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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобальних трансформацій особливе місце

належить їх фінансовій частині. Необхідною умовою

визначення місця країни у міжнародному поділі праці є

поглиблення її інтеграції в міжнародний фінансовий

простір. Необхідність даних процесів обумовлюється

обмеженістю внутрішніх ресурсів країни та загальними

інтеграційними процесами глобального розвитку. Вихо,

дячи з вищенаведеного, проблематика фінансової без,

пеки країни постає дуже гостро з урахуванням відкри,

тості економіки. Разом з тим, економічне зростання є

неможливим без активізації фінансових процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи міжнародну фінансову кризу 2008—

2009, питання небезпечності фінансової відкритості по,

стає особливо гостро. Вивченням кількісних та якісних

показників відкритості економіки займалися видатні

вітчизняні та зарубіжні вчені. Дослідження впливу

відкритості фінансових ринків та їхній вплив на моне,

тарну складову економічної безпеки країни можна знай,

ти в працях таких провідних економістів, як Білорус О.Г.,

Мунтіян В.І., Барановський О.І., Жаліло Я.А. Проблеми

розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку за умов зро,

стаючої відкритості економіки та питання зв'язку гло,

балізаційних процесів і внутрішньогосподарської діяль,

ності щодо перехідної економіки досить широко розг,

лядаються в сучасній економічній літературі такими

вітчизняними науковцями, як А.С. Гальчинський, В. Ба,

зилевич, О.І. Рогач, Л.Г. Лук'яненко, А.С. Філіпенко, Л. Ла,

зебник, О.І. Черепніна, О.С. Шнипко та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні наслідків фінан,

сової відкритості для економіки України, а саме визна,

чення характеру її небезпечності для економічного роз,

витку національної економіки або, навпаки, сприяння.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний економічний розвиток під впливом процесів

глобалізації, інтернаціоналізації, інформатизації створює

умови, які спонукають до необхідності інтеграції країни в

відкриту економіку, і чим важливіше місце вона займає, чим

більшу роль відіграє в світогосподарських процесах, тим

конкурентоспроможнішою є її економіка. Поняття "відкри,

та економіка" протиставлялося замкненій (автаркічній) еко,

номіці. Визначальним чинником конкурентоспроможності

національної економіки є наявність умов для формування

стійких конкурентних позицій національних підприємств.

Отже, політика підвищення конкурентоспроможності націо,

нальної економіки полягає в забезпеченні, насамперед все,

редині країни, реального конкурентного середовища.

Рівень такого забезпечення і визначає головний критерій

конкурентоспроможності національної економіки. Конку,

рентоспроможність національної економіки — це вирішаль,

ний критерій її розвитку. Його слід враховувати при вирі,

шенні проблем лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків

і рівня відкритості економіки. Сьогодні економіка України

є надто відкритою. Як відомо, головним каналом відкри,

тості є зовнішня торгівля, її частка у ВНП коливається від

8—10 відсотків у великих держав до 70—80 відсотків у де,

яких малих країн (Нідерландів, Бельгії тощо) [9]. Рівень

відкритості економіки України, розрахований як частка ек,

спортної квоти у ВВП, у 1994 році становив більше третини.
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Така ситуація спричиняє серйозну небезпеку для вітчизня,

ної економіки. Високий рівень відкритості в цій ситуації є

наслідком безсистемної торгівлі на тлі глибокої кризи. У

контексті довгострокової зовнішньоекономічної політики

слід збалансувати коротко,, середньо, та довгострокові

інтереси держави. При цьому доцільно узгоджувати еко,

номічні інтереси з динамікою ринкових реформ та струк,

турних перетворень у суспільно,господарському комплексі.

Високий рівень відкритості національної економіки

України у загальний обсяг світового експорту товарів і по,

слуг досить незначний. Це значно звужує перспективи фор,

мування конкурентоспроможності економіки, оскільки саме

платоспроможність та потужність внутрішнього ринку виз,

начають стабільність та динамічність соціально,економіч,

ного розвитку країни. Маючи вигідні первинні конкурентні

переваги, а саме: високий рівень кваліфікації працівників,

базу високотехнологічних виробництв, власну сировинну

базу для більшості промислових виробництв, вигідне гео,

графічне розташування, забезпеченість власною електро,

енергією, потенційно потужний внутрішній ринок та широ,

ку диверсифікацію виробництва, Україна має високі шанси

посісти вагоме місце у міжнародному поділі праці.

У роботі "Глобалізація і безпека розвитку" заува,

жено, що "сучасний світ характеризується широким ви,

користанням зарубіжних інвестицій та зовнішніх борго,

вих запозичень поряд з внутрішніми джерелами фінан,

сування. Фактично не залишилось країн, які б спирались

"виключно на власні можливості". І це є логічним за умов

глобалізації світогосподарських відносин та інтернаці,

оналізації валютно,фінансової сфери. Причому фінан,

сова відкритість обов'язковим своїм аспектом повинна

мати здатність країни брати участь у міжнародних кре,

дитно,фінансових відносинах без негативних наслідків

для макроекономічної стабільності держави" [4, с. 56].

