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Шевчук В. 

 

4. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ 

РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Макроекономічні важелі становлять один з найбільш дієвих елементів 

державного регулювання споживчого ринку, поряд із засобами адміністра-

тивного впливу на товарні ринки, стандартизації і сертифікації тощо. Дія 

макроекономічних інструментів може підсилюватися (або послаблюватися) 

інституційними чинниками. Схематично основні функціональні зв’язки пред-

ставлено на рис. 4.1. Cпоживчий ринок функціонує у взаємодії зі суміжними 

галузями реального сектора, перебуваючи під впливом макроекономічної 

політики в широкому діапазоні та заходів адміністративного регулювання.  

Становлення місткого споживного ринку неможливе без відповідного 

платоспроможного попиту, який визначають параметри фіскальної і моне-

тарної політики, обмінний курс та політика доходу (адміністративні заходи 

щодо регулювання цін та заробітної плати). На перший погляд збільшення 

дефіциту бюджету та пропозиції грошової маси дозволяють збільшити попит 

і таким чином надати імпульс для розвитку споживчого ринку та суміжних 

галузей промисловості, сільського господарства та сфери послуг, але потуж-

ну перешкоду може становити результуюче прискорення інфляції та деваль-

вація грошової одиниці. Недостатній попит може обмежити пропозицію 

робочої сили, зокрема внаслідок трудової міграції, і таким чином додатково 

перешкодити збалансованому економічному зростанню ─ на основі пропор-

ційного розвитку споживчого ринку та реального сектора. Можливості адмі-

ністративного регулювання стосуються безпосереднього визначення “правил 

гри”, а також опосередкованого впливу через встановлення різноманітних 

стандартів та використання інструментів торговельного протекціонізму. 

Лібералізація зовнішньої торгівлі та потоків капіталу впливає і на сукупний 



 2 

попит (споживчий ринок), і на сукупну пропозицію (виробничий сектор). 

Невід’ємним атрибутом обох лібералізацій ─ торговельної і фінансової ─ 

стає присутність на внутрішньому ринку іноземних торговельних мереж. 

Автономний вплив ринку землі може здійснюватися як безпосередньо (ефект 

добробуту)1, так і опосередковано ─ через розвиток аграрного сектора та 

суміжних галузей. Загалом зв’язок між споживчим ринком  та реальним 

сектором заслуговує на першочергову увагу.   

 Не випадково, що у 2008 р. ─ напередодні світової фінансової кризи  ─ 

автори Концепції економічного розвитку України на 2008─2015 рр. від Фон-

ду “Ефективне управління” на підставі досвіду країн Центральної і Східної 

Європи (ЦСЄ) та країн, що розвиваються, стверджували про доцільність 

розвитку роздрібної торгівлі та будівництва як двох галузей-локомотивів 

економічного зростання (Концепція 2008). По-перше, це пояснювалося забез-

печенням природного розвитку безлічі суміжних із ними галузей (сільське 

господарство, виробництво продуктів харчування, легка промисловість 

тощо). По-друге, сектор роздрібної торгівлі здатний задіяти низькоквалі-

фіковану робочу силу, що вивільняється іншими секторами економіки. По-

третє, сучасні формати роздрібної торгівлі сприяють підвищенню санітарних 

умов торгівлі, зниженню цін на деякі продукти харчування, збільшенню збо-

рів податків, зниженню обсягів продажів контрафактної продукції, що здатно 

підсилити імпульс для економічного зростання та сукупного попиту. О. Дід-

ківська (2009, с. 48─66) стверджує, що роздрібна торгівля та суміжні з нею 

галузі формують конкурентне середовище, перебуваючи під впливом не 

лише доходів населення, але й інфляції, адміністративних тарифів, цін на 

природний газ, а також кризових явищ. На прикладі промислових країн        

Р. Філіпс зауважує, що розвиток роздрібної торгівлі зазвичай передує підне-

сенню сфери послуг та промислового виробництва (Phillips 2000, p. 7─18).   

 

 

                                                
1 Ефект добробуту передбачає залежність приватного споживання від реальної вартості 

грошових та інших активів (нерухомість, земля, цінні папери тощо). Відповідно від підви-

щення вартості земельних угідь можна розраховувати на збільшення приватного спожи-

вання та розширення внутрішнього ринку.    



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Споживчий ринок у системі макроекономічних показників 

 

Причинність “попитспоживчий ринокекономічне зростання” тра-

диційно приваблює економістів кейнсіанського напряму, хоча визнаються 

можливі довгострокові обмеження такої політики для випадку, коли 

економіка перебуває на максимально можливому (або “природному”) рівні 

доходу, так що збільшення сукупного попиту не позначається прискоренням 

інфляції, а це, зі свого боку, дозволяє уникнути погіршення сальдо поточного 

рахунку. За умови перебування на “природному” рівні доходу надмірне роз-

ширення внутрішнього ринку за допомогою інструментів сукупного попиту 

призводить до погіршення сальдо експорту-імпорту товарів і послуг (сальдо 
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поточного рахунку). Оскільки економічне зростання залежить переважно від 

виробництва товарів і послуг для внутрішнього ринку, подальше вирівню-

вання платіжного балансу передбачає зниження темпу економічного зростан-

ня. Таким чином короткочасне стимулювання економічної динаміки завер-

шується зниженням рівня доходу на віддаленішу перспективу.    

Прихильники структуралізму в 1950─1960-х рр. стверджували, що для 

профілактики проблем платіжного балансу збільшення сукупного попиту 

необхідно підкріпити збільшенням сукупної пропозиції, а це істотно відріз-

няється від канонічних кейнсіанських моделей сукупного попиту (Helwege 

1994, p. 146). Деяке прискорення інфляції не вважалося вагомою перешкодою 

для стимулювання доходу та рівноваги платіжного балансу, адже в міру 

пожвавлення виробництва має посилюватися антиінфляційний вплив підви-

щеного попиту на гроші. Неспроможність експансійної політики забезпечити 

виконання поставлених завдань істотно послабила привабливість структура-

лізму, проте в другій половині 1980-х років використання фіксованого 

обмінного курсу та експансійної фіскальної політики під час програм 

фінансової стабілізації поновило зацікавленість ідеями структуралізму 

(Шевчук 1999, с. 79─91). Хоча останнім часом акценти зміщуються у бік 

більшої уваги експортному сектору, головний наголос у неоструктуралізмі 

отримують внутрішні чинники економічного зростання. Приміром, О. Сун-

кель пропонує перейти від внутрішньоорієнтованого зростання (англ. inward-

looking) до зростання на основі внутрішніх чинників (англ. development from 

within) (Sunkel 1993, p. 23─59). Х. Фанеллі, Р. Френкель та Л. Тейлор не 

виключають доцільність конструктивного стимулювання експорту, але за 

підтримки промисловою політикою (Fanelli et al. 1994, p. 247). 

