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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Провести аналіз динаміки показників міжнародної
торгівлі для вироблення аналітичної моделі поведінки краї(
ни при здійснені адаптації національної зовнішньоторговель(
ної політики в нових ринкових умовах неможливо без вико(
ристання економіко(математичних моделей. Проте, на даний
час напрацювання в галузі розробки методів оптимізації зов(
нішньоторговельної діяльності, а також вибору оптимальної
стратегії її розвитку на основі методів економіко(математич(
ного моделювання є недостатніми і потребують удосконален(
ня [3; 4; 6; 8]. Особливо важливим є використання економет(
ричних моделей розрахунку міжнародної конкурентоспро(
можності [1].

Досвід підготовчого періоду та перших років членства
країн ЦСЄ в ЄС дозволяє стверджувати, що необхідна транс(
формація зовнішньоторговельної політики виявилася загалом
успішною. Спостерігалося прискорене зростання обсягів ек(
спорту та імпорту, яке можна розглядати як свідченням успі(
шної інтеграції країн ЦСЄ до ЄС, так і чинником прискорення
динаміки економічного зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ТА
ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досить несподівано тест Гренджера не виявляє впливу
динаміки промислового виробництва в єврозоні на
показник експорту в жодній з чотирьох досліджу(
ваних країн — Польщі, Угорщині, Чехії чи Словенії,
які надалі йменуватимуться ЦСЄ(4 (табл. 1). Гіпо(
тезу про відсутність впливу EUROZt на імпорт мож(
на відкинути лише для однієї країни — Чехії.

Найпереконливіше залежність місцевого ви(
робництва від показника промислового виробниц(
тва в єврозоні простежується в Угорщині, де гіпо(
тезу про відсутність такого впливу можна відкину(
ти на рівні статистичної значущості 1%. Дещо слаб(
ше вплив EUROZt на INDt спостерігається у Польщі,
тоді як у двох інших країнах — Чехії та Словенії —
все виглядає на те, що промислове виробництво не
залежить від показника єврозони.

Найбільш універсальною виглядає гіпотеза
про залежність інфляції споживчих цін від динамі(
ки промислового виробництва в єврозоні, що схи(
ляє до припущення про високу залежність ціново(
го чинника від циклу ділової активності. У першо(
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У статті автором досліджуються наслідки вступу до ЄС для зовнішньої торгівлі та економіч�
ної динаміки країн Центральної та Східної Європи.

му наближенні отримані результати дозволяють припустити,
що євроінтеграція створює безпосередні стимули для
збільшення виробництва, які не обов'язково передбачають
збільшення обсягів зовнішньої торгівлі.

З метою врахування можливої взаємної причинності нами
додатково оцінено структурні моделі промислового вироб(
ництва, безробіття та інфляції, що враховують можливий
взаємний ендогенний зв'язок зазначених показників з показ(
никами експорту(імпорту, а також із динамікою промислово(
го виробництва країн єврозони. Нижче проаналізуємо найго(
ловніші функціональні залежності.

В усіх досліджуваних чотирьох країнах збільшення екс(
порту слугує чинником прискорення динаміки промислового
виробництва, причому найвідчутніше — у Польщі та Чехії
(табл. 2). Водночас збільшення експорту дозволяє зменшити
безробіття лише у Словенії, тоді як протилежне спостерігаєть(
ся у Польщі. Подібно експорт прискорює інфляцію у Чехії,
але знижує — у Словенії.

"Витіснення" внутрішнього промислового виробництва
імпортом простежується лише в Угорщині. У Польщі та Угор(
щині збільшення імпорту веде до зниження безробіття, але
одночасно супроводжується прискоренням інфляції. Можна
припустити, що така ситуація створена політикою плаваючо(
го обмінного курсу, коли девальвація грошової одиниці (як
один із наслідків збільшення імпорту) сприяє збільшенню
експорту і промислового виробництва, але супроводжується

   
 EUROZ  

  IND
EUROZ  

  
EXPORT 

EUROZ  
  

IMPORT 

EUROZ  
  

CPI 
 3,536 

(0,064***) 
1,425 

(0,236) 
0,181 

(0,671) 
5,108 

(0,003*) 
 0,180 

(0,332) 
0,362 

(0,697) 
2,574 

(0,038**) 
2,743 

(0,072***) 
 7,970 

(0,006*) 
0,148 

(0,701) 
0,226 

(0,635) 
0,836 

(0,478) 
C  0,448 

(0,505) 
0,899 

(0,346) 
0,837 

(0,363) 
12,740 
(0,001*) 

Таблиця 1. Тест Гренджера на взаємну причинність між
показником промислового виробництва в єврозоні та

показниками експорту�імпорту і промислового
виробництва досліджуваних країн
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прискоренням інфляції.
Стимулюючий вплив єврозони здійснюється переважно

через стимулювання експорту (відповідної залежності не ви(
явлено лише у Чехії). Сприятливе зменшення обсягів імпор(
ту, зниження безробіття та гальмування інфляції спостері(
гається лише у Словенії, що можна вважати аргументом на
користь євроінтеграції, адже дана країна традиційно розгля(
дається найбільш просунутою в цих питаннях.

