку, дає можливість повністю визначити потенціал
кожної національної економіки. Для того, щоб інтегруватися в
«єдине», потрібно розкрити і довести свій внутрішній потенціал до
такого стану суспільства з тим, щоб чітко визначалася платформа
інтеграції. До Євросоюзу приймають не за побажаннями держав, а
в тому випадку, коли буде доведено раціональність включення
даної країни в єдність. Модель, де кожна держава може бути присутня без будь-яких умов (хіба що платити внески) – це ООН. Всі
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інші інтеграційній блоки у світовій співдружності будують свій
суспільний феномен за принципом доповнюваності (подібно до
принципу доповнюваності Бора у фізиці). Будь-яка інтеграційна
єдність – це не благодійна суспільна громада. Інтеграційний процес тому і відбувається, що в єдності існують кращі можливості
переборювати кризові явища економіки, ніж у окремих країн.
Закон нерівномірного розвитку цивілізацій, по-перше, фіксує
той реальний стан, в якому перебувають національні економіки;
по-друге, він спонукає національні економіки до включення
«другого дихання», без якого неможлива мобілізація всіх внутрішніх
потенцій. І перше, і друге чітко доводять глобалізаційні процеси.
Розглянемо фактори, які викликають нерівномірність розвитку
цивілізацій.
Перший фактор у зв'язку з глобалізацією проявляється в тому,
що її переваги, які зрозумілі людям, будуть, однак, розподілятися
нерівномірно. У короткостроковій перспективі, як відомо, зміни в
обробній промисловості, сфері послуг призводять до того, що
галузі, які отримують переваги від зовнішньої торгівлі, і галузі,
пов'язані з експортом, відчувають більший приплив капіталу і
кваліфікованої робочої сили. У той же час ряд галузей значно
програє від глобалізаційних процесів, втрачаючи свої конкурентні
переваги через зростання відкритості ринку. Такі галузі змушені
докладати додаткових зусиль, щоб пристосуватися до господарських умов, які змінились не на їхню користь.
Це означає можливість відтоку капіталу й робочої сили з цих
галузей, що є головною причиною для вживання адаптаційних
заходів, пов'язаних з дуже великими витратами. Адаптаційні заходи
загрожують людям втратою роботи, необхідністю пошуку іншого
робочого місця, перекваліфікації, що призводить не лише до сімейних проблем, але й вимагає великих соціальних витрат, причому в
короткий термін. В остаточному підсумку відбудеться перерозподіл
робочої сили, але спочатку соціальні витрати будуть дуже великі.
Другий фактор – це деіндустріалізація економіки, оскільки глобальна відкритість асоціюється зі зниженням зайнятості в обробних галузях.
Насправді, однак, цей процес не є наслідком глобалізації, хоча
і відбувається паралельно з ним. Деіндустріалізація – нормальне
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явище, породжуване технологічним прогресом і економічним
розвитком. Дійсно, частка обробних галузей в економіці промислово розвинених країн різко знижується, але це зниження балансується швидким зростанням питомої ваги сфери послуг, включаючи фінансовий сектор.
У зв'язку з відносним зниженням зайнятості в обробних галузях
загальна продуктивність праці залежатиме, в першу чергу, від
сфери послуг, де традиційно низчий рівень продуктивності. Це
означає, що якщо країна прагне збільшувати свій ВВП, вона
повинна використовувати всі можливості для підняття продуктивності в галузі послуг. Труднощі тут полягають у тому, що саме дана
сфера завжди відрізнялася осередком великої кількості робочої
сили. Тому, якщо країна дійсно має намір використовувати всі
можливості для підвищення продуктивності в сфері послуг, будуть
потрібні заходи для дерегулювання і розвитку конкуренції, включаючи банківсько-фінансовий сектор.
На теперішній час даний процес уже почався, і це стосується не
тільки змін в політиці зайнятості у вуглевидобувній, сталеливарній
і суднобудівній галузях промисловості. Сьогодні вже видно, як
швидко технології, що змінюються, призводять до дуже рухливих
змін у практиці контрактних послуг у фінансовому секторі. На
Уолл-стриті, ймовірно, отримують вигоди з такої ситуації, однак
паралельно відбуваються і масові звільнення. Аналогічна ситуація
склалася й у лондонському Сіті. Такі реалії адаптації, яка є необхідною для підвищення продуктивності в секторі послуг.
