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Тема 7 

Механізм зовнішньоекономічної діяльності 
 

Курс національної валюти зазвичай 
падає разом з престижем держави. 

(Шарль Талейран) 
Головний принцип моєї зовнішньої політики – 

розумне правління всередині країни. 
(Вільям Гладстон) 

 
1. Глобалізація економіки. 
2. Платіжний баланс. Структура і регулювання. 
3. Валютний курс. Зв’язок між валютним курсом і платіжним балансом. 
4. Вплив зовнішньої торгівлі на обсяг національного виробництва. 
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Загальновідомо, що основними макроекономічними цілями уряду є економічне зростання, 

повна зайнятість, стабільність цін і зовнішньоекономічна рівновага (так званий "магічний 
чотирикутник"). Цілком логічно, що рівновага на зовнішньому ринку має доповнювати 
внутрішню макроекономічну рівновагу. Перевищення експорту над імпортом призводить до 
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зростання сукупного попиту і, як наслідок, до інфляційних процесів. Надмірне зростання імпорту 
в порівнянні з експортом може призвести до економічного спаду. Тож в додаток до фіскальної і 
грошово-кредитної політики уряд має проводити певну зовнішньоекономічну політику. 

Актуальність проблем, що пов’язані з зовнішньоекономічною політикою, посилюється у 
зв’язку з сучасними тенденціями світового розвитку. 

 

1. Глобалізація економіки 

Сучасна епоха характеризується все більшою інтернаціоналізацією економіки, 
поглибленням міжнародного поділу праці. Автаркія здається абсолютно 
неможливою (принаймні, вона не сприяє економічному розвитку). Переваги поділу 
праці (в тому числі світового) доведені в економічній теорії А. Смітом (теорія 
абсолютних переваг), Д. Рікардо (теорія порівняльних переваг). В ХХ ст. 
спеціалізація країн на виробництві певних товарів і наданні послуг обґрунтовується 
найчастіше за допомогою теореми Хекшера-Оліна.  

У другій половині ХХ ст. можна виділити серед інших дві загальні тенденції 
економічного розвитку: 

• глобалізація економіки ("інтернаціоналізація господарської діяльності"); 
• відокремлення фінансового сектору і, як наслідок, зростання фінансової 

нестабільності. 
Глобалізація економіки пов’язана, в першу чергу, із зростанням значення 

транснаціональних корпорацій (ТНК). Існування ТНК і їхнє домінуюче положення на 
світових ринках стало іманентною рисою сьогодення. Вони нерідко переважають за 
потужністю і впливом національні економіки окремих країн, на території яких вони 
здійснюють господарську діяльність (скажімо, ВВП України останніх років можна 
порівняти з сукупним доходом таких компаній, як "Procter & Gamble" або "Motorola").  

Значною частиною населення планети глобалізація вважається чинником, що 
знижує їхній рівень життя і навіть є загрозою демократичним цінностям і 
національним інтересам власних країн (загальновідомі, й відтепер є вже заздалегідь 
очікуваними, протести супротивників глобалізації). Люди, що виступають проти 
економічної глобалізації (яка неминуче матиме наслідком глобалізацію культур), 
висувають при цьому достатньо переконливі аргументи:  

• ТНК в своїх діях виходять виключно з принципів прибутковості; від них не слід 
чекати проявів соціальної політики, виробництва суспільних благ, охорони 
навколишнього середовища; замість цього цілком ймовірне зменшення робочих 
місць, падіння зарплатні, нездатність профспілок вплинути на ситуацію; 

• через значний вплив ТНК національні держави втрачають дійсний економічний 
суверенітет, оскільки не здатні вирішувати самостійно не лише економічні 
питання, а й багато політичних (часто ТНК майже не приховує свій тиск на органи 
політичної влади). 



130 Палехова В.А.  

Іншою тенденцією є автономізація фінансових потоків. Фінансовий сектор 
набуває самостійного значення, відокремлюється від світових ринків товарів і 
послуг. Навіть за самими скромними підрахунками загальна сума грошової маси, що 
обертається у світі, в сотні разів перевищує суму міжнародного товарообігу. 
Набуваючи самостійності, фінансові потоки перетворюються, за визначенням 
деяких економістів, у своєрідну "віртуальну економіку". Це створює можливість 
проведення фінансових спекуляцій у всесвітньому масштабі і значно посилює 
нестабільність у світі.  

Відомий економіст, нобелівський лауреат Дж. Тобін запропонував обкласти 
спеціальним податком всі спекулятивні операції на валютних ринках. За його 
підрахунками податок навіть у розмірі 0,1% міг би щорічно приносити 166 млрд. 
дол., які можна було б використовувати з метою сприяння економічному розвитку 
відсталих країн, проти надмірної нерівномірності в розподілі світового багатства. 