Нещодавно К. Мацуяма запропонував теоретичну модель, що передба-

чає сприятливий вплив початкового імпульсу з боку приватного споживання, 

який матеріалізується у збільшенні обсягів роздрібної торгівлі, на довгостро-

кове економічне зростання (Matsuyama 2002, рр. 1035─1070). Послідовне ста-

новлення низки галузей промисловості, що нагадує ефект “злітаючих гусей” 

(англ. the Flying Geese Pattern), забезпечує доступність все більшої кількості 

товарів для споживачів, розширює внутрішній ринок збуту і таким чином 
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посилює тенденцію до підвищення продуктивності праці. Виникає сприятли-

ве “коло зростання”, коли розширення внутрішнього ринку стимулює обсяги 

виробництва, а це, зі свого боку, сприяє збільшенню обсягів приватного спо-

живання та роздрібної торгівлі. При цьому важливо уникати як надмірного 

майнового розшарування, так і політики штучного перерозподілу доходів на 

користь бідніших прошарків населення за допомогою відповідної державної 

політики. 

В дусі неокласичної моделі окремі економісти сприятливі імпульси для 

економічного зростання вбачають у розширенні присутності іноземних тор-

говельних мереж, що стало невід'ємним наслідком глобалізації для більшості 

країн, що розвиваються. Т. Ро і К. Діао стверджують, що іноземні супермар-

кети у країнах, що розвиваються, знижують конкурентоспроможність праце-

ємних місцевих торговельних мереж, навіть попри їхню нижчу капіта-

ломісткість (Roe and Diao 2004). Відповідно, виникає загроза “витіснення” з 

ринку тих виробників, передусім йдеться про аграрну продукцію, які не 

мають змоги постачання виробленої продукції для сучасних торговельних 

мереж. Виникає потреба у державному втручанні задля корекції одного із 

суперечливих наслідків вищої відкритості економіки. Ще одну загрозу стано-

вить можливе “витіснення” місцевого виробництва імпортом. Потенційно 

цьому сприяє як лібералізація зовнішньої торгівлі, так і присутність великих 

зарубіжних торговельних мереж  на внутрішньому ринку.  

Переважно сучасні моделі міжнародної торгівлі (англ. the New Trade 

Theory) передбачають, що відкритість внутрішнього ринку дозволяє знизити 

рівень цін та розширити номенклатуру товарів для споживачів. Проте нещо-

давно К. Екель показав, що цього може не бути за умови відсутності префе-

ренцій споживачів для розширення товарного асортименту або недостатньої 

кількості (невисокої щільності) торговельних підприємств (Eckel 2009).   

Якщо за даними Звіту про глобальну конкурентоспроможність за 

2007─2008 рр. Україна займає 27-ме місце з-поміж 131 країни, то за ефектив-

ністю товарних ринків ─ лише 101-ше місце. Таким чином немає передумов 

для реалізації однієї з важливих конкурентних переваг (Настич 2006, с. 30). 

Частка роздрібної торгівлі ВВП залишається меншою, чим у більшості 
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східноєвропейських країн (Україна ─ 12%, Польща ─ 24%, Угорщина ─ 

23%). Це можна пояснити як перебуванням значної частки роздрібної торгів-

лі в тіньовому секторі, так і впливом макроекономічних інструментів. Роз-

витку внутрішнього ринку перешкоджають нерозвинена інфраструктура, 

значні транспортні видатки та низька купівельна спроможність населення 

(Мельник 2011, с. 12─15). 

Обмеженість внутрішнього ринку в обох аспектах ─ споживчому та 

інвестиційному ─ неодноразово розглядалася першопричиною “аномального 

розростання експортного сектора” (Вахненко 2006б, с. 73; Скорнякова 2006, 

с. 49; Юхименко 2001, с. 35), проте по сьогодні бракує реалістичних пропо-

зицій щодо як оптимального співввідношення між експортним та внутріш-

ньоорієнтованим секторами, так і способів його досягнення. У Стратегії еко-

номічного і соціального розвитку України (2004─15 рр.) “Шляхом європейсь-

кої інтеграції” випереджувальне зростання внутрішнього споживання розгля-

дається елементом реалізації сучасної моделі економічного зростання (2004, 

с. 145). Ще раніше В. Геєць і М. Скрипниченко додаткові переваги внутріш-

ньо-орієнтованого економічного зростання вбачали у можливостях: прове-

дення незалежної економічної політики, запобігання відтоку за кордон робо-

чої сили та наукової інформації, формування ефективних пропорцій зовніш-

ньої торгівлі, зменшення майнового розшарування через підвищення доб-

робуту населення (2003, с. 34─46). М. Меламед стверджував, що зміщення 

акцентів на користь виробництва для внутрішніх потреб дозволяє збільшити 

надходження в бюджет і матиме стратегічні переваги для довгострокового 

економічного зростання (2005, с. 30─31). О. Щербакова наголошує, що стій-

кого зростання реального сектору неможливо досягти без розвитку внутрі-

шнього ринку, а також відповідних інституційних та структурних реформ 

(2011, с. 7), що загалом перегукується з низкою нещодавніх урядових 

ініціатив.  

 Державна цільова економічної програми розвитку внутрішнього ринку 

на період до 2012 рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2009 р. № 828, мала на меті розроблення заходів державної 

політики щодо підвищення ефективності функціонування внутрішнього 
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ринку, стимулювання обсягів виробництва та збільшення товарообігу між 

резидентами економіки України. Ставилося низку завдань: 1) створення 

інституційного середовища для розвитку добросовісної конкуренції між віт-

чизняними товаровиробниками та імпортерами, 2) удосконалення інституцій-

них та організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього рин-

ку, 3) підвищення рівня нецінової та цінової конкурентоспроможності вітчиз-

няної продукції кінцевого споживання; 4) покращення підприємницького 

клімату, 5) збільшення обсягів виробництва вітчизняної продукції з високими 

якісними характеристиками.  

 У вересні 2011 р. затверджено Державну програму розвитку внутріш-

нього виробництва, що акцентує переваги імпортозаміщення. Зі слів першого 

віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України 

Андрія Клюєва, ключовим напрямком економічної політики України є роз-

ширення внутрішнього ринку. Тоді як вступ України до СОТ значно звузив 

можливості торговельного протекціонізму, стає прагматичнішим співробіт-

ництво з країнами СНД, серйозним викликом може стати створення зони 

вільної торгівлі з ЄС. Окрім імпорту енергоносіїв, негативний вплив на зов-

нішньоторговельний баланс країни здійснює імпорт машин, устаткування, 

механізмів і транспортних засобів (12,7 млрд дол у 2010 р.), хімічної про-

дукції (10,1 млрд дол), електричних машин і устаткування (3,6 млрд дол), 

легкових автомобілів (1,7 млрд дол). Визнається, що сировинна структура 

виробництва підвищує вразливість від кон`юнктури зовнішнього ринку, 

стримує розвиток внутрішнього ринку і звужує можливості для економічного 

розвитку України. Потенціал імпортозаміщення стосується передусім маши-

нобудування, зокрема  сільськогосподарського і хімічного, легкої промисло-

вості, виробництва лікарських засобів, в авіаційній промисловості й ОПК.  