Третій фактор, який приховує в собі глобалізація, пов'язаний з
помітним збільшенням розриву в рівнях заробітної плати кваліфікованих і менш кваліфікованих працівників, а також зі зростанням
безробіття серед останніх. Сьогодні, однак, це аж ніяк не обов'язково є наслідком інтенсифікації міжнародної торгівлі. Важливішою
є та обставина, що підвищується попит на кваліфіковані кадри в
галузях і на підприємствах. Це викликано тим, що конкуренція з
боку трудомістких товарів, випущених у країнах з низьким рівнем
заробітної плати і невисокою кваліфікацією працівників, спричиняє зниження цін на аналогічну продукцію європейських фірм і
скорочення їхніх прибутків. За подібних умов європейські компанії припиняють випуск збиткової продукції і переходять до вироб417
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ництва товарів, що вимагають використання висококваліфікованого персоналу. У результаті робітники з низькою кваліфікацією
залишаються непотрібними, їхні доходи падають.
На перший погляд може здатися, що така постановка питання
носить емоційне забарвлення, однак МВФ завжди надавав йому
скоріше емпіричного характеру: чи дійсно ціни на трудомісткі
імпортні товари, вироблені в країнах з некваліфікованою робочою
силою, більш низькі порівняно з цінами на трудомісткі товари, що
виробляються з використанням кваліфікованішого персоналу?
Емпірічні дані не можуть підтвердити це з великим ступенем вірогідності. Ціни на промислові товари в індустріальних країнах
навряд чи змінювались настільки суттєво під впливом імпортної
продукції. Зміни заробітної плати й рівня безробіття викликаються
переважно не впливом торгівлі, а є результатом зрушень у структурі внутрішнього споживання, а також технологічних змін як у
сфері виробництва, так і в сфері послуг.
Тому розглянутий фактор, що несе глобалізація, має, очевидно,
лише потенційний характер і аж ніяк не є невідворотним.
Четвертий фактор – переведення фірмами країн з високою вартістю робочої сили частини своїх виробничих потужностей у країни з
низькою оплатою праці. Експорт робочих місць може виявитися
небажаним для економіки ряду держав. Однак подібна загроза не
являється занадто небезпечною.
Робітники іноземних філій і робітники головної компанії не є
серйозними конкурентами, вони скоріше доповнюють одне одного.
Якщо підприємство відкриває свою філію в іншій країні, це не
означає, що воно робить такий крок лише за свій рахунок і несе
невиправдані втрати. Часто материнська компанія одержує можливість збільшити випуск продукції за рахунок великих потужностей своєї філії, а також скористатися іншими його перевагами.
Подібні зв'язки є важливим елементом у відносинах нових партнерів. Тому «передислокація» потужностей в інші країни також
може розглядатися лише як потенційна небезпека.
П'ятий фактор пов'язують з мобільністю робочої сили. Сьогодні
багато говориться про вільний обмін товарами, послугами і капіталом і значно менше – про свободу переміщення робочої сили.
Негативні наслідки її вже давно визнавали як потенційну небез418
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пеку, а сьогодні в багатьох країнах вона вважається цілком реальною. Тому майже всі держави ввели ті чи інші форми контролю за
вільним переміщенням робочої сили, тим більше що воно може
здійснюватися найрізноманітнішими способами.
Слід зазначити, що найбільш підготовлена і найцінніша робоча
сила відрізняється більшою мобільністю і здатна ефективніше
відшукати свою ринкову нішу. В умовах глобалізації всі країни
спробують залучити талановитих фахівців і кваліфікованих працівників, охоче надаючи їм візи і впускаючи на свій ринок. Виникнення міжкраїнного перетікання робочої сили призведе до глобального підвищення продуктивності, оскільки буде досягнутий
оптимум у розподілі трудових ресурсів. Це значний, але далеко не
найважливіший елемент у загальному процесі глобалізації.
Глобалізація справді відкриває найширші можливості для всесвітнього розвитку, однак темпи її поширення нерівномірні. Процес інтеграції у світову економіку відбувається в деяких країнах
швидше, ніж в інших. У країнах, що зуміли досягти інтеграції,
спостерігаються більш високі темпи зростання і скорочення
бідності. Політика зовнішньої орієнтації принесла динамізм і
процвітання значній частині Східної Азії, цілком перетворивши
цей регіон, який 40 років тому знаходився в числі найбідніших у
світі. У свою чергу, підвищення рівня життя створило можливості
для розвитку демократії і просування вперед у вирішенні таких
економічних питань, як захист навколишнього середовища і
поліпшення умов праці.