Входження країни у міжнародний фінансовий

простір, її фінансова відкритість пов'язані з трансфор,

мацією національної фінансової системи. Основні про,

блеми на національному рівні можна окреслити наступ,

ним чином: відсутність інституційних умов для забезпе,

чення вільного руху капіталу на міжнародному ринку,

оптимальної схеми міжнародних розрахунків; недоско,

нала двостороння співпраця України з міжнародними

фінансовими організаціями.

Економіка України є економікою відкритого типу,

яка характеризується значними обсягами експорту та

імпорту. Значно вищий рівень відкритості економіки

порівняно з іншими країнами, зокрема країнами Євро,

зони. Крім того, така значна відкритість при незахище,

ності національного ринку провокує залежність від ко,

н'юнктури міжнародних ринків та вразливості до зміни

зовнішніх чинників. Протистояти даним процесам мож,

ливо при наявності стійкої економічної системи, яка в

Україні відсутня. До проблеми підвищення відкритості

економіки України, на нашу думку, слід підходити зва,

жено, враховуючи незавершеність структурної перебу,

дови економіки та недостатній рівень розвитку внутрі,

шнього ринку та ринкової інфраструктури. Особливої

уваги слід приділити оцінці фінансової відкритості еко,

номіці. І по результатах оцінки приймати міри інституц,

ійного, економічного та інших характерів для визначен,

ня України як повноправного члена на міжнародній

арені, на міжнародних фінансових ринках.

Оцінка фінансової відкритості визначається як відно,

шення імпорту та експорту капіталу до ВВП. Показник

оцінки повинен охоплювати загальний обсяг надходжень

або платежів країни. Як зазначає в своїх роботах Шев,

ченко С.Ю., важливим напрямом виміру відкритості еко,

номіки є коефіціент еластичності зовнішньоторгівельно,

го обігу відносно ВВП. Коефіціент еластичності дає оці,

нку тенденцій росту відкритості. При цьому, оскільки по,

казник росту зовнішньоторговельного обігу не відобра,

жає різноспрямованих зсувів у експорті та імпорті, окре,

мо досліджуються коефіцієнти для експорту та імпорту.

Якщо протягом тривалого часу значний експорт не до,

повнюється відповідним великим імпортом, що впливає

на структуру господарства та економічне зростання краї,

ни, то це є проявом замкнутості країни. Значне перева,

жання імпорту над експортом протягом тривалого часу

також не завжди свідчить про відкритий характер еконо,

міки, оскільки це може бути досягнено завдяки креди,

там, переведенню прибутку з,за кордону тощо. За дина,

мічного підходу величина коефіцієнту еластичності екс,

порту/імпорту більше 1 свідчить про збільшення відкри,

тості економіки, менше 1 — про збереження відкритості

у незмінном стані. Даний показник слід розглядати у су,

купності з абсолютним рівнем зовнішньоторгівельного

обігу, приміром, на душу населення. Якщо цей показник

досяг величини, з якої зовнішньоекономічні зв'язки по,

чинають стимулювати економічне зростання та впливати

на структуру виробництва, то навіть за коефіцієнта елас,

тичності дещо більше за 1 і відкритість економіки

збільшується порівняно швидко. Якщо ж вихідний рівень

зовнішньоторгівельного обігу ще не досяг цього рівня

(границі), то розвиток зовнішньоекономічних зв'язків

країни йде повільно, що затруднює отримання користі,

яку дає відкрита економіка. У період подолання економ,

ічної відсталості та створення мінімального промислово,

го комплексу з точки зору відкритої економіки важливо,

щоб коефіцієнти еластичності експорту та імпорту були

вище 1. Окремий напрям аналізу відкритості господар,

ства країни становить дослідження її впливу на форму,

вання структури виробничої та невиробничої сфери, сти,

мулювання економічного та соціального розвитку [8].

Лібералізація торгівлі та потоків капіталу призво,

дить до того, що внаслідок дії ринкового механізму

розміщення ресурсів у масштабах світу співвідношення

між часткою експортно,імпортної діяльності та операцій

з капіталом у ВВП зростає. Більш відкриті економіки ста,

ють як передумовою посилення глобалізації, так і ба,

зовою формою функціонування глобального ринку як

цілісних макро, та мікроекономічних структур. Продов,

женням феномену відкритості економік є зростання

мобільності виробничих факторів.

Незаперечним залишається факт тісного взаємозв,

'язку фінансового та економічного розвитку. Доступні

фінансові ресурси дають поштовх до зростання мож,

ливостей виробничої інноваційності із високим рівнем

ефективності, що стимулює активний ріст економіки.