Враховуючи вищенаведене, можна сказати, що останнім часом ще більше зростає 
значення зовнішньоекономічної політики. При проведенні фіскальної і грошово-
кредитної політики уряд країни повинен брати до уваги: 

• стан платіжного балансу країни; 
• динаміку валютного курсу; 
• міжнародні потоки капіталів. 
Рівень відкритості економіки зазвичай характеризується такими показниками: 
• рівень і структура експорту; 
• рівень і структура імпорту; 
• співвідношення між експортом і імпортом. 
Основним торгівельним партнером України залишається Росія (як експортер – 

20,7% товарів та 60% послуг і як імпортер – 47,6% товарів та 18,8% послуг). У 
структурі товарного експорту домінують енергоємні товари (що не сприяє 
стабільності зовнішньоекономічної діяльності). В структурі експорту послуг 
абсолютно превалюють транспортні послуги (84,9%). 

Регулювання міжнародних економічних відносин здійснюється міжнародними 
фінансово-економічними організаціями. Світова торгівля товарами регулювалася 
завдяки ГАТТ (від англ. General Agreement on Tariffs and Trade). Ця угода була 
підписана в 1947 р. 23 державами. В 1995 р. була реорганізована в СОТ (World Trade 
Organization). Якщо ГАТТ була просто угодою, зібранням правил торгівлі товарами, 
то СОТ є постійно діючою міжнародною організацією, що регулює торгівлю також і 
послугами (в тому числі й інтелектуальними). 

МВФ є міжнародною організацією, що намагається проводити макроекономічну 
політику у світовому масштабі, контролювати розвиток міжнародної економіки в 
цілому. 
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Світовий банк сьогодні фактично складається з п’яти організацій, найбільш 
відома з яких – Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Головна задача групи 
Світового банку полягає в наданні кредитів країнам, що розвиваються, для 
проведення структурної політики.  

Ступінь впливу іноземного сектору на національну економіку може значно 
відрізнятися в залежності від ваги країни в світовому господарстві. Тому в 
економічній теорії використовують дві моделі: 

• модель маленької країни у випадку, коли економічна діяльність країни не впливає 
суттєво на стан світової економіки; 

• модель двох країн, коли світове господарство обмежується двома країнами 
(експорт однієї є імпортом іншої). 

  
2. Платіжний баланс. Структура і регулювання  
В платіжному балансі відбиваються результати зовнішньоекономічної діяльності 

країни, тобто зводяться результати операцій резидентів даної країни з резидентами 
інших країн протягом року (можливо зведення балансу також і щоквартально). 
Іншими словами, зведені всі платежі, що здійснюються за кордон і всі доходи, що 
отримані країною з-за кордону. 

Відповідно стандартній класифікації МВФ, платіжний баланс складається з 
кількох частин. Перша частина охоплює рух реальних матеріальних цінностей (в 
першу чергу, переміщення товарів і послуг), друга частина характеризує рух 
капіталів. 

 
І. Рахунок поточних операцій 

1. Баланс товарів і послуг:  
• товари (співвідношення експорту і імпорту товарів – торгівельний баланс); 
• послуги (обмін послугами часто називають невидимим експортом – імпортом. 
Розділ включає різноманітні послуги: транспортні, подорожні, будівельні, 
фінансові, послуги зв’язку тощо). 

2. Доходи (співвідношення між доходами громадян даної країни, що мають власність 
або цінні папери за кордоном, і доходами іноземців, що мають власність і 
фінансові активи на території даної країни). 

3. Поточні трансферти (сальдо грошових переказів з країни і в країну). 
ІІ. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій: 

1) рахунок руху капіталу (потоки капіталу, що пов’язані з купівлею або продажем 
матеріальних і фінансових активів протягом року); 

2) фінансовий рахунок, який підбиває результат руху інвестицій (прямих і 
портфельних) і кредитів. 

Експорт капіталів означає відтік валюти з країни, зростання активів країни за 
кордоном (у вигляді розміщення коштів на депозитах в іноземних банках, придбання 
вітчизняними економічними суб’єктами нерухомості і фінансових активів тощо).  
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Імпорт капіталу навпаки означає зростання іноземних активів: придбання 
іноземцями фінансових активів даної країни, відкриття ними депозитів тощо. Рух 
капіталів між країнами залежить, в першу чергу, від ставок позичкового відсотка. 

Окремою статтею наводять резервні активи (тобто запаси золота і іноземної 
валюти). Завдяки валютним резервам вирівнюють можливі невідповідності 
попередніх розділів платіжного балансу: якщо валютних надходжень не вистачає для 
покриття дефіциту торгівельного балансу, валютні резерви країни зменшуються.  

Спрощено ситуацію можна уявити таким чином: якщо NE – чистий експорт, NKE – 
чистий імпорт капіталу, то активний платіжний баланс можливий за умови, коли  

NE > NKE. 
Валютні резерви країни в цьому випадку зростають. В протилежному випадку, коли  

NE < NKE, 
баланс пасивний. Валютні резерви при цьому зменшуються на величину NE – NKE. 