Стабільний розвиток внутрішнього ринку неможливий без поступового 

збільшення платоспроможного попиту, але за умови дотримання рівноваги 

платіжного балансу. Відповідний вплив може здійснюватися різноманітними 

способами, які мають власні переваги та недоліки залежно від конкретної 

макроекономічної ситуації. У 2000─2001 рр. відновлення позитивної динамі-

ки економічного зростання відбулося на тлі помітного “відставання” 



 8 

показника роздрібного товарообігу, що можна пояснити передусім заходами 

щодо підвищення попиту на гроші, а також низькою базою порівняння у 

кризовому 1999 р. З початку 2002 р. темп зростання ВВП сповільнився, тоді 

як зростання роздрібного товарообігу відбувалося по наростаючій. 

Збільшенню внутрішнього попиту сприяло послаблення монетарної політики 

та вищий дефіцит бюджету. Слід зауважити, що серйозні застереження щодо 

самодостатності такої політики як потенційного чинника кризи платіжного 

балансу та гальмування динаміки ВВП висловлювалися ще навесні 2004 р., за 

декілька місяців до виборів Президента України, які супроводжувалися 

значним короткочасним експансійним імпульсом. За умови обмеженого 

імпорту та відсутності належної реакції з боку вітчизняних виробників 

невмотивовані соціальні виплати не стали додатковим стимулом для зрос-

тання, а трансформувалися у прискорення інфляції (Шевчук 2004, с. 284). 

Такий результат можна розглядати аргументом проти як збільшення 

заробітної плати, пенсій та соціальних виплат, так і стимулювання плато-

спроможного попиту як ідеології економічного зростання; однак слід враху-

вати, що в 2003―2004 рр. збільшення соціальних виплат, а відповідно ─ 

роздрібного товарообігу, здійснювалося передусім за рахунок збільшення 

дефіциту бюджету та надмірно експансійної монетарної політики. 

У 2005─2008 рр. роздрібний товарообіг зростав значно швидше, ніж 

ВВП, що стало наслідком соціального оптимізму, збільшення частки урядо-

вих видатків у ВВП та стрімкого збільшення обсягів споживчого кредиту-

вання, яке значною мірою фінансувалося зовнішніми запозиченнями вітчиз-

няних банків. З початком світової фінансової кризи (осінь 2008 р.) обидва 

показники ─ ВВП і роздрібного товарообігу ─ знижувалися практично в 

унісон, але післякризове відновлення економіки з початку 2010 р. позначи-

лося прискореним зростанням роздрібного товарообігу, що має подібну при-

роду до передкризових подій 2006─2008 рр. По-перше, тривають значні 

зовнішні запозичення. Станом на 1 липня 2011 р. сукупний зовнішній борг 

України зріс до 123,4 млрд доларів проти 103,4 млрд доларів наприкінці 2009 

р. Відмінності з періодом 2006─2008 рр. полягають лише у тому, що відбу-

вається заміщення приватної заборгованості комерційних банків та промис-
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лових підприємств борговими зобов'язаннями українського уряду. З початку 

2010 р. державний борг зріс на 9,5 млрд доларів, тоді як упродовж кризового 

2009 р. ─ лише на 6 млрд доларів. По-друге, відновлено експансійну 

монетарну політику. Якщо у 2009 р. ─ у розпал кризових явищ ─ пропозицію 

грошової маси було зменшено на 5,4%, то наступного року цей показник зріс 

відразу на 23%. По-третє, так і не відбулося очікуваного зменшення рівня 

урядових видатків. Якщо у передкризовому 2007 р. цей показник становив 

29,3% від ВВП, наступного року збільшився до 30,4% від ВВП, а у кризовому 

2009 р. зріс до 34,2% від ВВП, що можна було пояснити стрімким спадом 

обсягів виробництва, то у післякризовому 2010 р. співвідношення “урядові 

видатки/ВВП” лише незначно знизилося до 33,9% від ВВП, попри віднов-

лення позитивної динаміки ВВП.   
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Рис. 4.1. Темп зростання роздрібного товарообігу та ВВП (%), 1998─2011 рр.  

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України 

 

За даними першого півріччя 2010 р., викликало стурбованість повільне 

відновлення виробництва у галузях, пов'язаних  внутрішнім ринком, ─ харчо-

вій та легкій, що пояснювалося численними “депресивними пастками”: 

погіршенням якості кредитних портфелів банків, загостренням проблеми 

ліквідності комерційних банків, посиленням курсової нестабільності, фінан-

суванням значного дефіциту бюджету, обмеженими можливостями монетар-

ної політики (Україна 2010, с. 146─148). На 2011 р. головним чинником зрос-

тання ВВП далі визнається покращення кон'юнктури товарних ринків та 

активізація інвестиційної діяльності (Економіка України 2011, с. 10─12). 
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Питома вага експорту зростатиме, а динаміка імпорту випереджуватиме 

зростання експорту. Однією з причин вважається недостатня інноваційність 

вітчизняної продукції.  

Водночас не бракує зауважень, що світова фінансова криза 2007─2008 

рр. змушує переглянути підходи не лише до управління фінансовими та 

кредитними ресурсами, але й загальну парадигму економічного зростання на 

основі зростання споживчого попиту; приміром, подібне стверджує Є. Чере-

виков (2009, с. 110). Колишній Радник Президента України, голова Ради НБУ 

проф. А. Гальчинський стверджує, що йдеться про системність рішень, які 

нарешті дозволили б сформувати реальні передумови утвердження інвести-

ційно-інноваційної моделі економіки, відчутно зміцнити внутрішній ринок, 

осучаснити ресурсні чинники розвитку і подолати на цій основі низьку (82-ге 

місце у світовому рейтингу 2011 р.) конкурентоспроможність економіки 

(2011). Ставка на поглиблення існуючої в Україні експортно-орієнтованої мо-

делі економіки рівнозначна політиці самогубства. Відомий український еко-

номіст називає фактичну стагнацію внутрішнього ринку найбільш вразливою 

стороною української економіки. Якщо в Україні внутрішній ринок поглинає 

трохи більше 40% ВВП, то у Польщі у докризовому 2007 р. ─ 59,2%, Росії ─ 

69,6%, Туреччині ─ 78,1%. Обсяги внутрішнього ринку України за парамет-

рами доданої вартості оцінювалися у 2010 р. в 67 млрд дол, тоді як у вчетверо 

меншій за населенням Чехії ─ 115 млрд, а у співрозмірній за цим показником 

Польщі ─ 277 млрд дол. 

У такому контексті доречно зауважити, що у 2005─2007 рр. розвиток 

роздрібної торгівлі на основі збільшення платоспроможного попиту досить 

часто протиставлявся політиці стимулювання експорту та збільшення інвес-

тицій, хоча в принципі розширення внутрішнього ринку може створювати 

стимули як для експорту, так й інвестицій. Збільшення приватного спожи-

вання загалом та способи його реалізації зокрема ─ за допомогою підвищен-

ня заробітної плати і соціальних виплат ─ неодноразово розглядалися чинни-

ком дестабілізації доходу І. Крючковою (2005), Я. Жалілом, Я. Базилюк, Д. 

