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Вступ 

 

У запропонованому дослідженні за допомогою важливих паралелей з 

країнами Латинської Америки ─ Аргентиною, Бразилією, Мексикою і Чилі ─ 

зроблено спробу предметного аналізу сучасної економічної політики в 

Україні. Насамперед досвід країн Латинської Америки дозволяє глибше 

зрозуміти взаємодію чинників платіжного балансу і економічного зростання 

в трансформаційній економіці. Динамічний зв’язок між обома показниками 

помітно еволюціонував упродовж декількох післявоєнних десятиліть, проте 

головна особливість 1970─80-х років залишається незмінною ─ кризи пла-

тіжного балансу (Мексика ─ 1994 р., Бразилія ─ 1999, Аргентина ─ 2001─02 

рр.) далі перешкоджають стійкому економічному зростанню у найбільших 

країнах регіону. Аналіз зв’язків між платіжним балансом, доходом і реаль-

ним обмінним курсом (англ. real exchange rate ─ RER)1, а також ступеня 

самостійного впливу на зазначені показники інструментів економічної полі-

тики, ускладнюється численними структурними деформаціями латиноамери-

канської моделі економічного розвитку, яка мала на меті подолання залежно-

сті виробництва від обмежень платіжного балансу, а натомість створила 

хронічні платіжні дисбаланси2.  

Зі середини 1980-х років економічна політика країн регіону набула 

неоліберального (або неоконсервативного)3 характеру: скорочення дефіциту 

бюджету, обмеження частки урядових видатків у ВВП, зниження податково-

го тиску, контроль пропозиції грошової маси, лібералізація цін, приватиза-

                                           
1 Тут і далі (якщо не зазначено окремо) під доходом розуміється ВВП, як це приймається у 

більшості теоретичних моделей платіжного балансу. 
2 Предметний аналіз функціонування латиноамериканської моделі як засобу невдалого по-

єднання політики імпортозаміщуючої індустріалізації (англ. import substitution industriali-

zation ─ ISI) зі стимулюванням платоспроможного попиту та підвищеним державним 

втручанням в економіку нами проведено у раніших дослідженнях (Шевчук 1999а, с. 

12─57). Cтислий панорамний історичний огляд економічних і соціальних проблем Латин-

ської Америки зроблено Е. Кардозо і А. Хельвідж (Cardoso and Helwege 1993).  
3 В економічному контексті обидва терміни вживаються як синоніми, хоча їхні політичні 

аналоги є цілком протилежними. Приміром, радикальна економічна політика зразка 1970-

х років у Чилі, Аргентині та Уругваї називається як неоконсервативною (Cardoso and Hel-

wege 1993, p. 181─187; Cortazar 1989, p. 43─63), так і неоліберальною (Sunkel 1993, p. 31).  
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ція, формування “виникаючого” фондового ринку, лібералізація потоків ка-

піталу і зовнішньої торгівлі, відмова від промислової політики та “дружніх” 

стосунків між профспілками і працедавцями, підвищена віра у можливості  

приватного сектора зокрема та ринкових механізмів загалом (Cardoso and 

Helwege 1993, p. 181; Taylor 1999, p. 1). Така політика принаймні не супере-

чила рекомендаціям МВФ і Світового банку зі штаб-квартирою у м. Вашинг-

тон; звідси ─ “вашингтонський консенсус”. Точніше, американський еконо-

міст Д. Вільямсон “вашингтонським консенсусом” назвав неформальний 

перелік низки взаємопов’язаних заходів економічної політики, що випливали 

з досвіду “проблемних” країн і виглядали оптимальним вибором для країн з 

платіжними дисбалансами, а саме: фіскальна дисципліна, впорядкування 

урядових видатків, податкова реформа, лібералізація потоків капіталу і зов-

нішньої торгівлі, залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), приватизація, 

дерегуляція, гарантії майнових прав (Williamson 1994, p. 26─28)4. Наприкінці 

1980-х років видавалося, що такі зміни в економічній політиці забезпечують 

безперешкодне економічне зростання ─ у цьому переконував триваліший 

досвід ліберальної політики в Чилі, однак реалії виявилися дещо іншими.  

