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С В І Т О В Е  Г О С П О Д А Р С Т В О

Постановка проблеми. В економіч-
ній літературі можна зустріти тверджен-
ня, що сучасні кризи середньострокових 
циклів – це кризи економічної моделі 
заможних країн, кризи моделі суспіль-
ства споживання. Однак, як свідчить 
перебіг останньої кризи 2008–2009 рр., 
кризові явища спостерігалися не тіль-
ки у розвинутих країнах, але і в таких, 
про які прийнято говорити як про тран-
зитивні. Більше того, глибина падін-
ня обсягів виробництва, ступінь руйну-
вання фінансової системи були більш 
глибокими саме для цих країн. Тому 
об’єктивно виникає питання про спра-
ведливість пов’язування сучасних криз 
саме із суспільством споживання. Спро-
буємо з’ясувати, чи є це припущення 
правильним і якою мірою воно може 
стосуватися країн Центральної та Схід-
ної Європи (ЦСЄ). 

Метою цієї статті є аналіз дина-
мічних змін у структурі ВВП у країнах 
ЦСЄ за витратами, виявлення основно-
го компоненту економічного зростання 
та порівняння отриманих результатів з 
аналогічними показниками у розвину-
тих країнах.

Виклад основного матеріалу. Розви-
нуті країни уже у 1970-ті рр. демонстру-
вали набагато нижчі темпи зростання 
населення, ніж країни, що розвивають-
ся, але економічно вони зростали при-
близно на одному рівні. При цьому вони 
мали навіть більшу частку інвестицій у 
ВВП (оскільки для більшого капіталу 
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потрібні й більші підтримуючі інвести-
ції) та позитивне сальдо торговельного 
балансу. Проте розбіжність між країна-
ми, що розвиваються, та бідними краї-
нами була у 1970-ті рр. зовсім невели-
ка. За рівнем доходу вони відрізняли-
ся лише у два рази, і населення в них 
зростало однаково швидко – в серед-
ньому на 2,5% щороку. Проте вони вже 
мали значну різницю в темпах зростан-
ня ВВП (5–7% у розвинутих країнах та 
2–4% у бідних країнах), у першу чергу, 
за рахунок різниці в інвестиціях (відпо-
відно 22% та 12%). Модель економічно-
го зростання розвинутих країн початку 
70-х рр. характерна для сучасних країн, 
що розвиваються, за винятком того, що 
останні сьогодні мають помітніші темпи 
зростання внаслідок того, що показни-
ки інвестицій та торговельного балансу 
в них кращі.

У другій половині ХХ ст. темпи 
зростання виробництва на душу насе-
лення у розвинутих країнах уповільни-
лися. Сьогодні увесь приріст ВВП (що 
істотно відстає від країн, що розвива-
ються) пов’язаний, передусім, зі зрос-
танням сфери послуг. Таким чином, по-
няття економічного зростання в роз-
винутих країнах дещо модифікувало-
ся і мало стосується збільшення спожи-
вання ресурсів або власне матеріально-
го виробництва. У країнах, що розви-
ваються, картина дещо інша, передусім 
тому, що у них продовжує збільшувати-
ся кількість населення і їм потрібне не 



ISSN 2074-5354. АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД. 2011. № 2 (35)

192

просто зростання, а зростання на душу 
населення, і не у сфері послуг, а у сфе-
рі продовольства та виробництва різних 
товарів. Джерелами економічного зрос-
тання у країнах, що розвиваються, є ін-
вестиції та девальвація національної ва-
люти. Проте таке зростання має істотні 
недоліки. Йдеться, передусім, про аль-
тернативні витрати, тобто про необхід-
ність жертвувати поточним споживан-
ням, щоб забезпечити економічне зрос-
тання та мати можливість збільшити 
споживання у майбутньому. Таким чи-
ном, збільшення інвестицій у виробниц-
тво інвестиційних товарів, що обумов-
люють економічне зростання та процві-
тання, призводить до скорочення ресур-
сів, які спрямовуються на виробництво 
товарів та послуг поточного споживан-
ня. Крім того, основу інвестицій скла-
дають заощадження, які є частиною до-
ходу, отриманого в особисте розпоря-
дження (РД = С (споживання) + S (зао-
щадження). За заданої величини доходу, 
отриманого в особисте розпорядження, 
зростання заощаджень для забезпечення 
збільшення інвестицій та споживання у 
майбутньому потребує скорочення спо-
живання в сьогоденні. 