Крім наведених розділів, додається стаття "Помилки та упущення", яка дозволяє 
виправити статистичні погрішності і врівноважити статті балансу. 

Як відомо, при складанні платіжного балансу використовується принцип 
подвійного запису, тобто кожна операція фіксується двічі (оскільки обмін являє 
собою зустрічні потоки товарів і грошей). Надходження коштів з-за кордону (доходи) 
є кредитовими операціями і відбиваються в балансі із знаком "плюс". Всі платежі за 
кордон (видатки) відносяться до дебетових операцій і записуються в баланс з 
від’ємним знаком. 

Через подібний подвійний запис платіжний баланс завжди врівноважений (взагалі 
не зовсім коректно вживати термін дефіцит або профіцит балансу). 
Незбалансованими можуть бути окремі статті або розділи платіжного балансу. Якщо, 
скажімо, торгівельний баланс зведений з дефіцитом, тобто імпорт перевищує 
експорт, країні для того, щоб сплатити надлишок, потрібно позичати за кордоном або 
продавати національну власність.  

До речі, від’ємне сальдо торгівельного балансу вже не викликає такого стійкого 
негативного відношення як за часів меркантилістів. Перевищення імпорту товарів і 
послуг над експортом (так зване від’ємне первинне сальдо платіжного балансу) було 
властиве останнім часом багатьом країнам, в тому числі США (але воно покривалося 
за рахунок притоку іноземних капіталів в країну). Це явище не означає 
автоматичного погіршення економічного стану країни. Але через подібний дефіцит 
зростає заборгованість держави, яка посилює проблему врегулювання платіжного 
балансу і в майбутньому.  



133 Макроекономіка  

 

3. Валютний курс.  
Зв’язок між валютним курсом і платіжним балансом 

Достатньо важливою економічною характеристикою, від якої залежить не лише 
стан платіжного балансу, а й всієї економіки (з огляду на значення світової торгівлі і 
міжнародного поділу праці в сучасній економіці) є валютний (обмінний) курс. 

Валютний курс – це співвідношення між валютами двох країн. Він 
встановлюється у вигляді прямого котирування (1 грн. = 0,189 дол.), або оберненого 
(1 дол. = 5,30 грн.). В більшості країн користуються прямим котируванням, у Великій 
Британії – оберненим (як згадка про часи, коли фунт стерлінгів був основною 
валютою в міжнародних розрахунках), в США вживаються обидва. Можливе також 
крос-котирування – це випадок, коли курси двох валют визначаються один відносно 
іншого через курс кожної з них відносно третьої валюти, найчастіше долара США. 
Оскільки сьогодні більша частина міжнародних розрахунків здійснюється саме в 
доларах, крос-котирування є доволі поширеним.  

Номінальний валютний курс (En) – це ціна однієї грошової одиниці, що виражена 
в іншій грошовій одиниці: 
де Cf – іноземна валюта; Cd – національна валюта. 

Це визначення аналогічне визначенню валютного курсу, тобто коли кажуть про 
валютний курс, найчастіше мають на увазі саме номінальний.  

Реальний валютний курс (Er) дозволяє оцінити співвідношення, в якому товари і 
послуги однієї країни можуть бути обмінені на товари і послуги іншої країни, тобто 
свідчить про купівельну спроможність валюти: 
де Pf   – індекс цін іншої країни; Pd – вітчизняний індекс цін.  

Таким чином, для визначення реального обмінного курсу ціну іноземного 
ринкового кошика треба перевести в національну валюту за номінальним курсом і 
поділити на ціну вітчизняного ринкового кошика. Якщо темп інфляції всередині 
країни вищий за темп інфляції в іншій країні, то реальний валютний курс вітчизняної 
валюти буде вищим за номінальний. 

У 2000 р. номінальний курс гривні відносно долара впав з 521,54 грн/дол. до 
543,66 грн/дол. (обернене котирування). Темп інфляції в Україні становив 25,8%, в 
США – 3,7%. Тому реальний валютний курс складав: 543,66 · 103,7/125,8 = 448,152 
грн/дол., тобто не впав, а навпаки зріс. 