Покришкою (2006, с. 233─234), хоча у попередні роки окремі з цих авторів 

висловлювали стурбованість залежністю динаміки промислового розвитку 
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переважно від зовнішньої кон’юнктури ─ без розширення внутрішнього 

ринку (Крючкова та інші 2004а, с. 50─51). У стилізованому вигляді до фор-

мування „безперспективної споживчої моделі розвитку” призвела зміна 

сегментації внутрішнього ринку на користь приватного споживання, що 

зменшило інвестиції. Нещодавно О. Кириченко та Ю. Вигівська (2011, с. 34) 

зробили висновок, що уповільнення темпів зростання ВВП та деградації його 

структури стали наслідком переходу до моделі економічного розвитку, 

орієнтованої на стимулювання прискореного зростання доходів населення і 

споживчого попиту. 

Разом з тим, не бракує позитивних оцінок наслідків розширення 

внутрішнього ринку в 2005 р.: розширення пропозиції промислової продукції 

на 26,7%, порівняно з 2004 р., зниження рівня залежності промисловості від 

зовнішньої торгівлі, зростання частки власного виробництва підприємствами 

добувної промисловості та виробництва електроенергії, газу та води, зростан-

ня конкуренції виробників як з імпортерами, так і між вітчизняними вироб-

никами (Давиденко 2006, с. 96─97; Покришка 2006, с. 105).    

Оскільки при збільшенні платоспроможного попиту серйозні проблеми 

створює супутнє погіршення сальдо торговельного балансу (поточного ра-

хунку), це вимагає обережного вибору макроекономічної політики залежно 

від здатності стимулювати внутрішній попит без супутнього погіршення са-

льдо експорту-імпорту. Візуально можна переконатися, що динаміка обсягів 

кредитування в 2005─2009 рр. обернено корелює зі сальдо поточного рахун-

ку (рис. 4.2). Це дозволяє припустити, що розширення внутрішнього ринку за 

допомогою збільшення обсягів кредитування (передусім йдеться про фізич-

них осіб) спочатку призвело до відчутного погіршення сальдо поточного ра-

хунку, яке, зі свого боку, стало одним із чинників поглибленого спаду вироб-

ництва після початку світової фінансової кризи (осінь 2008 р.), а згодом нис-

хідна корекція процесу кредитування спостерігалося на тлі поліпшення саль-

до поточного рахунку. В 2010 р. обсяги кредитування практично не зростали, 

але до кінця року сальдо поточного рахунку однаково погіршилося. Нерівно-

мірна (синусоподібна) траєкторія динаміки кредитування простежується для 

2000─2004 рр., але на тлі додатного сальдо сальдо поточного рахунку, що 
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могло віддзеркалювати зворотну залежність обсягів кредитування від моне-

тизації додатного сальдо експорту-імпорту товарів і послуг. З іншого боку, 

надходження від експорту могли використовуватися для збільшення як інвес-

тицій, так і приватного споживання, що в принципі може мати відмінні 

довгострокові наслідки.     
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Рис. 4.2. Динаміка споживчого кредитування (%) та сальдо поточного 

рахунку (% від ВВП), 2000─2010 рр. 

Джерело: розраховано за даним НБУ (www.bank.gov.ua) 

 

Протиставлення зростаючих обсягів експорту, внутрішнього попиту 

домашніх господарств та інвестицій приватного і державного секторів не є 

чимось новим у вітчизняній академічній літературі. Якщо керівник групи 

радників голови правління НБУ В. Литвицький переконаний, що у 2005 р. 

саме внутрішній, а не зовнішній попит став головним рушієм економічного 

зростання (2006, с. 24), то ще у 2004 р. фахівці ІЕП помітили, що розширення 

внутрішнього ринку практично не використовується для його насичення віт-

чизняними товарами (Крючкова та інші 2004а, с. 53). Пізніше І. Крючкова 

(2005) стверджувала, що у 2005 р. збільшення приватного споживання відбу-

лося коштом зменшення інвестицій, хоча емпіричні дослідження показували, 

що українські споживачі насправді не „проїдають” власний дохід, а викорис-

товують вищий дохід для акумулювання власних заощаджень, як це показав 

С. Онишко (2004, с. 50─54). Вже у післякризовому контексті О. Соскін виз-

нає недостатню купівельну спроможність населення важливою перешкодою 

для економічного розвитку і задля зміни ситуації пропонує обмеження 
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функцій держави в економіці задоволенням соціальних потреб слабких 

верств населення – інвалідів, пенсіонерів, дітей, та розвитком інфраструкту-

ри, передусім соціальної, а не виробничої (2009, с. 22).  

Ще напередодні світової фінансової кризи нами пропонувався поступо-

вий розвиток внутрішнього ринку на основі переваг диверсифікації експорту 

в напрямі технологічних товарів (Шевчук 2008, с. 105─113). Розширення 

місткості внутрішнього ринку пов’язувалося з перетіканням прибутків та 

розширенням зв’язків між експортним сектором і рештою галузей промисло-

вості. Пропонувалося використовувати зовнішні чинники економічного зрос-

тання (іноземний капітал, технології) для розвитку обробної промисловості і 

працеємних виробництв з виготовлення масової споживчої продукції. Збіль-

шення обсягів кредитування на „здоровій” макроекономічній основі передба-

чало збільшення внутрішніх заощаджень (передусім це стосується спожив-

чого кредитування). У контексті макроекономічної політики пропонувалося 

підтримання фіскальної дисципліни (в ідеалі ─ профіциту бюджету), прове-

дення жорсткої монетарної політики та помірковане зміцнення обмінного 

курсу гривні.  

У ширшому розумінні запорукою самодостатнього (без погіршення са-

льдо поточного рахунку) розширення внутрішнього ринку та збільшення об-

сягів роздрібної торгівлі стає таке збільшення частки приватного споживання 

у ВВП, що супроводжується збільшенням експорту або заміщенням імпорту. 

Підстави для такої сприятливої залежності можуть створюватися отриманням 

виграшу від збільшення обсягів виробництва, що знижує кошти виробництва 

і таким чином підвищує конкурентоспроможність місцевих товаровиробни-

ків.   

Порівняння динаміки інвестицій та приватного споживання залишає 

суперечливе враження (рис. 4.3). В 2000─2003 рр. відносна стабільність 

інвестицій поєднувалася із порівняно незначними коливаннями показника 

приватного споживання. З початку 2004 р. обидва показники змінювалися 

асиметрично, а саме: збільшення інвестицій спостерігалося на тлі зменшення 

приватного споживання. Наприкінці 2004 р. ─ на початку 2005 р. ситуація 

змінилася у протилежну сторону. В І кв. 2005 р. інвестиції зменшилися до 

20% від ВВП, що створило певні підстави для роздмуханої медійної версії 
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про нібито катастрофічне “витіснення” приватних інвестицій надмірним при-

ватним споживанням, але надалі норма інвестицій постійно зростала ─ до 

30% від ВВП у І кв. 2008 р., тоді як частка приватного споживання у ВВП 

стабілізувалася на рівні 72─73% від ВВП. З початком світової фінансової 

кризи інвестиції стрімко зменшилися, а приватне споживання зросло у відно-

сному вимірі, що втім не перешкодило значному зниженню обсягів виробни-

цтва (підвищення частки приватного споживання у ВВП відбулося головним 

чином за рахунок стрімкого зниження рівня доходу). В післякризовому 2010 

р. обсяги інвестицій почали відновлюватися, а споживання стабілізувалося на 

рівні 76─77% від ВВП, що значно перевищує докризове значення.        
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Рис. 4.3. Частка приватного споживання та інвестицій у ВВП (%), 

2000─2010 рр. 