Окрім альтернативних витрат, які 
супроводжують економічне зростання, 
що базується на збільшенні інвестицій, 
існують ще витрати пов’язані зі спад-
ною віддачею від інвестицій (капіталу). 
У міру зростання запасу капіталу додат-
ковий випуск, що здійснюється за допо-
могою додаткових інвестицій, зменшу-
ється. Через спадну віддачу від капіта-
лу збільшення заощаджень та інвестицій 
призведе до більш високих темпів зрос-
тання лише на певний початковий пері-
од часу, проте зростання уповільнюва-
тиметься у міру накопичення більш ви-
сокого рівня запасу капіталу в економі-
ці. Отже, зростання норми заощаджень 
забезпечить лише тимчасовий ефект 
прискорення темпів економічного зрос-
тання. Таким чином, у довгостроковому 
періоді вища норма заощаджень приве-
де до вищого рівня продуктивності пра-
ці та доходу, але не до прискорення тем-
пу зростання цих показників. Останній 
ефект зможе забезпечити лише техноло-
гічний прогрес.

Урахування феномену спадної від-
дачі від капіталу дозволяє зробити ще 
один важливий висновок: додатко-
ве збільшення інвестицій у бідній краї-
ні прискорить темпи зростання більшою 
мірою, ніж таке ж збільшення в розви-
нутій країні, тобто це означає, що сла-
борозвинуті країни мають передумови 
для прискореного економічного зрос-
тання. Це явище отримало назву «ефект 
швидкого старту». Для розвинутих кра-
їн характерна висока технічна оснаще-
ність виробництва. У зв’язку з цим на-
віть істотний приріст капіталу, що при-
падає на одного робітника, не призведе 
до помітного приросту продуктивності 
праці. Внаслідок цього, незважаючи на 
однакову норму нагромадження, країни, 
що розвиваються, спромагаються досяг-
ти вищих темпів розвитку, ніж розвину-
ті країни. Наприклад, впродовж остан-
ніх трьох десятиліть в США та Півден-
ній Кореї частка інвестицій у ВВП була 
приблизно однаковою, при цьому темпи 
економічного зростання у США склали 
в середньому 2%, а в Південній Кореї – 
6%. Напередодні кризи 2008 р. частка 
інвестицій у ВВП країн, що розвивають-
ся, складала 29, а у розвинутих – 21%. 
Протягом двох років кризи інвестиції в 
країнах, що розвиваються, залишилися 
приблизно на тому ж рівні, а в розвину-
тих країнах впали до 17% ВВП, при тому 
що розвинуті країни потребують значно 
більших інвестицій для підтримки капі-
талу через більший розмір самого нагро-
мадженого капіталу.

Розрахунки за паритетом купівель-
ної спроможності, здійснені Світовим 
банком, показують, що у країнах, що 
розвиваються, курси валют є занижени-
ми приблизно у два рази, а в розвинутих 
країнах знаходяться приблизно на рів-
ні долара. Занижений курс національ-
ної валюти дозволяв країнам, що розви-
ваються, мати профіцит торговельного 
балансу на рівні 4,1% до ВВП в остан-
ні передкризові роки, тоді як розвинуті 
країни мали дефіцит на рівні 1,7% до 
ВВП [4]. 

Світовий торговельний дисбаланс 
складав щороку близько півтрильйона 
доларів, і його вектор на сьогодні є од-
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нозначним: торговельна експансія кра-
їн, що розвиваються, на ринки сла-
борозвинутих і розвинутих країн. Та-
ким чином, існуючий дисбаланс світо-
вої торгівлі означає, що розвинуті краї-
ни поступаються темпами свого еконо-
мічного зростання країнам, що розви-
ваються, заради збільшення споживан-
ня населення. Тобто для країн, що роз-
виваються, є характерним швидке еко-
номічне зростання з високою часткою 
інвестицій та заниженим курсом націо-
нальної валюти, для розвинутих – по-
вільне зростання з високою часткою 
споживання та завищеним валютним 
курсом. Найбільш яскравим прикладом 
першої моделі є Китай, де заощадження 
тільки протягом 2000–2008 рр. збільши-
лися з 37,7 до 51,4% ВВП, а рівень ін-
вестицій – з 35,3 до 43,5% [6]. Приват-
не споживання в цій країні залишається 
дуже низьким та складає сьогодні близь-
ко 35%. 