Існують різні теорії валютного курсу, що пояснюють, як визначається курс, чим 
можуть бути викликані його зміни. Одна з них – теорія макроекономічного балансу 
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(підходи внутрішнього, зовнішнього, платіжного балансів: валютний курс 

визначається сукупним попитом і пропозицією валюти). 
Найбільш відомою є теорія паритету купівельної спроможності як основи 

співвідношення двох валют. Вперше ця теорія була сформульована у вигляді 
гіпотези Густавом Касселем. Згідно з цією гіпотезою торгівля між країнами 
призводить до вирівнювання цін товарів (подібно ринку досконалої конкуренції). 
Завдяки відсутності бар’єрів в пересуванні товарів, останні коштують приблизно 
однаково в різних країнах. Якщо певний товар коштує в одній країні відносно 
дешевше, з’являється спокуса його експортувати. Тож за рахунок зміни 
співвідношення попиту і пропозиції ціни стають приблизно однаковими (за 
вирахуванням трансакційних витрат): із зменшенням пропозиції в країні внутрішні 
ціни мають тенденцію до зростання, а через збільшення пропозиції в інших країнах 
там вони падають. 

Теорія спрацьовує лише відносно товарів, які можуть легко перетинати кордони 
(відносно послуг вона зазвичай не виправдовується). Гіпотеза Касселя отримала 
підтвердження на практиці. В першу чергу це притаманне довгостроковому періоду. 
Оскільки до уваги приймаються ціни товарів в різних країнах, реальний валютний 
курс дозволяє врахувати рівень інфляції в цих країнах. Практичні дані свідчать, що 
теорія паритету купівельної спроможності працює у випадках високої інфляції (в 
країнах з перехідною економікою). 

Країна  

Ціна Big Mac  (BM) PPP 
курс щодо 
дол. США  

Фактичний 
обмінний 
курс  

У місц. 
валюті У дол. США 

США 2,54 2,54 - - - 

Японія 294 2,38 116 124 -6 

Велика Британія 1,99 2,85 1,28 1,43 +12 

Швейцарія 6,30 3,65 2,48 1,73 +44 

Данія 24,75 2,93 9,74 8,46 +15 

Південна Африка 9,70 1,19 3,82 8,13 -53 

Польща 5,90 1,46 2,32 4,03 -42 

Угорщина 399 1,32 157 303 -48 

Росія 35 1,21 13,80 28,90 -52 

Китай 9,90 1,2 3,90 8,28 -53 

Недо (-), пере 
(+) оцінення 
відносно дол. 
США, %  
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Зазвичай паритет купівельної спроможності визначається на основі ринкового 
кошика, але здійснюються спроби визначення паритету на основі окремих товарів. 
Наприклад, щорічно "The Economist" друкує валютні курси на основі паритету 
купівельної спроможності валют відносно Big Mac – (BM) PPP. Вартість 
стандартного Big Mac наводиться в національній валюті у внутрішніх цінах. 
Перевівши їх в долари, можна порівняти ціну бутерброда в різних країнах (у Китаї, 
Південній Африці, Польщі та більшості країн він дешевший за аналогічний продукт в 
США, а у Великій Британії, Данії, Швейцарії – дорожчий). На основі цих значень 
визначається курс національних валют до долара й порівнюється з офіційним. 
Подібне порівняння дозволяє передбачати динаміку валютних курсів в найближчому 
майбутньому (якщо певна валюта недооцінюється, то можна очікувати її зростання, і 
навпаки).  

 
Паритет купівельної спроможності на основі Big Mac (2000 р.) 
Валютна політика держави передбачає встановлення певного режиму валютних 

курсів. Взагалі існують два протилежні режими (фіксований та гнучкий) та багато так 
званих гібридних. 

Фіксований – це валютний курс, встановлений офіційно. Відхилення від нього 
припускається не більш, ніж на 2,25%. Фіксація можлива завдяки: 

• прив’язці курсу національної валюти до однієї з іноземних; 
• прив’язці курсу національної валюти до валютного композиту (курсам колективних 

грошових одиниць); 
• валютного правління – коли випуск національної валюти повністю забезпечений 

запасами іноземної валюти. 
За умов фіксованого курсу значні зміни валютного курсу відбуваються у вигляді 

девальвації і ревальвації. Девальвація валюти – це законодавче зниження курсу 
валюти, ревальвація – законодавче зростання курсу. 

Плаваючий (або гнучкий) – це валютний курс, що вільно змінюється внаслідок 
змін попиту і пропозиції валюти. Серед таких курсів виділяють: 

• незалежно плаваючий – за умов невтручання держави; 
• коригований – що автоматично змінюється зі зміною певних економічних 

показників; 
• керований плаваючий – курс встановлюється Центральним банком з можливими 

частими змінами. 
Взагалі кажуть про чисте плавання і брудне плавання – за умов активних 

інтервенцій Центрального банку на валютному ринку. 
Серед гібридних слід назвати: 
• валютний коридор – встановлення границь коливання валютного курсу; 
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• повзучу фіксацію – встановлення валютного курсу як відсотка коливань навколо 
центрального паритету 

та деякі інші. 
Сьогодні доволі чітко прослідковується тенденція збільшення чисельності країн, 

що обирають плаваючі валютні курси, і відповідно зменшується число прибічників 
фіксованих курсів. Вибір режиму формування валютних курсів є доволі складною і 
дискусійною проблемою, особливо в умовах перехідної економіки. 