Джерело: розраховано за даними МВФ International Financial Statistics 

 

З погляду розвитку внутрішнього ринку виграш від вступу до ЄС вба-

чається передусім через нижчі ціни на сільськогосподарські та промислові 

товари і послуги, а також внаслідок зниження тарифів у металургійній, 

машинобудівній та електронній галузях, що має позначитися на рівні цін на 

споживчі товари у всіх галузях української економіки (Аналіз перспектив 

2007). Власний вплив здійснює дотримання різноманітних вимог, зокрема 

фітосанітарних стандартів. 

З погляду стратегічних довгострокових пріоритетів лібералізація 

зовнішньої торгівлі в межах інтеграційного утворення з вищим рівнем 
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доходу становить важливий елемент прискорення динаміки економічного 

зростання внаслідок неокласичного ефекту конвергенції. При цьому можна 

розраховувати на збільшення обсягів внутрішньої торгівлі на здоровій 

економічній основі ─ вищого темпу економічного зростання. Як визначив    

Е. Ковченда, для країн ЦСЄ напередодні вступу до ЄС швидкість конверген-

ції позитивно залежить від динаміки зовнішньої торгівлі з країнами інтегра-

ційного утворення та перспективи євроінтеграції як чинника координації 

економічної політики (Kovcenda 2001, pp. 1–23).    

К. Елснер і М. Хартманн виявили, що переважно відбувається конвер-

генція споживання продовольчих товарів до рівня країн ЄС, але не для всіх 

країн ─ окрім Словаччини і Румунії (Elsner and Hartmann 1998). Як нещодав-

но показав М. Гомес, швидкість такої конвергенції залежить від схильності 

до звичок у споживанні (Gomez 2010, pp. 1─30). Можна передбачити, що з 

часом тенденції в східноєвропейських країнах відповідатимуть загальноєвро-

пейським. П. Ліфланг і Ф. ван Рай загальні тенденції в країнах ЄС підсумува-

ли таким чином: виникнення “двоповерхової” структури відносно бідніших 

за заможніших споживачів, збільшення частки послуг у споживчому “коши-

ку” коштом зменшення попиту на товари тривалого користування, зростання 

ваги цінового чинника для споживачів, посилення конкуренції між трансна-

ціональними торговельними мережами (Leeflang and van Raaij 1995, рр. 

373─387). 

Можна погодитися, що “основою галузевої політики має стати неухи-

льне дотримання принципу усунення характерних для галузі перешкод зрос-

тання, створюваних нормами державного регулювання й порядком їхнього 

застосування”, а її основною метою “стане створення максимально конкурен-

тного середовища і приплив в Україну передового світового досвіду ведення 

бізнесу та передових технологій” (Концепція 2008, с. 6, 57─58)2. При цьому 

                                                
2 Динамічному зростанню обсягів роздрібної торгівлі перешкоджають наступні фактори: 

1) відсутність земельних ділянок під забудову; 2) складна, тривала процедура продажу і 

здачі в оренду ділянок і приміщень, що перебувають у державній і муніципальній 

власності, 3) непрозора процедура переведення житлових, адміністративних, виробничих 

приміщень у торговельні; 4) надмірна кількість дозволів і погоджень, необхідних для 

відкриття й розвитку торговельних підприємств, а також занадто часті нерегламентовані 

перевірки контролюючими органами; 5) регулювання цін адміністративними методами, 
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використання заходів активного стимулювання визнається доцільним лише 

для нових високотехнологічних галузей або тимчасової підтримки деяких 

перспективних галузей до досягнення ними необхідної критичної маси. 

Конкретно пропонується: 1) зняти мораторій на угоди із землею і розробити 

регламент її використання, 2) скоротити кількість перевірок контролюючими 

органами (згідно з даними МФК, підприємства роздрібної торгівлі – один із 

секторів, що найбільш часто перевіряються), 3) вирівняти підходи до оподат-

кування для всіх підприємств торгівлі, 4) законодавчо заборонити адміністра-

тивне регулювання цін на всіх рівнях, включаючи фіксацію цін на так звані 

соціально значимі товари. Пряме втручання держави припустиме тільки за 

допомогою механізму державних резервів і товарних інтервенцій і повинне 

відбуватися в крайніх випадках. Найважливішим інструментом контролю 

держави над порядком формування цін повинне стати антимонопольне 

регулювання. 

 В.Ільяшенко (2006) вважає, що зміцненню позицій вітчизняних товаро-

виробників на внутрішньому ринку повинно сприяти відновлення за участю 

державних органів потужних торговельних корпорацій за основними страте-

гічними напрямами: продукти харчування, товари легкої промисловості, бу-

дівельні матеріали, меблі. Власний внесок може здійснити споживча коопе-

рація, яка у 1991 р. займала 23% роздрібного товарообігу.  

 Не відкидаючи дієвості адміністративних чинників, включно з можли-

вими інституційно-організаційними рішеннями на зразок запропонованих 

вище, сприятливе макроекономічне середовище видається необхідною пере-

думовою для становлення споживчого ринку на самодостатній основі ─ без 

надмірного покладання на імпорт та супутньої загрози платіжного дисбалан-

су. Проблема не видається прямолінійною, адже безпосереднє стимулювання 

платоспроможного попиту за допомогою зростаючих урядових видатків або 

експансійної монетарної політики зазвичай завершується кризою платіжного 

балансу, стрімкою девальвацією грошової одиниці та глибоким спадом 

виробництва. Водночас можуть виникнути глибокі структурні деформації, 

                                                                                                                                                       

що порушує механізми конкуренції й у довгостроковій перспективі, що призводить до 

погіршення ситуації на товарних ринках. 
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що лише підвищуються вразливість до зовнішніх чинників. У минулому таке 

неодноразово відбувалося в країнах Латинської Америки, а останній у часі 

негативний приклад продемонстровано в сусідній Білорусі. Економіка країни 

порівняно безболісно відреагувала на світову фінансову кризу 2008─2009 рр., 

але навесні 2011 р. отримала кризові явища внутрішнього походження, що 

стали наслідком надмірного стимулювання платоспроможного попиту в 

2009─2010 рр.      