З початку 1990-х років рішуча лібералізація економічної політики в 

дусі “вашингтонського консенсусу” справді позначилася переконливим еко-

номічним зростанням у регіоні, проте фінансова криза в Мексиці (1994─95 

рр.) та її “відлуння” в Аргентині та Бразилії засвідчили непевність поступа-

льної динаміки ВВП. Економіка Чилі витримала випробовування наслідками 

мексиканської кризи, але після виникнення чергової глобальної фінансової 

кризи ─ азійської (1997 р.) ─ економічне зростання у цій країні вже не вигля-

дало таким переконливим. У 1999 р. кризові явища не оминули Бразилію, а 

через два роки повноцінна криза платіжного балансу в Аргентині лише 

посилила аргументи критиків ліберальної економічної політики.  

                                           
4 Оскільки подібні рекомендації справді пропонувалися експертами МВФ, це надало 

терміну певної алегоричності, що межує з підміною понять. Загалом невірно ототожню-

вати “вашингтонський консенсус” і умови кредитування міжнародних фінансових органі-

зацій. У декількох випадках країни реалізовували програму “вашингтонського консенсу-

су” за власної ініціативи і, що цікаво, без будь-якої підтримки чи навіть всупереч позиції 

МВФ. Приміром, таким був план “Convertibilidad” (1991 р.) в Аргентині.  
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Останнім часом економічна ситуація в країнах регіону істотно поліп-

шилася, але однаково не бракує сумнівів щодо подальших перспектив. Від-

новлення динаміки економічного зростання в Чилі стало наслідком сприят-

ливої кон’юнктури на світовому ринку міді, що не дозволяє переконатися у 

можливостях розвиватися за умови погіршення цінових співвідношень у зов-

нішній торгівлі. Немає певності щодо стійкості економічного зростання у 

Бразилії. Хоча на зламі 2002─03 рр. країні вдалося уникнути проблем з 

обслуговуванням зовнішнього боргу за аргентинським „сценарієм”, однаково 

бракує оптимістичних оцінок щодо здатності забезпечити надійну фіскальну 

дисципліну як одну з підвалин надійного економічного зростання. Економіч-

не пожвавлення в Аргентині, яке лише підкреслює „випадковий” характер 

економічного спаду 2001─02 рр., супроводжується прискоренням інфляції та 

спробами її адміністративного обмеження ─ така політика не може розгляда-

тися ознакою „безпроблемного” економічного зростання. Економіка Мек-

сики після фінансової кризи 1994 р., схоже, отримала імунітет щодо кризо-

вих явищ, що не в останню чергу пояснюється тіснішою інтеграцією зі США, 

але темп зростання ВВП залишається невисоким. В усіх чотирьох найбіль-

ших країнах Латинської Америки зберігається підвищена залежність еконо-

мічної політики від політичних подій, що разюче відрізняє від розвинутих 

промислових країн.   

Нерівномірність економічного зростання за латиноамериканським зра-

зком виразно простежується в Україні. Навіть із врахуванням сприятливої 

економічної динаміки останніх років, у 2003─04 рр. не вдалося запобігти 

інфляційному „перегріву” економіки, який у повній відповідності до латино-

американських візерунків збігся з політичним циклом ─ президентськими 

виборами (листопад 2004 р.). Органічним продовженням „рекордного” еко-

номічного зростання стало циклічне зниження темпу зростання ВВП у нас-

тупному 2005 р., яке викликало підвищений суспільний резонанс передусім з 

погляду близькості до наступної політичної події ─ березневих (2006 р.) 