 Достатньо важливим є зв’язок валютного курсу і торгівельного балансу (чистого 
експорту). Якщо погіршується стан торгівельного балансу, тобто імпорт перевищує 
експорт, країна витрачає більше грошей за межами країни, ніж продає власних товарів. 
Тому всередині країни зростає пропозиція національної валюти і зростає попит на 
іноземну. Як наслідок, можна очікувати зниження курсу національної валюти.  

З іншого боку, падіння курсу національної валюти активізує експорт і навпаки 
стримує імпорт, тобто торгівельний баланс в цьому випадку рухається в бік 
позитивного сальдо. Таким чином, можна вважати, що зміни валютного курсу 
забезпечують стабілізацію торгівельного балансу (в довгостроковій перспективі). 
Графічно це ілюструється за допомогою J-кривої.  

Валютна політика вважається сьогодні одним з ключових моментів, що 
визначають розвиток перехідних економік, в тому числі української.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уряд країн стоїть перед вибором: проводити політику сильної національної 

валюти або віддавати перевагу девальвації. Загальновідома головна перевага 
політики слабкої національної валюти – це сприяння експорту. Саме за допомогою 
девальвації продукція експортних галузей може конкурувати на світовому ринку. 
Достатньо вагомі і вади такої політики. 

d 

Imp 

Exp 

NE Y 
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• Девальвація є однією з причин інфляції пропозиції (інфляції витрат). Оскільки 
зростають ціни на імпортні ресурси (сировину, обладнання), підвищуються витрати 
виробництва окремих національних товарів, які виробляються за їхньою участю. 
Окрім цього, девальвація знижує конкурентоспроможність імпортних товарів, тож 
вітчизняні підприємства з більшою легкістю підвищують ціни на свою продукцію.  

• Доларизація економіки (населення зберігає заощадження в іноземній валюті 
переважно обминаючи кредитну систему; збільшити доларові активи прагнуть і 
фінансові інститути, банки). 

• Посилення структурних диспропорцій (великі прибутки отримують саме компанії, 
що експортують сировину). 

• Ці прибутки, як і валютні заощадження, не інвестуються в національну економіку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Але незважаючи на серйозні недоліки, уряду часто важко відмовитись від слабкої 

валюти. Одним з найбільш вдалих прикладів використання девальвації для 
подальшого економічного розвитку була девальвація чилійського песо в 80-х рр. 
Вона дозволила різко збільшити експорт і забезпечити високі і стабільні темпи 
економічного зростання. 

4. Вплив зовнішньої торгівлі на обсяг національного виробництва 

В попередніх темах аналіз макроекономічної рівноваги був застосований для 
закритої економіки. На відміну від неї відкрита економіка враховує зовнішню 
торгівлю, тобто експортно-імпортні операції.  

Імпорт, подібно споживанню і заощадженню, залежить від рівня доходу (тобто є 
ендогенною величиною). Оскільки імпортні товари виробляються за кордоном, а не 
всередині країни, придбання цих товарів знижує попит на вітчизняні товари. Тож 
їхню вартість треба відраховувати з сукупних витрат. 

d 

S+Imp 
I+Exp’ 

Y 

I+Exp 
S 

I 

Y1 Y2 
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Експорт, подібно інвестиціям, є екзогенною величиною, оскільки він не залежить 
від обсягу доходу в даній країні, а визначається попитом іноземців (це певне 
спрощення, але воно припустиме в умовній моделі). Але оскільки експорт є 
компонентом попиту на товари і послуги, що виробляються в країні, він збільшує 
сукупні витрати.  

Функція імпорту може бути записана, як 

Imp = d + MPМ · Y, 
де d – рівень імпорту при нульовому рівні доходу за рахунок якихось інших джерел 
(заощаджень, кредитів); MPМ – гранична схильність до імпорту:  

MPM = ∆Imp / ∆Y. 
Цей показник дає можливість виміряти схильність економічних суб’єктів до 

зростання імпорту із зростанням доходів (зростання обсягу імпорту на кожну 
одиницю зростання доходу). На величину MPM впливають багато чинників, вона 
залежить від історичних, національних традицій, місця держави в світовому поділі 
праці тощо.  

Якщо обмежитися чистою ринковою, але відкритою економікою, то 
макроекономічну тотожність можна записати, як 

I + Exp = S + Imp 
або 

I – S = Imp – Exp 

S – I = NE. 
Тобто різниця між внутрішніми приватними інвестиціями і заощадженнями 

повинна фінансуватися за рахунок фінансових потоків з-за кордону, активного 
торгівельного балансу. Лише в цьому випадку вона зберігатиме стан рівноваги. 