На відміну від цього, для багатьох країн Латинської Америки й
Африки, що проводили в 70-і й 80-і роки ХХ ст. політику внутрішньої орієнтації, були характерні застій чи спад економіки, зростання
бідності і високі темпи інфляції, що стали нормою. У багатьох
випадках, особливо в Африці, проблеми збільшувалися через несприятливий розвиток зовнішніх умов. Після того, як ці країни
змінили свою політику, рівень їхніх доходів почав зростати. В
даний час відбувається процес трансформації цих країн. Необхідно
сприяти збереженню цієї тенденції, а не спробам переломити її, і
це стане найкращим способом сприяння економічному зростанню,
розвитку і скороченню бідності.
Кризи, що вибухнули в країнах з перехідною економікою у 90-і
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роки ХХ століття, з усією очевидністю продемонстрували, що
можливості, які відкриває глобалізація, не застраховані від небезпек, які пов'язані з нестійким рухом капіталу, а також із загрозою
соціальної, економічної й екологічної деградації, яка породжується бідністю. Це, однак, не є підставою для відмовлення від
наміченого курсу. Навпаки, усі зацікавлені сторони, як у країнах,
що розвиваються, так і в країнах з розвинутою економікою, і,
зрозуміло, інвестори, повинні відгукнутися на це готовністю до
перегляду політики з метою побудови міцної економіки і надійної
світової фінансової системи, здатних забезпечити більш швидке
зростання і скорочення бідності.
Як допомогти країнам, що розвиваються, особливо найбіднішим, у подоланні відставання? Чи веде глобалізація до посилення
нерівності, чи вона може допомогти у викорінюванні бідності? І чи
правда, що, інтегруючись у світову економіку, країни неминуче
втрачають стабільність?
Аналіз подальшого розвитку глобалізаційних тенденцій показує,
що йдеться про певне завершення сучасного циклу використання
та розповсюдження технологічних новацій, насамперед у сфері так
званих високих технологій (high tech). На тлі широкомасштабної
пропагандистської кампанії щодо «приголомшуючих перспектив»
подальшого технологічного, та зумовленого ним суспільного, прогресу все очевиднішим стає факт реального гальмування та навіть
стагнації розвитку технологічної бази сучасної економіки. Протягом останніх 30 років відбувалося інтенсивне запровадження
проривних науково-технічних та технологічних здобутків 1940-х –
початку 1970-х років. Провідну, найбільш пріоритетну роль при
цьому відігравали відповідні процеси в аерокосмічній (реактивні
літаки, ракетна техніка, штучні супутники Землі та орбітальні
станції тощо), енергетичній (ядерна та інші нетрадиційні види
енергетики), інформаційно-комп'ютерній (мікропроцесори, мережеві технології, зокрема Інтернет, інтегровані телекомунікаційні
системи) сферах. Разом із тим, це не супроводжувалося подальшим
продукуванням принципово нових науково-технічних рішень.
Таким чином протягом достатньо тривалого періоду (близько 30
років) тривали процеси засвоєння та фактичного вичерпання інноваційного потенціалу, що був нагромаджений у 40-х – початку 70-х
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роках минулого століття. Тут варто зазначити, що значні успіхи
біотехнологій, досягнуті протягом 80–90-х років XX століття, поки
що не стали потужним чинником суспільно-політичних процесів.
Сьогодні саме ці елементи «вичерпаності» значною мірою і визначають загальний контекст подальшого перебігу глобалізаційних
тенденцій у достатньо окресленій перспективі.
Нині жодна країна світу не спроможна гарантувати свою безпеку виключно власними силами. Діючі інституції у галузі безпеки
також не завжди здатні в критичних ситуаціях повною мірою
реалізувати свій потенціал. У сучасному широкому розумінні безпека має охоплювати не лише оборонні, а й соціально-політичні
чинники, а саме: проблему захисту прав і свобод людини, демократизацію і стабільність в окремих країнах та регіонах, забезпечення
умов для сталого розвитку тощо.