Згідно з даними ОЕСР та ООН у 
більшості розвинутих країн частка при-
ватного споживання у ВВП знаходиться 
у діапазоні від 45 до 65%, а в США – до-
сягає 70% (рис. 1).

міки є характерною частка приватного 
споживання у ВВП майже 70%, держав-
ного – 19%; в «моделі ЄС» вона є знач-
но нижчою (54%), але суттєво вищою 
є частка державного споживання (21%) 
(рис. 2). У країнах ЦСЄ на початку 90-х 
рр. XX ст. позначилася стійка тенденція 
до збільшення частки кінцевого спожи-
вання у ВВП, яка тривала до 2000 р. 

Проте необхідно відзначити, що 
підвищення частки кінцевого спожи-
вання у ВВП у країнах ЦСЄ на почат-
ку 90-х рр. мало відносний характер, 
оскільки відбувалося при зменшен-
ні реального споживання населення та 
держави. У зв’язку з цим, стійке під-
вищення частки кінцевого споживан-
ня в суспільному продукті є супереч-
ливим відображенням складних від-
творювальних процесів у національно-
му виробниц тві: з одного боку, воно є 
результатом швидкого падіння частки 
валового нагромадження, з іншого – 
більшої стійкості споживання на тлі 
загального падіння обсягів виробниц-
тва суспільного продукту в порівняних 
цінах. Крім того, послідовне збільшен-
ня частки послуг у ВВП у цьому ре-

Рис. 1. Приватне споживання у країнах ЦСЄ
порівняно з промислово розвинутими економіками світу

Якщо додати до цього ще й спо-
живання соціальних послуг державою, 
фактичне споживання домогосподарств 
в більшості країн – членів ОЕСР вия-
виться на рівні 70%, а в США – май-
же 90%. Таким чином, для ліберальної 
«американської» моделі розвитку еконо-

гіоні певною мірою стабілізувало рі-
вень кінцевого споживання і сприяло 
зростанню його частки в суспільному 
продукті.

На новому етапі розвитку регі-
ону має здійснитися перехід до якіс-
но нової динаміки суспільного продук-
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ту та виробництва, коли при зростан-
ні суспільного виробництва буде досяг-
нута стабілізація частки кінцевого спо-
живання при зростанні реального спо-
живання домогосподарств та держави. 
Як свідчить досвід розвинутих держав, 
саме така пропорція є характерною для 
соціально-стійких економік (рис. 3).

Протягом останніх років перед кри-
зою 2008 р. частка споживання домогос-
подарств у ВВП склала майже 59–60%, 
частка державного споживання – 18–
19% (рис. 4).

Розглянемо динаміку ще одного 
важливого макроекономічного показни-
ка – норми валового нагромадження.

Рис. 2. Державне споживання у країнах ЦСЄ
порівняно з промислово розвинутими економіками світу

Рис. 3. Структура ВВП за витратами у країнах ЄС-15

Починаючи з 2003 р., частка при-
ватного та державного споживання у 
ВВП країн ЦСЄ скорочувалася з 60,1 
у 2003 до 58,2% у 2008 р. та з 20,2 в 
2003 до 18,5% в 2008 р. відповідно, що 
супроводжувалося збільшенням част-
ки валового нагромадження капіта-
лу та імпорту у ВВП [5]. Єдиною кра-
їною регіону, де протягом цього пері-
оду частка приватного споживання у 
ВВП продовжувала неухильно зроста-
ти, була Україна.

Нагромадження передбачає транс-
формацію заощаджень в елементи 
продуктивного капіталу. Таким шля-
хом у процесі нагромадження капіта-
лу формуються науковій потенціал та 
матеріально-технічна база. 