При зростанні експорту (з Exp до Exp’) рівень національного виробництва 
зростає з Y1 до Y2. Тобто збільшення доходів завдяки зростанню експорту дозволяє 
країні більше витрачати на імпорт і більше заощаджувати. 

В більшості підручників вплив зовнішньої торгівлі на рівноважний обсяг 
національного виробництва аналізують на прикладі більш спрощеної моделі. 
Припускається, що чистий експорт є автономним, тобто незалежним від обсягу 
національного доходу (взагалі за умов низького рівня національного доходу можна 
очікувати, що експорт буде перевищувати імпорт, а за умов високого рівня – 
навпаки). При цьому можливі два випадки: додатний і від’ємний чистий експорт. 
Макроекономічна тотожність, що відповідає умовам рівноваги, матиме вигляд 

Y = C + I + G + NE. 
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Коли чистий експорт є додатним (NE1), тобто експорт перевищує імпорт, сукупні 
витрати зростають в порівнянні із закритою економікою. Графічно це відбивається в 
зміщенні вгору лінії сукупних витрат. Від’ємний чистий експорт (NE2) знижує 
сукупні витрати в порівнянні з їхньою величиною в закритій економіці. 

Зміни чистого експорту призводять до змін обсягу національного виробництва з 
урахуванням мультиплікаційного ефекту. Мультиплікатор відкритої економіки буде 
менший за мультиплікатор закритої економіки, оскільки імпорт зменшує можливий 
приріст сукупного попиту. Ця різниця тим більша, чим більша схильність 

Транснаціональна корпорація, ТНК Transnational corporation, TNC 

Платіжний баланс Balance of payments – BP 

Торгівельний баланс Trade balance – TB 

Рахунок поточних операцій Current account 

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій Capital and financial account 

Чисті іноземні інвестиції Foreign investments – FI 

Валютний курс Exchange rate – ER 

Фіксований валютний курс Pegged/fixed exchange rate 

Прив’язка курсу національної валюти до однієї з 
іноземних 

Single currency peg 

Прив’язка курсу національної валюти до валютного 
композиту 

Currency composite peg 

Валютне правління Currency board 

Плаваючий (або гнучкий) валютний курс Floating/flexible exchange rate 

Незалежно плаваючий валютний курс Independently floating exchange rate 

Коригований валютний курс Adjusted exchange rate 

Керований плаваючий валютний курс Managed floating exchange rate 

Чисте плавання Clean floating 

Брудне плавання “Dirty” floating 

Валютний коридор Exchange rate band 

Повзуча фіксація Crawling peg 

Гранична схильність до імпорту Marginal propensity to import - MPМ 
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національної економіки до імпорту. Мультиплікатор малої відкритої економіки. або 
мультиплікатор зовнішньої торгівлі, визначається, як 

Проведений аналіз, незважаючи на умовність і спрощеність моделі, дозволяє 
зробити певні висновки. 

• Для зростання обсягу національного виробництва потрібне збільшення експорту. 
Тож очевидно, що кожна країна зацікавлена в економічному зростанні своїх 
торгівельних партнерів. 

• Зменшення експорту автоматично призводить до падіння обсягу національного 
виробництва. Тому митні війни не відповідають стратегічним інтересам країни, 
оскільки вони сприяють зменшенню експортно-імпортних операцій. А 
економічний спад в одній країні через падіння попиту на продукцію інших країн 
веде до зменшення загального світового обсягу виробництва. 

• Девальвація національної валюти може по-різному вплинути на стан економіки: 
якщо економіка країни знаходиться в спаді, то девальвація викликає зростання 
експорту, чистого експорту і ВВП; якщо в країні досягнута повна зайнятість, то 
девальвація і наступне зростання експорту можуть викликати інфляцію.  

 

Основні терміни 

Питання для самоконтролю 

1. В Росії існує чимало противників входження країни до СОТ. На їхню думку, 
вступ в цю організацію знищить дві третини вітчизняної промисловості – 
закриються підприємства, без роботи залишаться мільйони людей. 
Прокоментуйте. Яке значення має переважно сировинна складова російського 
експорту?  

2. Дефіцит платіжного балансу країни: 
а) збільшує кількість грошей в країні; 
б) зменшує кількість грошей в країні; 
в) не впливає на кількість грошей в обігу; 
г) не змінює грошову базу. 

3. Які з наведених нижче заходів збільшують пропозицію іноземної валюти в обмін 
на вітчизняну: 
а) експорт благ; 
б) імпорт капіталу; 
в) імпорт послуг; 
г) експорт капіталу. 

4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: 
а) стимулювання збуту продукції; 
б) намагання отримати доступ до природних ресурсів; 
в) створення нових робочих місць; 
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г) намагання інтегруватися в світову економіку; 
д) отримання нових технологій; 
е) намагання використовувати більш дешеву робочу силу; 
є) отримання кваліфікованої робочої сили. 