Використання фіктивної змінної ACCESSION (0 — для
періоду 1990:Q1—2004:Q2, 1 — для даних після вступу до
ЄС) виявляє, що у Словенії вступ до ЄС не позначився жодни(
ми змінами досліджуваних показників (табл. 3). Такий висно(
вок лише підтверджує глибокий характер інтеграційного про(
цесу в цій країні. Іншими словами, необхідні перетворення
відбулися ще до вступу до ЄС, так що ця подія не мала жод(
ного впливу на подальшу динаміку основних макроекономіч(
них показників. Сприятливий ефект від вступу до ЄС на про(
мислове виробництво зафіксований лише у Польщі. Водно(
час відбулося зменшення імпорту та зниження безробіття. За(
галом Польща виглядає країною, що недвозначно виграла від
вступу до ЄС. Зниження безробіття та гальмування інфляції
виглядає ймовірним наслідком вступу до ЄС для Чехії, тоді
як в Угорщині відбулося підвищення безробіття.

Загальний характер залежностей експорту(імпорту та виб(
раних макроекономічних показників можна простежити за
допомогою просторовочасової вибірки, що дозволяє необхідні
аналітичні узагальнення. Для оцінок за допомогою OLS нами
використовувалися річні дані 11 трансформаційних економік,
включно з Україною. Всі необхідні дані отримано з довідко(
вого видання МВФ International Financial Statistics.

Однаково корисними для економічного зростання  Y  є
збільшення експорту та імпорту:

 (1),

 (2),

що дещо відрізняється від зроблених оцінок для окремих
країн, які не виявляють позитивного впливу імпорту як
чинника прискорення динаміки промислового виробниц(
тва.

Підвищення частки експорту у ВВП на 10 процентних
пунктів веде до прискорення щорічного темпу зростання ВВП
на 0,5%. Відповідний показник для імпорту становить 0,65%.
У обох специфікаціях динаміка зростання ВВП виглядає до(
волі інерційною, адже коефіцієнт при лаговому значенні ста(
новить 0,6. Не виявлено впливу відкритості на динаміку еко(
номічного зростання, що становить певні труднощі для інтер(
претації позитивного впливу лібералізації зовнішньої торгівлі
на динаміку економічного зростання.

Включення змінної часу TIME в обидва рівняння погіршу(
вало статистичну значущість отриманих коефіцієнтів, що
може означати присутність певної часової тенденції в динаміці
ВВП, яку можна пояснити, приміром, кумулятивною дією
зроблених інвестицій.

Сприятливі для зростання ВВП індивідуальні риси вияв(
лено у Латвії та Польщі (відповідні коефіцієнти для фіктив(
них змінних виявилися статистично значущими на рівні 5%).

Оцінки впливу сальдо поточного рахунку виявилися такими:

(3).

 Очевидно, що прискорення динаміки ВВП слід очікува(
ти від поліпшення сальдо експорту(імпорту товарів і послуг.
Така залежність не дозволяє перебільшувати переваги "інве(
стиційного" від'ємного сальдо поточного рахунку, яке досить
часто розглядається як корисний елемент переходу до стійко(
го економічного зростання. Сприятливі риси підтверджено
для Латвії (на рівні статистичної значущості 5%), а також Ес(
тонії (5%) і Литви (10%).

Збільшення як імпорту, так і експорту виглядає недвоз(
начно інфляційним:

 (4),

 (5).

 Отриманий результат заперечує значення імпорту як
антиінфляційного чинника і підтверджує можливість інфляц(
ійної "віддачі" від збільшення експорту. Включення змінної
TIME виявляє присутність слабкої тенденції до зниження
інфляції в межах від 0,15 до 0,17 на рік.

Несприятливими для подолання інфляції є структурні
характеристики Румунії (коефіцієнт виявився статистично
значущим на рівні 1%) і Словаччини (10%). Протилежними є

Таблиця 2. Основні результати емпіричного
оцінювання функціональних залежностей

промислового виробництва та експорту
імпорту

Таблиця 3. Результати використання фіктивної
змінної ACCESSION
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характеристики Чехії і Естонії (5%).
Додаткову інформацію про характер залежності динам(

іки економічного зростання від експорту(імпорту забезпечує
використання методу векторної авторегресії, який дозволяє
простежити як короткострокову залежність між досліджува(
ними показниками, так і довгострокові зв'язки, які у випадку
лібералізації зовнішньої торгівлі можуть істотно відрізняти(
ся. Практичний досвід переконав у численних перевагах не(
великих VAR(моделей порівняно з великими структурними си(
стемами рівнянь [2, с. 317—318]. По(перше, немає потреби у
структурному моделюванні кожної ендогенної змінної як
функції лагових значень всіх ендогенних змінних системи. По(
друге, не потрібно знати заздалегідь, які змінні є екзогенни(
ми.