Досвід багатьох країн підтверджує, що стабільна мак,

роекономічна ситуація сприяє залученню іноземних

інвестицій в країну, що являється одним з найважливі,

ших каналів переходу фінансового розвитку в економі,

чне зростання. Дуже важливого значення для посилен,

ня позитивного впливу фінансової глобалізації на еко,
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номічне зростання набирає якість державних інститутів,

які значною мірою визначають структуру потоків капі,

талу в країну. Висока якість інститутів сприяє зростан,

ню частки прямих іноземних інвестицій в структуру ка,

піталу та посилює можливості фінансової міжнародної

інтеграції. На підтвердження даних висновків наведемо

результати регресійного аналізу показників взаємоза,

лежності валового внутрішнього продукту, темпів зро,

стання ВВП, обсягу промислової продукції, обсягу про,

дукції сільського господарства, інвестиційної приваб,

ливісті, фінансових результатів підприємств та органі,

зацій від звичайної діяльності до оподаткування, пито,

мої ваги збиткових підприємств, доходів населення,

витрат та заощаджень населення, рівня безробіття, ек,

спорту та імпорту товарів і послуг, забезпеченістю ре,

сурсами, рівнем інноваційного розвитку [3, с. 152].

Багатофакторний кореляційно,регресійний аналіз

дає змогу оцінити ступінь впливу на досліджуваний ре,

зультативний показник кожного із введених у модель

факторів при фіксованому положенні на середньому рівні

інших факторів. Важливою умовою є відсутність функц,

іонального зв'язку між факторами. Математично завдан,

ня зводиться до знаходження аналітичного виразу, кот,

рий якнайкраще відображав би зв'язок факторних ознак

із результативною, тобто пошуку функції f(x
1
, x

2
, x

3
 …,

x
n
). Найскладнішою проблемою є вибір форми аналітич,

ного виразу зв'язку, на підставі чого за наявними факто,

рами визначають результативну ознаку,функцію. Ця фун,

кція має краще за інші відображати реальні зв'язки між

показником, що досліджується, і факторами. Емпіричне

обгрунтування типу функції за допомогою графічного

аналізу зв'язків для багатофакторних моделей майже

непридатне. Форму зв'язку можна визначати добиран,

ням функцій різних типів, що не пов'язано з великою

кількістю зайвих розрахунків. Отже, будь,яку функцію

багатьох змінних шляхом логарифмування або зміни

можна виразити у лінійній формі (формула 1):
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n
. (1).

Параметри рівняння обчислюють способом найменших

квадратів. Так, для розрахунку параметрів рівняння лінійної

двофакторної регресії використовують таку формулу:
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(2),

де розрахункові значення результативної ознаки,

функції; x
1
, x

2
 — факторні ознаки; a

1
, a

2
 — параметри

рівняння, які можна обчислити способом найменших

квадратів, розв'язавши систему нормальних рівнянь.

Кожний коефіцієнт рівняння вказує на ступінь впли,

ву відповідного фактора на результативний показник у

префіксованому положенні решти факторів, тобто як зі

зміною окремого фактора на одиницю змінюється ре,

зультативний показник. Вільний член рівняння множин,

ної регресії економічного змісту не має.

Повертаючись до показників, що мають безпосередній

вплив на фінансову відкритість економіки України, обере,

мо, для зручності розрахунків, три найвагоміші: валовий

внутрішній продукт; інвестиції в основний капітал; експорт

товарів та послуг, імпорт товарів та послуг, який визначимо

як товарообіг. Проведемо аналіз показників за 2010, 2012

роки. Темпи зростання ВВП та, відповідно, рівень добробу,

ту в країні визначаються на 26% інвестиціями і на 4% това,

рообігом товарів та послуг у разі перевищення імпорту над

експортом, що свідчить про необхідність розвитку конку,

рентоспроможної національної економіки з метою

збільшення кількості товарів та послуг на експорт та підтрим,

ки вітчизняного товаровиробника. Проведений багатофак,

торний кореляційно,регресійний аналіз основних макроеко,

номічних показників дає можливість стверджувати, що взає,

мозалежність ВВП та експортних показників посилюється

з часом насамперед через зовнішні фактори впливу. Це на,

штовхує на висновки про доцільність підтримки та розвит,

ку власного експорту національної економіки і можливості

створення не однобокої залежності від інших країн, а

здійснення рівноправного взаєморозвитку з країнами світу

зі стабільною національною валютою.

ВИСНОВКИ
Глобалізація фінансових ринків має суттєві макро,

економічні наслідки як для країн, що активно включені

в процеси зростання рівня торговельної та фінансової

відкритості та інтегрованості, так і для тих держав, що

намагаються залишатися осторонь. Проте, чіткого пе,

реконливого емпіричного доказу прямого зв'язку між

фінансовою лібералізацією та інтеграцією з економіч,

ним зростання отримати науковцям не вдалося. Причи,

ною цього може бути недостатність об'єктивних вимір,

ників та необхідної статистичної бази в багатьох краї,

нах, яка б могла слугувати основою проведення розра,

хунків, що може бути основою для подальших розро,

бок та досліджень у питанні фінансової відкритості.
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