На початку ХХІ ст. створюється нова архітектура безпеки, головним імперативом якої є партнерство і співробітництво. Усе це змушує міжнародну спільноту переглядати підходи до реагування на
кризи і протистояння новим загрозам, зокрема таким, як міжнародний тероризм. У цьому контексті вересневі атаки терористів у 2001 р.
на Сполучені Штати Америки, а також подальші теракти в Іспанії,
на острові Балі, Йорданії тощо стали новим, дуже небезпечним
викликом миру і стабільності, спричинивши перегляд усієї системи міжнародних відносин, що будувалася протягом останнього
десятиліття. Набувають сили принципово нові світові тенденції.
Таким чином, закон нерівномірного розвитку цивілізацій простежується навіть в цих окремих фрагментах глобалізаційного розвитку. В міру того, як окремі національні економіки наближатимуться до повного розкриття свого власного соціально-економічного потенціалу, відповідного даній епосі, вони знаходитимуть
достатньо передумов для інтегрування в певну цілісність.
Аналіз динаміки розвитку 30 постсоціалістичних країн за період
1990–2003 рр. (табл. 9.2) дозволяє виділити три наступні групи:
1) країни, які ще не вийшли на рівень 1990 р. (Азербайджан, Вірменія, Бєларусь, Грузія, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Україна); 2) країни, що в цілому подолали спад виробництва (Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Польща, Румунія, Словацька республіка).
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Таблиця 9.2.
Динаміка ВВП в колишніх соціалістичних країнах
та країнах «соціалістичної орієнтації»

Держава

Азербайджан
Вірменія
Бєларусь
Грузія
Естонія
Казахстан
Киргизстан
Латвія
Литва
Молдова
Російська Федерація
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Україна
Албанія
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Македонія
Польща
Румунія
Словацька респуб ліка
Словенія
Угорщина
Хорватія
Чеська республіка
В’єтнам
Китай
Лаос
Камбоджа

1990
млн.
в%
дол.
США
9837
100
4124
100
35203
100
12171
100
6760
100
40304
100
2951
100
12490
100
13254
100
10567
100
579068
100
4339
100
8129
100
23673
100
91327
100
2102
100
20726
100
4540
100
4472
100
58976
100
36299
100
15485
100
12673
100
33056
100
18156
100
34880
100
6472
100
354644
100
864
100
1115
100

Роки
2000
млн.
в % до
дол.
1990 р.
США
5267
53,5
1914
46,4
29950
85,0
3029
24,9
4969
73,5
18230
45,2
1304
44,2
7150
57,2
11314
85,4
1286
12,2
251106
43,4
991
22,9
4404
54,2
7666
32,4
31791
34,8
3752
178,5
11995
57,9
4394
96,8
3573
80,0
157739
267,5
36719
101,2
19121
123,5
18129
143,1
45633
138,0
19031
104,8
50777
145,6
31344
484,3
1079948
304,5
1709
197,6
3183
285,5

2003
млн.
в % до
дол.
1990 р.
США
8523
86,6
3549
86,05
22849
64,9
5091
41,8
10808
159,8
40743
101,1
2205
74,7
13629
109,1
22263
167,9
2595
24,5
582395
100,5
2078
47,8
6167
75,8
11960
50,5
65149
71,3
7590
361,0
24131
116,4
8121
178,8
5246
117,3
241833
410,0
73167
201,5
41092
265,3
32182
260,0
99712
301,6
34200
188,3
107047
306,9
45210
698,5
1649329
465,0
2412
279,1
4597
412,3

Розраховано за: Страны и регионы 2004 г.: Статистический справочник Всемирного
банка / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2003. – 240 с.
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9.3. Нерівномірність розвитку регіонів та країн

Щодо Росії та Казахстану, то в 2003 р. вони незначно (на 0,57 та 1,1
відсотки відповідно) перевищили рівень 1990 р.; 3) південно-азійські країні, що найбільш стрімко розвиваються, а саме В'єтнам,
Китай, Камбоджа, Лаос.
Лідером за темпами зростання є В'єтнам, ВВП якого за 13 років
зріс майже у 7 разів. Це підтверджує можливість реалізації стратегії
прориву в соціально-економічному розвитку перехідної країни.
«Лідером» за темпами падіння є Молдова, ВВП якої за цей же
період зменшився у 4 рази.