Чи потрібна для високих темпів 
економічного зростання висока нор-
ма валового нагромадження? Очевидно, 
так. Підтвердженням тому є факт наяв-
ності тісної кореляції між нормою вало-
вого нагромадження та динамікою ВВП 

Валове нагромадження
капіталу
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у країнах, що швидко розвиваються, про 
що вже згадувалося вище. Так, висока 
норма валового нагромадження (35% у 
70-х рр. та майже 30% у 80-х рр.) зумо-
вила високі темпи економічного зрос-
тання Японії, а потім ще чотирьох азій-
ських «тигрів» – Південної Кореї, Тай-
ваню, Сінгапуру та Гонконгу, що дозво-
лило цим країнам вийти на високий рі-
вень економічного розвитку. Норма на-

громадження країн ЦСЄ поступово 
зростала протягом останніх двох десяти-
річ аж до появи глобальної економічної 
кризи у 2008 р. (табл. 1). Треба зазначи-
ти, що вона вища, ніж у розвинутих кра-
їнах, але нижча за аналогічні показники 
нових індустріальних країн.

Розглянемо динаміку останнього 
компонента ВВП за витратами – чисто-
го експорту. Як відомо, якщо випуск пе-

Рис. 4. Структура ВВП за витратами у країнах ЦСЄ

Таблиця 1
Норма нагромадженні основного капіталу в різних регіонах світу, % до ВВП*

Регіон/країна 1991–2000 рр. 2000–2007 рр.
Світ у цілому 22,2 21,4
ЦСЄ без Сербії 23,6 25,7
ЄС-15 20,7 21,4
Середній Схід та Північна Африка 25,9 25,9
Африка південніше Сахари 17,4 18,7
Східна Азія та Тихоокеанський регіон 36,0 35,9
Європа та Центральна Азія 23,6 21,5
Латинська Америка і Карибський басейн 20,3 19,9
Бідні країни з великою заборгованістю 17,5 19,9
Південна Азія 22,8 28,8
ОЕСР 21,4 20,6
Розвинуті країни, які не входять до ОЕСР 25,4 21,4
Єврозона 21,1 20,8
США 18,5 18,6
Японія 28,4 23,8
Канада 19,2 21,0
Азійські тигри** 33,0 25,0
Китай 39,0 40,9
Індія 23,6 30,9
Бразилія 18,6 16,8
Туреччина 23,1 19,8
Таїланд 34,4 26,4
Малайзія 35,8 22,9
Філіппіни 22,1 16,7
Мексика 23,0 23,9
ПАР 16,5 17,9

*Розраховано за даними Світового банку.
**За винятком Тайваню.

Валове нагромадження
капіталу
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ревищує внутрішні витрати, країна має 
можливість експортувати цю різницю, і 
тоді експорт перевищить імпорт, а ве-
личина чистого експорту буде зі знаком 
«плюс». Навпаки, якщо випуск є недо-
статнім для покриття внутрішніх витрат, 
імпорт перевищить експорт, і величи-
на чистого експорту буде зі знаком «мі-
нус». Нижче наведено графік, що ілю-
струє динаміку показника в різних гру-
пах країн (рис. 5).

вага та вивіз капіталу, що йому відпові-
дає, уповільнюють можливі темпи зрос-
тання та підвищення рівня життя. Разом 
з тим, на думку багатьох експертів [1; 2; 
3], збільшення чистого експорту може 
стати «локомотивом» майбутнього еко-
номічного зростання країн регіону. 

Що стосується України, то вона 
останніми роками перед кризою 2008 р., 
як багато інших країн регіону, нарощу-
вала споживання прямолінійним на-

Аналіз даних дозволяє зробити ви-
сновок, що в розвинутих країнах, які 
мають позитивне сальдо зовнішньотор-
говельного балансу, частка чистого екс-
порту у ВВП не перевищує 3–4%. Ситу-
ація в країнах ЦСЄ кардинально інша. 
Переважна частина країн регіону мала 
негативний чистий експорт упродовж 
усього постсоціалістичного періоду сво-
го існування, що свідчить про переви-
щення імпорту над експортом. Виняток 
становили Росія, де позитивне значен-
ня показника пояснюється специфікою 
статусу країни-експортера енергоре-
сурсів, та Україна, де позитивне сальдо 
торгового балансу збільшувалося у міру 
зростання обсягів експорту та світових 
цін на метал. Нині значну частину ВВП 
у Росії становить чистий експорт, яко-
му відповідає передача заощаджень зо-
внішньому світу або у формі вивезення 
капіталу, або у формі накопичення цен-
тралізованих валютних резервів. Оскіль-
ки чистий експорт є вирахуванням з по-
тенційного фонду споживання та нако-
пичення, його занадто висока питома 

рощуванням імпорту, що супроводжу-
валося зростанням зовнішнього боргу 
(рис. 6).