5. Журналісти "The Economist" в своєму напівжартівливому-напівсерйозному аналізі 
валютних курсів спираються на вартість Big Mac. Аналогічне дослідження 
можливо провести відносно інших товарів. До яких висновків щодо оцінки 
вітчизняної валюти можна було б дійти, якщо взяти за основу хліб, молоко, 
горілку? 

6. Якщо зростає обсяг імпорту, що відбудеться за інших рівних умов з чистим 
експортом, сукупним попитом і національним доходом? 

7. Економісти очікують девальвацію турецької ліри. Яких наслідків можна в зв’язку 
з цим очікувати для економіки України? 

8. Україна підвищила мито на імпорт продовольчих товарів із країн Західної 
Європи. Яким чином це відіб’ється на рівні національного доходу України та 
країн Західної Європи? 

9. Епідемія ящуру в Європі сприяла зростанню цін на шкіряну сировину майже в 
три рази. Більшість взуттєвих підприємств Росії та України опинилися перед 
загрозою закриття. Оцініть доцільність введення протекціоністських заходів щодо 
експорту шкіри та імпорту взуття.  

10. Парламент Естонії відхилив бюджет, що передбачав підвищення витрат на 
підставі, що це погіршить її торгівельний баланс, оскільки, за підрахунками 
економістів, гранична схильність Естонії до імпорту більша, ніж у її торгівельних 
партнерів. Чи були економічно обґрунтованими ці дії парламенту? 

Задачі 

1. В базовому році вартість ринкового кошика склала в Україні 930 гривень, в 
США – 450 доларів. Якщо темп інфляції у звітному році відповідно складав 25% і 
2%, визначте курс долара відносно гривні згідно з паритетом купівельної 
спроможності. 

2. Розрахуйте сальдо статті "Помилки та упущення" за умов рівноважного 
платіжного балансу, якщо баланс товарів і послуг становить 1200 гривень, чисті 
доходи дорівнюють 50 гривням, чисті поточні трансферти – +20 гривень, а сальдо 
рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій складає +1130 гривень. 

3. Функція споживання має вигляд C = 200 + 0,75 Y. Гранична схильність до 
імпорту становить 0,2. Визначте мультиплікатор зовнішньої торгівлі. 

4. В економіці гранична схильність до імпорту дорівнює 0,2; споживання 
описується формулою C = 200 + 0,8 Y. За минулий рік обсяг експорту зріс на 20 млрд. 
доларів, а імпорту – на 15 млрд. На скільки зміниться за цих умов величина ВВП?  

5. Експорт в країни дорівнює 15 млрд. ріалів, імпорт описується формулою  
Imp = 5 + 0,05 Y. Визначте рівноважний обсяг виробництва в приватній економіці, 
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якщо відомо, що інвестиції складають 20 млрд. ріалів, а споживчі витрати 
описуються формулою C = 120 + 0,75 Y. 

6. Простий мультиплікатор у відкритій приватній економіці дорівнює 5. Чистий 
експорт складає 10 млрд. франків, інвестиції – 20 млрд. франків. Граничний доход 
складає 800 млрд. франків. Визначте рівноважний обсяг виробництва. 

7. Величина автономного споживання складає 240 млн. тенге, інвестицій – 20 
млн. тенге, чистий експорт – 5 млн. тенге. Простий мультиплікатор дорівнює 4. Як 

Показники 1997 1998 1999 2000 

Експорт товарів 14231,9 12637,4 11581,6 14572,5 

Імпорт товарів 17128,0 14675,6 11846,1 13956,0 

Сальдо торгівлі товарами -2896,1 -2038,2 -264,5 616,5 

Експорт послуг 4738,4 3819,8 3613,9 3486,8 

Імпорт послуг 1418,3 1430,9 1113,2 1360,8 

Сальдо послуг 3320,1 2388,9 2500,7 2126 

Всього експорт 18970,3 16457,2 15195,5 18059,3 

Всього імпорт 18546,3 16106,5 12959,3 15316,8 

Загальне сальдо експорту-імпорту 424,0 350,7 2236,2 2742,5 

Зовнішня торгівля України в 1997-2000 рр., млн. дол.  

Показники Регіон 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Експорт товарів і 
послуг  (%) 

Країни колишнього СРСР 56,8 55,8 60,7 50,5 43,9 39,7 

Інші країни світу 43,2 44,2 39,3 49,5 56,1 60,3 

Імпорт товарів і 
послуг  (%) 

Країни колишнього СРСР 66,3 63,6 63,3 58,4 54,0 54,7 

Інші країни світу 33,7 36,4 36,7 41,6 46,0 45,3 

Країни колишнього СРСР -2487 -2391 -1233 -2500 -2438 -1889 

Інші країни світу 1121 912 111 964 1231 2886 
Сальдо (млн. дол.) 
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зміниться рівноважний рівень виробництва, якщо за інших рівних умов буде 
введений податок в розмірі 10% від обсягу ВВП? 