Сьогодні необхідно скоригувати загальну спрямованість трансформаційного процесу, надати йому сучасних цивілізованих форм,
знайти такі шляхи та механізми входження у світову економіку, які
б дали змогу максимально скористатися позитивними наслідками
глобального розвитку і, водночас, мінімізували економічні й
особливо соціальні труднощі, пов'язані з адаптацією національної
економіки до закономірностей світової господарської системи.
Загальним і кінцевим результатами функціонування оптимальної структури національної економіки в умовах глобалізації є
приріст національного багатства, обсягів прибуткових і потрібних
суспільству товарів і послуг, найефективніше використання обмежених людських і матеріальних ресурсів.

Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність глобалізації світової економіки?
2. Дайте характеристику основних позитивних і негативних
наслідків глобалізації.
3. Які існують, на думку більшості вчених, найбільш суттєві
чинники глобалізації?
4. Дайте загальну характеристику основних глобальних проблем
сучасності.
5. Поясніть сутність фінансової глобалізації світової економіки.
6. У чому проявляється нерівномірність розвитку регіонів і країн
світу?
7. Дайте характеристику основних факторів, що спричиняють
нерівномірність розвитку регіонів і країн світу.
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8. Як допомогти найбіднішим країнам подолати економічне
відставання?
9. Чи веде глобалізація до посилення нерівномірності розвитку
країн, чи вона може допомогти подоланню бідності?
10.У чому полягають основні характерні риси системи глобальної
безпеки на початку ХХІ століття?
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ГЛОСАРІЙ МІЖНАРОДНИХ АКРОНІМІВ І АБРЕВІАТУР*
AFTA – ASEAN Free Trade Association – зона вільної торгівлі АСЕАН
(АФТА).
ALADI – Asociació n Latinоamericana de Integració n (ісп.) або LAIA – Latin
American Integration Association (англ.) – Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ, ЛАІ).
Andean Group, Andean Common Market – Андська група (Андський пакт або
Картахенська угода).
APEC – Asian-Pacific Economic Cooperation – Азіатсько-Тихоокеанське
економічне співробітництво (АТЕС).
ASEAN – Assocіation of South East Asian Nations – Асоціація держав
Південно-Східної Азії (АСЕАН).
BIS – Bank for International Settlements – Банк міжнародних розрахунків
(БМР).
BSBTD – Тhe Black Sea Bank for Trade and Development – Чорноморський
банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).
BSEC – Organization of the Black Sea Economic Cooperation – Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС).
CAEU – Council of Arab Economic Unity – Рада арабської економічної
єдності (РАЕЄ).
CARICOM – Caribbean Community and Common Market – Карибське
співтовариство і Карибський спільний ринок (KAPIKOM).
CARIFTA – Caribbean Free Trade Association – Карибська асоціація вільної
торгівлі (КАРІФТА).
CBSS – Council of the Baltic Sea States – Рада держав Балтійського моря
(РДБМ).
CEFTA – Central European Free Trade Agreement – Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (ЦЕФТА).
CLS – клірингова система CLS Bank International.
COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa – Спільний
ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА).
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
ECB – European Central Bank – Європейський центральний банк (ЄЦБ).
* Глосарій складено провідним спеціалістом Національної академії управління

Стрелковим Л.О.
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ECOFIN – Council of Economics and Finance Ministers of the EU – Рада
міністрів економіки й фінансів ЄС (Рада ЕКОФІН).
ECOWAS – Economic Community of West African States – Економічне
співробітництво держав Західної Африки (EКОВАС).
ECSC – European Coal and Steel Community – Європейське об'єднання з
вугілля і сталі (ЄОВС).
ECU – European currency unit – Європейська валютна одиниця (ЕКЮ).
EEA – European Economic Area – Європейський економічний простір (ЄЕП).
EEC – European Economic Community – Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).
EFC – Economics and Finance Committeе – Економічний і фінансовий
комітет ЄС (ЕФК).
EFTA – European Free Trade Association – Європейської Асоціації Вільної
Торгівлі (ЄАВТ).
EMS – European Monetary System – Європейська валютна система (ЄВС).
EMU – European Monetary Union – Європейський валютний союз (ЄВС).
ESCB – European System of Central Banks – Європейська система центральних банків (ЄСЦБ).
ESPRIT – European Strategic Programme for Research in Information
Technologies – Європейська стратегічна програма досліджень інформаційних технологій (ЕСПРІТ).
EU – European Union – Європейський Союз (ЄС).