парламентських виборів. Загострення політичної ситуації лише погіршило 

умови фінансової стабілізації після попереднього інфляційного „вибуху” 

зразка осені-зими 2004 р. Ані глорифікація нібито вражаючого економічного 
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зростання-2004, ані спекуляції щодо „втрати економічної динаміки” та „кри-

зових явищ” (досить дивно, що цим „захопилися” не лише опоненти ─ це 

природно, але й прихильники нової „помаранчевої” влади) не сприяли пошу-

ку цілісної економічної політики. У жовтні 2004 р. нами вірно передбачало-

ся, що логіка політичного циклу за типово латиноамериканським зразком 

позначиться погіршенням післявиборчої економічної ситуації та політичним 

„реваншем” (Шевчук 2004c). На жаль, саме так і сталося. На сьогодні подібні 

побоювання створюють наступні „подвійні” ─ президентські та парламентсь-

кі ─ вибори 2010─11 рр.        

На прикладі країн Латинської Америки локальні невдачі другої поло-

вини 1990-х років схиляють до припущення про обмеженість ліберальної 

моделі відкритої економіки для пострадянських країн (Батчиков 2000, c. 

78─87). З-поміж важливих недоліків називаються: деформація відносних цін 

внаслідок поєднання грошової стабільності та лібералізації потоків капіталу і 

фінансового ринку, зниження купівельної спроможності населення, підвище-

на нестабільність фінансових показників, недостатнє зростання у промисло-

вості й аграрному секторі, корупція, майнове розшарування, безробіття 

(Taylor 1999, p. 9). Недоліки ліберальної політики важко заперечити, проте 

набагато переконливішим видається твердження Р. Кауфмана, що проблема 

полягає не у поверненні до внутрішньоорієнтованої економічної політики 

зразка 1960─70-х років, а у виробленні ефективніших шляхів продовження 

макроекономічних перетворень 1980─90-х років (1998, с. 72).   

 Незавершеність процесу переходу від фінансової стабілізації до стійко-

го економічного зростання в Україні посилює аналогії з найбільшими краї-

нами Латинської Америки ─ Аргентиною, Бразилією, Мексикою і Чилі, які 

мають подібні економічні та суспільно-політичні характеристики. Упродовж 

останнього десятиліття на вітчизняному ґрунті виявилися практично всі відо-

мі латиноамериканські риси: структурні деформації, залежність від обме-

жень платіжного балансу, тривалий пошук самодостатньої економічної полі-

тики, недвозначність теоретичної інтерпретації та практичного виконання 

окремих інструментів (фіскальна дисципліна, обмеження грошової маси, де-

вальвація грошової одиниці, скасування обмежень потоків капіталу і зовніш-
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ньої торгівлі), підвищена деструкція політичного життя. Попри помітну з 

2000 р. сприятливу тенденцію до поліпшення торговельного балансу і дина-

міки доходу, бракує визначеності щодо засадничих макроекономічних зале-

жностей (доход, платіжний баланс, інфляція, RER) та найважливіших пара-

метрів економічної політики, як сальдо бюджету, темп зростання грошової 

маси, обмінний курс, темп обох лібералізацій ─ зовнішньої торгівлі та пото-

ків капіталу. 

 Привабливість латиноамериканського досвіду для визначення вітчиз-

няної економічної політики обумовлено щонайменше трьома чинниками:  

1) тривалість процесу економічного реформування. Це дозволяє по-

рівняти переваги та недоліки відмінних концептуальних підходів; 

2) умови взаємодії різноманітних інструментів економічної політики 

в нестабільному економічному середовищі; 

3) щільне переплетіння політичних і економічних інтересів.  

 Країни Латинської Америки забезпечують набагато корисніші аналогії, 

ніж трансформаційні економіки Східної Європи чи Південно-Східної Азії. 

Предметне зацікавлення викликають: а) особливості вирівнювання структур-

ного дефіциту платіжного балансу, б) характер досягнення внутрішньої і 

зовнішньої рівноваги, в) вплив монетарних і немонетарних інструментів еко-

номічної політики, д) залежність RER від внутрішніх та зовнішніх чинників, 

ж) засоби нейтралізації деструктивних суспільно-політичних чинників.  