8. Споживчі витрати складають 0,75 доходу кінцевого використання. Державні 
витрати дорівнюють 200 млн. песо. Ставка податку на доходи фізичних осіб – 20%. 
Інвестиції складають 250 млн. песо, експорт – 150 млн. песо, імпорт складає 0,2 від 
ВВП. Визначте рівноважний ВВП, споживчі витрати, стан держбюджету, стан 
платіжного балансу. 

9. Доход кінцевого використання складає 0,8 від ВВП, імпорт – 0,3 від ВВП, 
гранична схильність до споживання – 0,75 від доходу кінцевого використання. 
Визначте значення мультиплікаторів закритої і відкритої економіки. 

10. Підготуйтеся до рольової гри. Потрібно сформулювати й аргументувати точки 
зору: 1) МВФ; 2) уряду України; 3) бізнесу і населення України з питань: 

• основних наслідків глобалізації економіки; 
• ефективності використання наданих кредитів; 
• перспектив співробітництва України і МВФ. 

Макроекономіка в дзеркалі української статистики 

1. Оцініть рівень відкритості української економіки за допомогою співвідношення 
обсягів експортно-імпортної діяльності і ВВП (для порівняння: означене 
співвідношення складає в Польщі – 53%, в Угорщині – 67%, в Росії – 44%). Чи 
свідчить це про зростання конкурентоспроможності українських товарів? 

2. Прокоментуйте зміни в напрямках експортно-імпортних потоків української 
економіки. 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Серпень 2001 р.) "Боротьба антиглобалістів виявилася не марною. Популістські 
ідеї оволодівають головами європолітиків. Першою пала Франція, де дух 
антиамериканізму надзвичайно сильний (антиглобалісти під глобалізмом розуміють 
американізацію): прем’єр Ліонель Жоспен перший з лідерів "вісімки" заявив про 
підтримку ідеї "податку Тобіна". 

Різної міри креативності ідеї матеріалізації тотального щастя за чийсь рахунок 
постійно жевріють в головах. Так і з "податком Тобіна". Авторство належить 
нобелівському лауреату з економіки Джеймсу Тобіну, який виступив зі своєю ідеєю 
років 20 тому. 

Сьогодні антиглобалісти пропонують обкласти всі міжнародні трансакції 
податком від 0,1 до 1 відсотка. Це повинно стримати запал фінансових спекулянтів, які 
спровокували, як вважається, азіатську кризу 1997-1998 років, російський дефолт 1998 
року і такі ж бразильські неприємності. Утім, розрахунки фанатів різняться. Схожість 
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в одному: обсяги манни небесної, що очікується, величезні. Обсяг міжнародних 
фінансових угод – від 1,3 до 1,8 або навіть 2 трлн. доларів. В день. Відповідно, за умов 
скромного обкладання збирається від 130 до 300 мільярдів і більше доларів. На рік. На 
думку антиглобалістів, ці кошти можуть піти на боротьбу з глобальним потеплінням, 
хворобами, бідністю тощо. Впаде інтерес до валютних спекуляцій, гроші будуть 
обернені на оздоровлення національних економік і національних валют. 

З "податком Тобіна" носиться бельгійський уряд. Бельгія перетворила цю 
пропозицію мало не в головну для свого піврічного головування в ЄС. Відповідна 
резолюція в підтримку податку два роки тому була прийнята в канадському 
парламенті. Є законопроект в Конгресі США за авторством конгресмена-
демократа Дефаціо. Є й інші ідеї. Скажімо, міністр фінансів Франції Лоран Фабіус 
пропонує обкласти податком продаж зброї. Правда, тут йдеться про скромніші 
суми: обсяг міждержавної "торгівлі смертю" – не більше 50 млрд. доларів на рік. 

Розрахунки ООН свідчать, що вартість загальнолюдського доступу до базових 
соціальних послуг складає "всього лише" 40 млрд. доларів на рік. 300 мільярдів навіть 
не треба. Але навіть ООН, яка недавно проводила конференцію по боротьбі з 
бідністю, ставить прості, але "нищівні" стосовно "податку Тобіна" питання: хто 
буде його збирати, як домовляться провідні країни (а без їхнього консенсусу все це – 
лише струс повітря). Нарешті, як саме зібрані кошти будуть розподілятися між 
країнами і програмами. 

 Загальний вигук "Хай сплатять!" поблажливий лише до тих пір, поки не 
роздасться тихе запитання: "Хто саме і скільки?" Але головне навіть не в цьому. 
Якщо і вдасться якимось дивом віднайти 300 млрд. доларів, то як відіб’ється 
дарування такої величезної "халяви" на бідних, не знає ніхто. Настільки сміливого 
комуністичного експерименту людство ще не ставило. А дуже хочеться". 