Макроекономічна стабільність є важливою складовою сприятливого 

ділового клімату та розвитку споживчого ринку. Важливо уникати як внут-

рішнього (інфляція), так і зовнішнього дисбалансів (платіжний баланс). Не 

виключено, що обидва дисбаланси ─ внутрішній і зовнішній ─ можуть мати 

взаємопідсилюючий характер. Якщо погіршення платіжного балансу позна-

чається стрімкою девальвацією грошової одиниці, а це має відчутний інфля-

ційний вплив, то результуюче погіршення цінових співвідношень лише 

поглиблює зовнішній дисбаланс, що, зі свого боку, лише підсилює цінову 

динаміку. За таких умов стрімке зменшення внутрішнього попиту, що 

випереджує амплітуду спаду виробництва, стає необхідною передумовою для 

вирівнювання платіжного балансу як найважливішої передумови фінансової 

стабілізації та відновлення економічного зростання. 

Прискорення інфляції збільшує ризики та витрати довгострокового 

планування, підвищує ефективне податкове навантаження на підприємства, 

збільшує вартість капіталу й ускладнює залучення стратегічних інвесторів 

(Концепція 2008, с. 13─16)3. Для гальмування інфляції пропонується:            

1) підвищення фіскальної дисципліни за рахунок зниження темпів зростання 

обсягів трансфертів та збільшення інвестиційної складової бюджету,             

2) перехід до плаваючого обмінного курсу, навіть незважаючи на можливий 

негативний вплив на конкурентоспроможність українських експортерів,        

3) пенсійна реформа.  

                                                
3 Найбільший вплив на інфляцію мають три фактори: по-перше, збільшення грошової 

маси за відсутності стерилізації припливу капіталу в умовах фіксованого обмінного курсу 

й послабленої бюджетної політики, по-друге, збільшення вартості імпорту, викликане 

зниженням курсу гривні, прив'язаним до курсу долара, і, по-третє, низький показник 

зростання продуктивності праці, особливо, у державному секторі економіки, перекруче-

ному великою кількістю нереформованих природних монополій. 
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М. Скрипниченко виявила очікувану обернену залежність приватного 

споживання від реальної процентної ставки, що поєднується із прямою 

залежністю від отриманого доходу домогосподарств (2004, с. 102), проте Є. 

Черевиков пізніше підтвердив отриманий результат лише для отриманого 

доходу (2009, с. 117). Водночас реальні споживчі витрати істотно залежать 

від власних лагових значень. Автор стверджує про доцільність моделювання 

функції реального приватного споживання в Україні на основі гіпотези 

перманентного доходу з урахуванням адаптивних сподівань.   

У такому контексті суперечливо виглядає споживче кредитування. З 

одного боку, це збільшує купівельну спроможність і таким чином створює 

імпульс для економічного зростання. Фактично послаблення кредитних 

обмежень дозволяє практичну реалізацію гіпотези перманентного доходу. 

Доведено емпірично, що неможливість позичати під заставу майбутнього 

доходу істотно зменшує обсяги приватного споживання (Zeldes 1989, p. 

305─346). З іншого боку, активне зростання обсягів споживчого кредиту-

вання створює додатковий інфляційний тиск (Концепція с. 15). Ще одним 

джерелом інфляційного тиску стають значні видатки на посередницьку 

діяльність. Як показано А. Бурштейном, Ж. Невесом та С. Ребело, кошти 

дистрибуції становлять до 40% у США та 60% в Аргентині (Burstein et al. 

2003, pp. 1189–1214). Відповідно, стають обґрунтованими пропозиції щодо 

демонополізації внутрішнього ринку як найважливішого елемента 

адміністративного регулювання, а експансія іноземних торговельних мереж 

набуває цілком конструктивного забарвлення.  

Оскільки інфляція зазвичай обмежує купівельну спроможність 

населення, для стимулювання платоспроможного попиту та розширення 

внутрішнього ринку важливо створи низькоінфляційне середовище. Ситуація 

ускладнюється інерційним характером інфляційних процесів та здатністю 

споживачів вірно передбачати майбутні події. Д. Налевейк показав для США, 

що споживачі доволі точно передбачають власний дохід з горизонтом до 6 

років і реагують на зміну економічної ситуації (Nalewaik 2006, p. 2239–2266). 

Подібні результати отримано Д. Есавом і С. Хераві для Великої Британії 

(Easaw and Heravi 2004, p. 671─681). Можна припустити, що реакція спожи-
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вачів на макроекономічну ситуацію ще оперативніша у країнах з нестабіль-

ним економічним середовищем. Не випадково, що у таких країнах, як 

Білорусь, Росія чи Україна, навіть найменші ознаки нестабільності здатні 

спровокувати ажіотажний попит, який може стати причиною серйозніших 

проблем. C. де Буф та П. Келлстедт стверджують, що довіра споживачів як 

важливий чинник приватного споживання, а відповідно обсягів роздрібної 

торгівлі, залежить не лише від економічних, але й політичних чинників (De 

Boef and Kellstedt 2004, p. 633─649). Окрім інфляції, настрої споживачів 

залежать від оцінок діяльності органів влади, монетарних індикаторів, а 

передусім повідомлень ЗМІ на економічну тематику.  

Досвід деяких країн ЦСЄ показує, що надмірно високий темп кредиту-

вання, використаного для споживання та інвестицій у нерухомість, не розви-

ває довгостроковий потенціал економічного зростання і не створює коштів 

для майбутнього погашення кредитів. Водночас якість кредитного портфеля 

найчастіше характеризується високою циклічністю, що підвищує макроеко-

номічні ризики в періоди уповільнення динаміки економічного зростання.  

Загалом необхідно обережно оцінювати можливості окремих інстру-

ментів стимулювання платоспроможного попиту як чинників не лише еконо-

мічного зростання в обох аспектах ─ коротко- і довгостроковому, але й пла-

тіжного балансу. Нижче відповідні функціональні залежності роздрібного то-

варообігу як наближеної характеристики місткості внутрішнього ринку оці-

нено емпірично для квартальних даних відповідних показників за 1998─2010 

рр. Конкретно йдеться про взаємну залежність роздрібного товарообігу і низ-

ки макроекономічних показників: ВВП (табл. 4.1), приватного споживання та 

інвестицій (табл. 4.2), обсягів кредитування та інфляції (табл. 4.3), імпорту й 

експорту (табл. 4.4). Окремо оцінено вплив роздрібного товарообігу на саль-

до поточного рахунку. Всі показники використано у вигляді перших різниць 

відповідних логарифмів (окрім сальдо поточного рахунку).  
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Таблиця 4.1 

Взаємний вплив динаміки ВВП та роздрібного товарообігу 

 

Незалежні змінні 

Залежна змінна 

Роздрібний товарообіг ВВП 

Константа 0,028 

(4,442
*
) 

― 

Лаговий роздрібний 

товарообіг 
― 0,430 

(5,615
*
) 

Лаговий ВВП 0,378 

(2,108
**

) 
― 

Обмінний курс 0,373 

(4,338
*
) 

― 

Урядові видатки 0,150 

(1,511) 

0,211 

(3,358
*
) 

R
2
 

DW 

ADF 

0,38 

2,28 

8,61
*
 

0,26 

2,06 

7,18
*
 

 

В Україні виразно простежується взаємопідсилюючий зв’язок між ВВП 

та роздрібним товарообігом: підвищення темпу зростання роздрібної торгівлі 

на 1% сприяє пожвавленню динаміки ВВП на 0,43%, тоді як кожен відсоток 

зростання ВВП призводить до підвищення темпу зростання роздрібного това-

рообігу на 0,38%. Якщо коефіцієнт пропорційності між динамікою роздріб-

ного товарообігу і ВВП виглядає цілком достатнім з погляду високої відкри-

тості економіки України (співвідношення “обсяги зовнішньої торгівлі/ВВП” 

стабільно перевищує 60%), то зворотна залежність  динаміки роздрібного 

товарообігу від темпу зростання ВВП виявилася достатньо слабкою.       