Попри значний інтерес до проблеми, не можна вважати вирішеним пи-

тання теоретичного обґрунтування взаємодії доходу і платіжного балансу, а 

також впливу очікувань у нестабільному економічному середовищі, де по-

казник RER є важливим для визначення конкретних орієнтирів та загальної 

координації окремих інструментів економічної політики. По сьогодні триває 

гостра дискусія щодо шляхів підтримання рівноваги платіжного балансу, за-

початкована в Латинській Америці у 1950─60-х роках прихильниками 

структуралізму та звичніших макроекономічних підходів ─ цінового, 

абсорбційного, монетарного і портфельного. Прихильники структуралізму 

заперечували доцільність рестрикційної економічної політики як засобу 
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поліпшення сальдо платіжного балансу, наголошуючи необхідність стиму-

лювання виробництва для наступного підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та збільшення експорту. Навпаки, логіка макроеко-

номічних підходів полягала у безумовній необхідності рестрикційної політи-

ки для подолання платіжних дисбалансів. Поява з часом великого різнома-

ніття теоретичних моделей лише ускладнює вибір цілісної економічної полі-

тики, що забезпечує одночасну рівновагу доходу і платіжного балансу (або 

макроекономічну рівновагу). Окремі труднощі створює практична реалізація 

обраних інструментів економічної політики, включно з використанням 

ефективних інституційних рішень.  

Визнання інструментального характеру економічної політики як засобу 

стимулювання доходу та підтримання рівноваги платіжного балансу перед-

бачає вирішення низки теоретичних і практичних питань: 

1) визначення цілісного набору інструментів економічної політики, 

здатного забезпечити одночасну рівновагу доходу і платіжного балансу; 

2) вибір темпу реалізації економічних перетворень; 

3) визначення ступеня залежності економічної політики (як в цілому, 

так і окремих інструментів) від структурних характеристик окремих країн; 

4) специфікація параметрів конкретних інструментів економічної 

політики (наприклад, сальдо бюджету і темпу зростання грошової маси);  

5) визначення функціональних зв’язків, що визначають узгодженість 

окремих інструментів цілісної економічної політики;  

6) врахування cуспільно-політичних умов реалізації економічної політики 

та доцільності використання інституційних рішень.  

Для економік на зразок української бракує вичерпних економетричних 

оцінок функціональних залежностей доходу, RER і торговельного балансу. 

Окрім технічних аспектів (вибір методу оцінювання, ідентифікація статис-

тичної моделі), достатньо складним видається врахування перманентних і 

стохастичних ефектів монетарної політики, яка безпосередньо впливає на 

очікування цінової і грошової стабільності, попри можливу залежність від 

параметрів фіскальної політики. Немає переконливих свідчень щодо макро-
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економічного впливу девальвації грошової одиниці. Досвід Латинської Аме-

рики виявляє суперечливі оцінки доцільності використання інституційних 

рішень як засобу консолідації економічної політики.  

 Для досягнення поставленої мети вирішувалася низка завдань: 

— аналіз обмежень платіжного балансу під час переходу від фінансо-

вої стабілізації до стійкого економічного зростання (на прикладі трансфор-

маційних економік Аргентини, Бразилії, Мексики і Чилі, а також України); 

— обґрунтування взаємодії окремих інструментів економічної полі-

тики у вибраному теоретичному контексті; 

— емпіричне тестування функціональних залежностей промислового 

виробництва, RER і торговельного балансу для трансформаційних економік 

Латинської Америки та України; 

— вивчення доцільності використання інституційних рішень для кон-

солідації економічної політики; 

— розробка пропозицій щодо принципових питань економічної полі-

тики в Україні. 

Основні результати є такими: 

1. Виявлено присутність обмежень платіжного балансу в економіках 

Латинської Америки в обох аспектах ─ рестрикційного характеру дефіциту 

поточного рахунку та оберненої залежності сальдо поточного рахунку від 

доходу. В українській економіці обмежуючий вплив платіжного балансу під 

час зростання ВВП простежується набагато слабше, однак зберігається 

рестрикційний характер дефіциту поточного рахунку. Стимулюючий вплив 

сальдо поточного рахунку на доход здійснюється переважно через збільшен-

ня експорту (окрім Мексики). 