Оцінка VAR(моделі передбачає вирішення декількох
проблем: 1) вибір лагу включених змінних; 2) оцінка стаціо(
нарності включених змінних; 3) тестування на коінтеграцію.
Якщо два показники мають "одиничний корінь" (тобто є
інтегрованими), але їх комбінація є стаціонарною, то такі
показники є коінтегрованими. Присутність коінтеграції оз(
начає, що часові ряди мають довгостроковий рівноважний
зв'язок. Така структурна риса вимагає використання VEC(
моделей, які накладають обмеження на довгострокову по(
ведінку ендогенних змінних їх коінтеграційною залежністю,
водночас припускаючи автономні зміни у короткочасному
плані.

Оскільки країни ЦСЄ належать до країн із майже од(
наковими стартовими можливостями, економічними тради(
ціями та спільним постсоціалістичним минулим, набутий
досвід трансформації національної економіки до вступу в
ЄС можна використати в Україні. Такі перетворення стосу(
ються передусім зовнішньої торгівлі, оскільки саме у цій
сфері відбуватимуться позитивні (чи негативні) зрушення,
які слід передбачити при формуванні зовнішньоторговель(
ної політики.

Практика вступу країн ЦСЄ до ЄС свідчить, що відкрива(
ються нові можливості для поліпшення умов зовнішньої
торгівлі в орієнтованих на експорт галузях економіки, якщо
країна зуміє використати переваги спільної торговельної пол(
ітики ЄС через застосування організаційно(економічних ба(
гатосторонніх механізмів вирішення спірних питань у зов(
нішній торгівлі у межах СОТ.

ВИСНОВКИ
Використання тесту Гренджера дуже виразно демонст(

рує залежність від експорту динаміки промислового вироб(
ництва у Польщі, Угорщині, Чехії та Словенії. Водночас бра(
кує ознак такої залежності від імпорту. Вплив експорту(
імпорту на безробіття та інфляцію не відрізняється одно(
рідністю.

1. Оцінки структурних моделей для окремих країн (Поль(
ща, Чехія, Угорщина, Словенія) дозволяють зробити наступні
висновки:

а) в усіх досліджуваних чотирьох країнах збільшення ек(
спорту слугує чинником прискорення динаміки промисло(
вого виробництва, причому, найвідчутніше — у Польщі та
Чехії. Збільшення експорту дозволяє зменшити безробіття
лише у Словенії, тоді як протилежне спостерігається у
Польщі. Експорт прискорює інфляцію у Чехії, але знижує
— у Словенії;

б) "витіснення" внутрішнього промислового виробницт(
ва імпортом простежується лише в Угорщині. У Польщі та
Угорщині збільшення імпорту веде до зниження безробіття,
але одночасно супроводжується прискоренням інфляції, що
може бути наслідком підтримання плаваючого обмінного кур(
су, коли девальвація грошової одиниці (як один із наслідків
збільшення імпорту) сприяє збільшенню експорту і промис(
лового виробництва, але супроводжується прискоренням
інфляції;

в) стимулюючий вплив єврозони здійснюється пере(

важно через стимулювання експорту (відповідної залеж(
ності не виявлено лише у Чехії). Сприятливе зменшення
обсягів імпорту, зниження безробіття та гальмування
інфляції спостерігається лише у Словенії, що можна розг(
лядати аргументом на користь євроінтеграції, адже дана
країна традиційно розглядається найбільш інтегрована в
цих питаннях.

2. Оцінки просторово(часової вибірки 11 трансформац(
ійних економік демонструють, що однаково сприятливим для
економічного зростання є збільшення як експорту, так й
імпорту. Сприятливі для зростання ВВП індивідуальні риси
виявлено у Латвії та Польщі (відповідні коефіцієнти для
фіктивних змінних виявилися статистично значущими на рівні
5%). Певні застереження викликає прямий зв'язок між пол(
іпшенням сальдо поточного рахунку та динамікою ВВП, адже
це означає, що переваги від'ємного сальдо експорту(імпорту
не варто перебільшувати. Збільшення як імпорту, так і екс(
порту виглядає недвозначно інфляційним. Отриманий резуль(
тат заперечує значення імпорту як антиінфляційного чинни(
ка і підтверджує можливість інфляційної "віддачі" від
збільшення експорту. Включення змінної TIME виявляє при(
сутність слабкої тенденції до зниження інфляції в межах від
0,15 до 0,17% на рік.

3. Оцінки VAR/VEC моделей засвідчують присутність
таких функціональних залежностей, як:

а) пожвавлення промислового виробництва у єврозоні
стимулює промислове виробництво у країнах ЦСЄ(4, проте
високу вагу цього чинника у декомпозиції залишків знайдено
лише для Польщі;

б) стимулюючий вплив експорту як чинника динаміки про(
мислового виробництва виявлено у всіх країнах, окрім Угор(
щини, проте високою часткою експорту в декомпозиції за(
лишків — понад 50% — характеризується лише Польща:

в) відсутність стимулюючого впливу імпорту, в усіх досл(
іджуваних країнах;

г) експорт досліджуваних країн ЦСЄ(4 виявляє пряму за(
лежність від промислового виробництва країн єврозони, та
обернену — від імпорту;

д) залежність імпорту від власного промислового вироб(
ництва та експорту.
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