Найбільші темпи зростання спожи-
вання населення у 2007 р. спостерігали-
ся у Росії, Україні, Білорусі та країнах 
Балтії. В усіх перелічених країнах регіо-
ну, за винятком Білорусі, спостерігалося 
найбільше падіння ВВП у 2009 р. 

Як свідчить статистика, основним 
компонентом зростання ВВП у фазі під-
йому в країнах ЄС-15 є кінцеве спожи-
вання. Інвестиції та чистий експорт та-
кож сприяли позитивній динаміці в цих 
країнах (рис. 7).

Прискорення темпів зростання ВВП 
у країнах ЦСЄ упродовж 2001–2008 рр. 
відбувалося за рахунок збільшення внут-
рішнього попиту та валового нагрома-
дження основного капіталу (рис. 8). Їх 
внесок у зростання ВВП в середньому за 
цей період склав 4,8% (4,4% припало на 
споживання домогосподарств та 0,4% на 
державне споживання) та 2,6% відповід-
но, тоді як внесок чистого експорту був 
негативним (–1,6)%. Величина негатив-

Рис. 5. Частка чистого експорту у ВВП країн ЦСЄ
порівняно з промислово розвинутими країнами
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Рис. 6. Динаміка темпів зростання приватного споживання та частки чистого експорту у ВВП
в Україні

Рис. 7. Внесок компонентів у зростання ВВП у країнах ЄС-15

Рис. 8. Внесок компонентів у зростання ВВП у країнах ЦСЄ

ного чистого експорту поступово збіль-
шувалася, забезпечуючи відповідний не-
гативний внесок у динаміку ВВП. 

Сьогодні темпи економічного роз-
витку країн ЦСЄ багато в чому визна-
чаються структурною адаптацією до но-
вої реальності та пошуком нового міс-
ця в міжнародному поділі праці. Лібе-

ралізація зовнішньої торгівлі мала не-
однозначний вплив на структурні зру-
шення в економіці регіону. Високий 
ступінь відкритості економік мав по-
силити конкуренцію та сприяти віль-
ному ціноутворенню. Проте різке ско-
рочення внутрішнього попиту та втра-
та традиційних зовнішніх ринків збу-

Темпи зростання приватного
капіталу%

Валове нагромадження

Валове нагромадження
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ту змусили уряди багатьох країн регіо-
ну вжити заходів щодо захисту націо-
нального ринку та посилення регулю-
вання зовнішньоторговельної діяльнос-
ті, що відобразилося у зростанні темпів 
експорту. Однак, незважаючи на висо-
кі темпи зростання експорту в країни 
ЄС, імпорт з них зростав випереджаль-
ними темпами, що обумовило неспри-
ятливий зовнішньоторговельний баланс 
по регіону впродовж багатьох років. Як 
свідчить практика, експортоорієнтова-
не економічне зростання суттєво зале-
жить від кон’юнктури на світових рин-
ках і, як правило, потребує істотних дер-
жавних субсидій. У зв’язку з цим еконо-
мічне зростання, що мало місце в краї-
нах ЦСЄ аж до 2008 р., оцінювалося ба-
гатьма експертами дуже стримано. Ана-
ліз джерел зростання дозволяє зробити 
висновок, що воно не мало міцної осно-
ви та не могло служити основним кри-
терієм результативності процесу транс-
формації. 

Висновки. Резюмуючи вищесказа-
не, хочеться відзначити, що сьогоднішні 
проблеми регіону ЦСЄ мають стати уро-
ком для інших країн з ринками, що роз-
виваються. Модель економічного зрос-
тання регіону – зростання за рахунок 
боргів при низьких накопиченнях – має 
бути переглянута, виробництво повинне 
працювати не лише на експорт, але й на 
національних споживачів. 
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