2. Отримано свідчення щодо деструктивного впливу потоків капіталу 

в частині погіршення динаміки доходу збільшенням зовнішнього боргу та 

рестрикційного впливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ).  

3. За допомогою альтернативних моделей “залежної” економіки з ра-

ціональними очікуваннями докладно пояснено характер взаємодії інструмен-
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тів цілісної економічної політики під час переходу до стійкого економічного 

зростання.  

4. Обґрунтовано можливість ідентифікації економічної нестабільності 

на основі особливостей формування очікувань обмінного курсу пропозицією 

грошової маси.  

5. Отримано теоретичні та емпіричні докази рестрикційного характеру 

монетарної політики в Аргентині, Бразилії та Україні. Виявлено експансій-

ний вплив фіскальної дисципліни.  

6. Проілюстровано брак можливостей стимулювання доходу за допо-

могою зниження RER в нестабільному економічному середовищі.  

7. Пояснено доцільність використання інституційних рішень для кон-

солідації цілісної економічної політики.  

Запропоноване дослідження становить логічне продовження аналізу  

економічних реформ у країнах Латинської Америки, яке започатковано у 

монографії „Економічні реформи у Латинській Америці: від фінансової ста-

білізації до стійкого економічного зростання” (Шевчук 1999а), та викорис-

тання логіки моделі „залежної” економіки для пояснення економічної полі-

тики в Україні, як це продемонстровано у монографії „Платіжний баланс і 

макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід Украї-

ни” (Шевчук 2001а). Значною мірою в нинішньому дослідженні йдеться про 

синтез підходів до економічної політики на основі порівняльного аналізу 

країн з подібними структурними характеристиками. Якщо в даному дослід-

женні окремі питання зачеплено лише побіжно, враховуючи їх докладний 

аналіз у попередніх працях (приміром, це стосується прикладних характер-

ристик „залежної” економіки), то використання подібного теоретичного ін-

струментарію видається доречним для збереження інформаційної цілісності 

та послідовності у викладі дослідницького матеріалу. Порівнюючи з попе-

редніми дослідженнями, істотно розширено діапазон використання емпірич-

ного аналізу, проведено повніший аналіз функціональних зв’язків між інст-

рументами цілісної економічної політики, актуалізовано зміни в економічній 

ситуації країн Латинської Америки та України.    
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Структура дослідження відповідає поставленим завданням. У розділі 

1 подано необхідні визначення і в першому наближенні охарактеризовано 

обмеження платіжного балансу. В такому контексті зроблено попередні за-

уваження щодо ідентифікації рівноваги платіжного балансу, а також особли-

востей її підтримання. Схематично окреслено основні функціональні зв’язки 

предмету дослідження, що стосуються характеру зв’язку між економічним 

зростанням і платіжним балансом, вибору адекватної теоретичної моделі та 

залежності економічної політики від суспільно-політичних чинників.     

У розділі 2 предметно проаналізовано різноманітні аспекти відкритості 

економіки як елемента економічної стратегії. Зокрема, увагу отримала зміна 

поглядів на відкритість для зовнішньої торгівлі та потоків капіталу під час 

еволюції латиноамериканської моделі економічного зростання. Оцінки від-

критості проведено в широкому аналітичному діапазоні, включно з числен-

ними критичними зауваженнями. Репрезентативний огляд вітчизняної і зару-

біжної літератури доповнено власними міркуваннями щодо поточної диску-

сії навколо шляхів практичної реалізації інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку української  економіки.  

У розділі 3 докладно проаналізовано характер обмежень платіжного 

балансу. За допомогою адекватних статистичних методів досліджено харак-

тер взаємного зв’язку між показниками доходу і сальдо рахунків платіжного 

балансу ─ поточного і фінансового, а також окремих компонент торговель-

ного балансу ─ експорту й імпорту. Емпіричні оцінки зроблено для агрегова-

них даних країн Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної 

Європи, а також в розрізі окремих країн. На підставі отриманих результатів 

запропоновано необхідні аналітичні узагальнення, які становлять ін форма-

тивне підґрунтя для подальшого теоретичного та емпіричного аналізу.     