Очевидно, що економічне зростання не трансформується у пропорційне 

збільшення обсягів роздрібної торгівлі. Значною мірою це пояснюється сиро-

винним характером вітчизняного експорту, який характеризується невисокою 

доданою вартістю та низькою часткою заробітної плати у вартості виробле-

ної продукції. Другою причиною своєрідної “автономності” роздрібного то-

варообігу щодо динаміки ВВП є використання зовнішніх запозичень для збі-

льшення обсягів споживчого кредитування. В 2006─2008 рр. завдяки цьому  
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Таблиця 4.2 

Чинники роздрібного товарообігу, приватного споживання та інвестицій 

 

 

Незалежні змінні 

Залежна змінна 

Роздрібний 

товарообіг 

Приватне 

споживання 

Інвестиції 

Константа 0,021 

(4,281
*
) 

― ― 

Лаговий роздрібний 

товарообіг 
0,418 

(3,740
*
) 

― 9,105 

(2,472
**

) 

Лагове приватне 

споживання 
0,314 

(1,781
***

) 

0,492 

(3,301
*
) 

― 

Лагові інвестиції ― ― 0,382 

(2,644
*
) 

Обмінний курс 0,430 

(4,136
*
) 

0,293 

(3,127
*
) 

11,580 

(2,977
*
) 

Урядові видатки 0,187 

(2,026
**

) 

0,153 

(1,943
***

) 

6,342 

(2,082
**

) 

Криза ― ― 0,866 

(2,257
**

) 

R
2
 

DW 

ADF 

0,44 

2,16 

6,73
*
 

0,25 

1,80 

5,60
*
 

0,37 

2,32 

7,16
*
 

 

виник значний споживчий “бум”, який позначився прискореним зростанням 

роздрібного товарообігу. З втратою можливостей зовнішніх запозичень після 

початку світової фінансової кризи (осінь 2008 р.) динаміка ВВП і роздрібного 

товарообігу стала синхронною, що уподібнює її до періоду 1998─1999 рр.   

Ще однією причиною відмінностей у темпах зростання ВВП і роздріб-

ного товарообігу можуть слугувати надходження від працюючих за кордо-

ном, а в ширшому розумінні ─ значна доларизація активів споживачів. Оскі-

льки девальвація гривні погіршує динаміку роздрібного товарообігу, це запе-

речує логіку переважання валютних активів у власності приватного сектора. 

Інакше знецінення грошової одиниці мало б стимулювати приватне спожи-



 22 

вання та роздрібний товарообіг. Всупереч численним припущенням щодо 

переважно споживчого характеру урядових видатків, відповідний зв’язок не 

простежується на статистично значущому рівні.  

 

Таблиця 4.3 

Чинники роздрібного товарообігу, обсягів кредитування та інфляції 

 

 

Незалежні змінні 

Залежна змінна 

Роздрібний 

товарообіг 

Обсяги 

кредитування 

Інфляція 

Константа ― 0,057 

(4,083
*
) 

― 

Лаговий роздрібний 

товарообіг 
― 0,332 

(2,128
**

) 
― 

Лагові обсяги 

кредитування 
0,275 

(4,492
*
) 

0,253 

(1,937
***

) 

0,120 

(3,273
*
) 

Лагова інфляція ― ― 0,435 

(4,654
*
) 

Обмінний курс 0,455 

(5,116
*
) 

― 0,174 

(4,188
*
) 

Урядові видатки 0,153 

(1,424) 
― ― 

R
2
 

DW 

ADF 

0,25 

1,99 

7,52
*
 

0,10 

2,28 

8,30
*
 

0,33 

1,86 

6,47
*
 

 

Одним з несподіваних результатів став обернений зв’язок між приват-

ним споживанням та роздрібним товарообігом, який суперечить стандартній 

логіці пожвавлення обсягів роздрібної торгівлі внаслідок збільшення доходів 

населення. Водночас виявлено, що збільшення обсягів роздрібного товаро-

обігу супроводжується збільшенням інвестицій. Певною мірою можна ствер-

джувати, що приватне споживання справді “витісняє” інвестиції, але у досить 

специфічний спосіб ─ через обмеження роздрібного товарообігу. Водночас 

не виявлено безпосереднього впливу приватного споживання на інвестиції. 
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Так само немає ознак зворотної залежності приватного споживання від 

інвестицій.    

Зі зміною специфікації регресійної моделі підтверджено обернений 

зв’язок між знеціненням грошової одиниці та динамікою роздрібного товаро-

обігу, але протилежну залежність від обмінного курсу виявлено для приват-

ного споживання. Цілком передбачено, що знецінення грошової одиниці 

перешкоджає пожвавленню інвестиційного процесу, що неважко пояснити 

його високою імпортомісткістю. Збільшення урядових видатків стає чинни-

ком стимулювання і роздрібного товарообігу, і приватного споживання, що 

підтверджує відому логіку кейнсіанського мультиплікатора, але одночасно 

відбувається зменшення інвестицій. Такий вислід може бути наслідком під-

вищеної залежності інвестицій від вартості кредитних ресурсів, що поєднує-

ться з невисокою залежністю приватного споживання від процентної ставки.  

Динаміку роздрібного товарообігу посилює кредитування економіки. 

Збільшення обсягів наданих кредитів на 1% позначається збільшенням роз-

дрібного товарообігу на 0,28% (табл. 4.3), що дозволяє стверджувати про 

пряму залежність між кредитним бумом зразка 2006─2008 рр. та прискоре-

ним зростанням обсягів роздрібної торгівлі. Зв'язок взаємний, оскільки пож-

вавлення роздрібного товарообігу викликає результуюче збільшення обсягів 

кредитування. Кредитний бум має виразний інфляційний вплив, тоді як збі-

льшення роздрібного товарообігу не впливає на цінову динаміку. Не виявле-

но залежності обох показників ─ роздрібного товарообігу та обсягів кредиту-

вання ─ від інфляції. Зайвий раз підтверджено інфляційний вплив від знеці-

нення грошової одиниці, що відповідає результатам попередніх досліджень 

(Шевчук 2008, с. 543, 728─734), а також обернену залежність між роздрібним 

товарообігом та обмінним курсом. Урядові видатки не мають впливу на 

інфляцію та динаміку обсягів кредитування, а додатному коефіцієнту в 

рівнянні для роздрібного товарообігу бракує статистичної значущості.  
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Таблиця 4.4 

Чинники роздрібного товарообігу, імпорту та сальдо поточного рахунку  

 