EURATOM – European Atomic Energy Community – Європейське співтовариство з атомної енргії (Євроатом).
EURECA – European Research Coordination Agency – Агентство з координації науково-технологічних розробок в Європі (ЕУРЕКА).
FAO – Food and Agriculture Organization – Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
FDI – Foreign Direct Investments – Прямі іноземні інвестиції (ПІІ).
Forex, FX – Foreign Exchange Operations – Конверсійні операції (foreign
exchange) – угоди агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу
(конверсії) певних сум грошей однієї країни на валюту іншої країни за
погодженим курсом на певну дату (ФОРЕКС).
GATT – The General Agreement on Tariffs and Trade – Генеральна угода з
тарифів і торгівлі (ГАТТ).
IBRD – International Bank for Reconstruction and Development –
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
ICC – International Chamber of Commerce – Міжнародна торгова палата
(МТП).
ICSID – International Center for Settlement of Investment Disputes –
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).
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IDA – International Development Association – Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
IFC – International Finance Corporation – Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
ILO – International Labor Organization – Міжнародна організація праці
(МОП).
IMF – International Monetary Fund – Міжнародний валютний фонд (МВФ).
INCOTERMS – International Commercial Terms – Міжнародні правила
інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).
IOM – International Organization for Migration – Міжнародна організація
з міграції (МОМ).
L/C (Letters of Credit) – документарний акредитив, являє собою зобов'язання банка сплатити бенефіціару за рахунок свого замовника певну
суму в певній валюті, якщо бенефіціар надасть у сталий строк документи, які вказані в акредитиві і відповідають його умовам.
LAFTA – Latin American Free Trade Association (англ.) або Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ісп.) – Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ).
LIBOR – London Interbank Offered Rate – процент за міжбанківськими
депозитами в Лондоні (ЛІБОР).
MCCA – Mercado Común Centroamericano (ісп.) – Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР).
MERCOSUR – Mercado Común del Sur (ісп.) – Південноамериканський
спільний ринок (МЕРКОСУР).
MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency – Багатостороннє
агентство гарантії інвестицій (БАГІ).
M&A – Mergers and Acquisitions – злиття і поглинання.
NAFTA – North American Free Trade Agreement – тристороння угода між
Мексикою, Канада та США про створення Північноамериканської
зони вільної торгівлі (НАФТА).
OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development –
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries – Організація
країн експортерів нафти (ОПЕК).
PPP – purchasing power parity – паритет купівельної спроможності (ПКС)
SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation – Асоціація
регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).
SADC – Southern African Development Community – Південноафриканське співтовариство (САДК).
SDR – Special Drawing Rights – спеціальні права запозичення, розрахункова одиниця на базі кошику валют, створена в рамках МВФ (СДР, СПЗ).
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SOPEMI – Système d'observation permanente des migrations (фр.) – Система
постійного нагляду за міграцією при ОЕСР (СОПЕМІ).
SPRINT – Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer –
Стратегічна програма трансферу інновацій та технологій (СПРІНТ).
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications –
Спілка світових міжбанківських фінансових телекомунікацій (СВІФТ).
UCP 500 – ICC's Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(Publication № 500) – Уніфіковані правила і звичаї для документарних
акредитивів МТП (Публікація № 500).
UDEAC – Union Douaniè re et Économique de l'Afrique Central (фр.) –
Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК).
UN – United Nations – Організація Об'єднаних Націй (OOH).
UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law –
Комісія Організації Об'єднаних націй з прав міжнародної торгівлі
(ЮНСІТРАЛ).
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development –
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
– Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО).
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees – Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
UNPF – United Nations Population Fund – Фонд Народонаселення ООН
(ФН ООН).
WHO – World Health Organization – Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
WTO – World Trade Organisation – Світова організація торгівлі (СОТ).

Андська група (Андський пакт або Картахенська угода) – субрегіональне
економічне угруповання (Andean Group, Andean Common Market).
АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN).
АТЕС – Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (APEC).
АФТА – зона вільної торгівлі АСЕАН (AFTA).
БАГІ – Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (MIGA).
БМР – Банк міжнародних розрахунків (BIS).
ВЕЗ – Вільні економічні зони.
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO).
ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі (GATT).
ГАТТ/СОТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі / Світова організація
торгівлі.
ГУАМ – регіональне обєднання Грузії, України, Азербайджану, Молдови.