У розділі 4 стисло розглянуто конкуруючі підходи щодо підтримання 

рівноваги платіжного балансу. Акцентовано використання відповідних тео-

ретичних моделей для пояснення економічних процесів у Латинській Амери-

ці, а на цій основі ─ стисло узагальнено перебіг ортодоксних і гетеродоксних 

програм фінансової стабілізації, що створює належне аналітичне тло для 

розгляду проблематики відхилень від зовнішньої і внутрішньої рівноваги та 
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цілісності економічної політики, покликаної забезпечити стійке економічне 

зростання та надійну рівновагу платіжного балансу. В загальних рисах оха-

рактеризовано проблему вибору економічної політики в Україні.   

Розділ 5 присвячено використанню показника RER для ідентифікації 

рівноваги доходу і платіжного балансу. Підвищену увагу отримала поведінка 

RER під час програм фінансової стабілізації. Необхідні теоретичні міркуван-

ня проілюстровано доречними емпіричними оцінками. З використанням фі-

льтру Ходріка─Прескотта оцінено відхилення поточних значень RER від 

рівноважного тренду для досліджуваних країн Латинської Америки та 

України.    

У розділі 6 розглянуто теоретичні аспекти економічної політики сти-

мулювання доходу і вирівнювання платіжного балансу згідно обраного класу 

моделей “залежної” економіки. Теоретичні передбачення розроблених моде-

лей протестовано емпірично з метою виявлення їх адекватності для пояснен-

ня відомих економічних процесів під час фінансової стабілізації і переходу 

до стійкого економічного зростання. Зокрема, переконливо показано відпо-

відність макроекономічної динаміки в Україні теоретичним припущенням 

моделі „залежної” економіки з раціональними очікуваннями.   

Розширене авторське розуміння узгодженого використання інстру-

ментів економічної політики подано у розділі 7. В центрі уваги ─ питання 

фіскальної дисципліни, яка розглядається визначальним чинником підтри-

мання довгострокової рівноваги доходу і платіжного балансу. Послідовно 

проаналізовано механізми стабілізаційного впливу, потенційні обмеження та 

шляхи досягнення фіскальної дисципліни. З використанням емпіричних 

результатів охарактеризовано специфіку ідентифікації та вибору системи 

обмінного курсу, особливості зваженої монетарної політики та взаємодії 

двох лібералізацій ─ потоків капіталу і зовнішньої торгівлі.       

У розділі 8 охарактеризовано використання інституційних рішень для 

консолідації економічної політики. Спочатку подано загальні міркування 

щодо взаємодії економічних та суспільно-політичних чинників за умов інс-

титуційної підтримки, що важливо як для проведення стабілізаційної полі-

тики, так і наступного переходу до стійкого економічного зростання. Аналіз 
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конкретних інституційних рішень, як незалежний центральний банк, гро-

шова рада і соціальний пакт, зроблено на підставі досвіду окремих країн. 

Зокрема, підвищену увагу отримали особливості аргентинського експери-

менту з грошовою радою (1991─2001 рр.).  

У розділі 9 подано аналітичні міркування щодо використання досвіду 

країн Латинської Америки для визначення передумов та інструментальних 

чинників макроекономічної рівноваги в Україні. Розділ відкрито обговорен-

ням доречності аналогій з країнами Латинської Америки. Далі з врахуванням 

латиноамериканського досвіду розглянуто особливості підтримання рів-

новаги доходу і платіжного балансу в українській економіці, з акцентуван-

ням проблеми „подвійного дефіциту” ─ бюджету і поточного рахунку, а 

також зваженості монетарної політики. Підвищену увагу отримали природа 

вітчизняної інфляції та макроекономічний вплив девальвації гривні.    

 

 