Незалежні змінні 

Залежна змінна 

Роздрібний 

товарообіг 
Імпорт Експорт 

Лаговий роздрібний 

товарообіг 
― 0,440 

(2,357
**

) 
― 

Лаговий імпорт 0,173 

(2,935
*
) 

― 0,512 

(4,027
*
) 

Лаговий експорт ― 0,216 

(2,001
**

) 

0,257 

(1,865
***

) 

Обмінний курс 0,204 

(2,359
**

) 

0,608 

(3,872
*
) 

0,198 

(1,123) 

Урядові видатки ― ― 0,681 

(3,758
*
) 

R
2
 

DW 

ADF 

0,15 

1,5 

7,47
*
 

0,40 

1,39 

5,95
*
 

0,33 

1,84 

6,75
*
 

 

Емпірично підтверджено взаємний зв'язок між роздрібним товарообі-

гом та імпортом (табл. 4.4). Кожен відсоток роздрібного товарообігу збіль-

шує обсяги імпорту на 0,44%, а збільшення імпорту на 1% супроводжується 

пожвавленням обсягів роздрібної торгівлі майже на 0,2%. Такі залежності 

означають, що в Україні немає можливостей для достатнього задоволення 

внутрішнього попиту власним виробництвом. Отримані результати 

демонструють відсутність зв'язку між експортом та роздрібним товарообігом, 

що можна інтерпретувати ознакою відсутності як очікуваного сприятливого 

впливу експорту на доходи працюючих і обсяги роздрібного товарообігу, так 

і можливої залежності ─ стимулюючої або депресивної ─ експортного 

сектору від внутрішнього ринку. Динаміка експорту потужно залежить від 

імпорту, що неважко пояснити його сировинним характером та залежністю 

інвестиційного процесу від імпорту. Імпорт теж залежить від експорту, але 

відповідна залежність виглядає вдвічі слабшою.       
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Знецінення грошової одиниці недвозначно обмежує імпорт, але немає 

очікуваного сприятливого впливу на експорт. Урядові видатки не впливають 

на імпорт, але виразно обмежують експорт. Такий вислід може бути наслід-

ком втрати можливостей підтримки експортерів сировинного сектора в міру 

збільшення урядових видатків, яке має переважно “соціальну” орієнтацію. 

Таке припущення підтверджується наведеними вище свідченнями прямого 

зв'язку між урядовими видатками та роздрібним товарообігом. Прикметно, 

що з врахуванням сальдо поточного рахунку зникають ознаки прямого 

зв'язку між урядовими видатками та роздрібним товарообігом.     

Прямий зв'язок між роздрібним товарообігом та імпортом повинен 

погіршити сальдо поточного рахунку, що стверджується емпірично:  

*2

**

1

13,793,111,0

)305,2()136,1(

,954,11369,0





 

ADFDWR

retailСACA ttt

 

де CAt ─ сальдо поточного рахунку (% від ВВП), RETAILt ─ роздрібний 

товарообіг (млрд. грн), а  ─ оператор перших різниць.     

Обернений зв'язок дещо слабне з врахуванням змінних економічної 

політики, але залишається однаково промовистим: 

*2

****

1

85,602,226,0

)732,2()212,3()167,3()103,6(

,503,14257,10916,7661,0





 

ADFDWR

GERETAILCACA ttttt

 

 де Et ─ обмінний курс (грн за долар), а Gt ─ урядові видатки (% від ВВП).  

Сальдо поточного рахунку поліпшується внаслідок знецінення гривні 

та зменшення урядових видатків, що не суперечить виявленим особливостям 

впливу обох інструментів економічної політики на показники експорту й 

імпорту. Якщо сприятливий вплив “слабкої” гривні реалізується за допомо-

гою зменшення імпорту, то обмеження урядових видатків ─ через збільшен-

ня експорту.   

Отримані результати можна підсумувати таким чином. Збільшення роз-

дрібного товарообігу допомагає стимулюванню динаміки ВВП, пожвавлює 

інвестиційний процес та збільшує обсяги кредитування й імпорту. З іншого 

боку, роздрібний товарообіг позитивно корелює з динамікою ВВП, обсягами 

(1) 

(2) 
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кредитування та імпорту. Знецінення грошової одиниці погіршує динаміку 

роздрібного товарообігу,  стимулює приватне споживання,  обмежує інвести-

ції та імпорт (обидва чинники сприяють поліпшенню сальдо поточного 

рахунку). Існують слабкі ознаки прямого зв'язку між урядовими видатками і 

роздрібним товарообігом, який залежить від специфікації регресійної моделі. 

Водночас урядові видатки обмежують інвестиції, перешкоджають збільшен-

ню експорту та погіршують сальдо поточного рахунку.    

Висновки 

 Головний висновок полягає у тому, що збільшення роздрібного товаро-

обігу може слугувати чинником прискорення динаміки економічного зрос-

тання і не погіршувати сальдо експорту-імпорту товарів і послуг (поточного 

рахунку). Водночас пряма залежність між обсягами роздрібної торгівлі та 

імпортом схиляє до припущення про доцільність реалізації програм заміщен-

ня імпорту. Послідовне становлення або розвиток на сучасній технологічній 

основі низки перспективних галузей промисловості (автомобілебудівна, хар-

чова, машинобудівна, виробництво комп'ютерної та побутової техніки тощо) 

може стимулювати появу сприятливого “кола зростання”, коли розширення 

внутрішнього ринку стимулює обсяги виробництва, а це, зі свого боку, 

сприяє збільшенню обсягів приватного споживання та роздрібної торгівлі. 

Підстави для  такого припущення забезпечує підтверджений емпірично 

взаємний зв'язок між динамікою ВВП та роздрібного товарообігу.  

 Оскільки збільшення обсягів роздрібного товарообігу призводить до 

збільшення попиту на імпорт та погіршення сальдо поточного рахунку, роз-

ширення внутрішнього ринку повинно супроводжуватися заходами щодо 

підтримання рівноваги платіжного балансу. Одним з найбільш прийнятних 

макроекономічних інструментів виглядає обмеження урядових видатків у 

поєднанні з поступовим зміцненням грошової одиниці. Зниження частки 

перерозподілу ВВП через державний бюджет ймовірно позначиться деяким 

сповільненням динаміки роздрібного товарообігу (результат залежить від 

специфікації регресійної моделі), однак супутнє збільшення інвестицій та 

поліпшення сальдо поточного рахунку в найбільш прийнятний спосіб ─ за 
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допомогою збільшення експорту ─ становитиме сприятливе тло для зміцнен-

ня грошової одиниці, яке, зі свого боку, стимулюватиме роздрібний товаро-

обіг та поліпшить умови для інвестиційного імпорту. Економічно доцільне 

заміщення імпорту може стати доречним доповненням до політики розши-

рення внутрішнього ринку, але виключно за умови підтримання фіскальної 

дисципліни (передусім у контексті запобігання збільшенню урядових видат-

ків) та запобігання надмірному погіршенню сальдо поточного рахунку, яке 

може матеріалізуватися у значному зниженні обмінного курсу гривні, що 

зведе нанівець досягнуте збільшення доходу та інвестицій.     
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