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EКОВАС – Економічне співробітництво держав Західної Африки
(ECOWAS).
ЕКЮ – Європейська валютна одиниця (ECU).
ЕСПРІТ – Європейська стратегічна програма досліджень інформаційних
технологій (ESPRIT).
ЕУРЕКА – Агентство з координації науково-технологічних розробок в
Європі (EURECA).
ЕФК – Економічний і фінансовий комітет ЄС (EFC).
ЄАВТ – Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (EFTA).
ЄБРР – Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD).
Євроатом – Європейське співтовариство з атомної енргії (EURATOM).
ЄВС – Європейський валютний союз (EMU).
ЄВС – Європейська валютна система (EMS).
ЄЕП – Європейський економічний простір (EEA).
ЄЕП – Єдиний економічний простір.
ЄЕС – Європейське економічне співтовариство (EEC).
ЄОВС – Європейське об'єднання з вугілля і сталі (ECSC).
ЄС – Європейський Союз (EU).
ЄСЦБ – Європейська система центральних банків (ESCB).
ЄЦБ – Європейський центральний банк (ECB).
ІНКОТЕРМС – Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів
(INCOTERMS).
КАРІФТА – Карибська асоціація вільної торгівлі (CARIFTA).
KAPIKOM – Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок
(CARICOM).
КОМЕСА – Спільний ринок Східної та Південної Африки (COMESA).
ЛААІ (ЛАІ) – Латиноамериканська асоціація інтеграції (ALADI, LAIA).
ЛАВТ – Латиноамериканська асоціації вільної торгівлі (LAFTA).
ЛІБОР – процент за міжбанківськими депозитами в Лондоні (LIBOR).
МАР – Міжнародна асоціація розвитку (IDA).
МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку (IBRD).
МВФ – Міжнародний валютний фонд (IMF).
МЕРКОСУР – Південноамериканськийий спільний ринок (MERCOSUR).
МОМ – Міжнародна організація з міграції (IOM).
МОП – Міжнародна організація праці (ILO).
МТП – Міжнародна торгова палата (ICC).
МФК – Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
МЦУІС – Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів
(ICSID).
НАФТА – тристороння угода між Мексикою, Канадою та США про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA).
НІК – нові індустріальні країни.
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ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку (OCED).
OOH – United Nations – Організація Об'єднаних Націй (UN).
ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти (OPEC).
ПІІ – прямі іноземні інвестиції (FDI).
ПКС – паритет купівельної спроможності (PPP).
Рада ЕКОФІН – Рада міністрів економіки й фінансів ЄС (ECOFIN).
РАЕЄ – Рада арабської економічної єдності (CAEU).
РДБМ – Рада держав Балтійського моря (CBSS).
РЕВ – Рада Економічної Взаємодопомоги.
РЕОК – Індекс реального ефективного обмінного курсу.
СААРК – Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії
(SAARC).
САДК – Південноафриканське співтовариство (SADC).
СВІФТ – Спілка світових міжбанківських фінансових телекомунікацій
(SWIFT).
СДР (СПЗ) – спеціальні права запозичення, розрахункова одиниця на
базі кошику валют, створена в рамках МВФ (SDR).
СНД – Співдружність Незалежних держав.
СОПЕМІ – Система постійного нагляду за міграцією при ОЕСР (SOPEMI)
СОТ – Світова організація торгівлі (WTO).
СПРІНТ – Стратегічна програма трансферу інновацій та технологій
(SPRINT).
ТНБ – Транснаціональні банки.
ТНК – Транснаціональні корпорації.
УВКБ ООН – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
(UNHCR).
ФАО – Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).
ФН ООН – Фонд Народонаселення ООН (UNPF).
ФОРЕКС – Конверсійні операції (foreign exchange) – угоди агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу (конверсії) певних сум грошей
однієї країни на валюту іншої країни за погодженим курсом на певну
дату (Forex, FX ).
ЦАСР – Центральноамериканський спільний ринок (MCCA).
ЦЕФТА – Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (CEFTA).
ЧБТР – Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSBTD).
ЧЕС – Чорноморське економічне співробітництво (BSEC).
ЮДЕАК – Митний і економічний союз Центральної Африки (UDEAC).
ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (UNESCO).
ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD).
ЮНСІТРАЛ – Комісія Організації Об'єднаних націй з прав міжнародної
торгівлі (UNCITRAL).
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