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Тема: Зовнішньоекономічні зв’язки і проблеми макроекономічної рівноваги. 

Протекціонізм. Вільна торгівля. Теорія порівняльних переваг 

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із поняттями зовнішньоекономічних зв'язків та 

макроекономічної рівноваги, їх сутністю та проблематикою; вивчення поняття 

протекціонізму та вільної торгівлі. 

 

Синонімом процвітання економіки є високий експортний потенціал країни, 

виробництво конкурентоспроможної продукції. Але цілком розумне прагнення 

держави збільшувати експорт, а  не імпорт товарів, можна розглядати і як парадокс – 

нація свідомо намагається віддавати товари, а не одержувати їх.  

В умовах відкритої економіки зовнішні чинники: експорт-імпорт, іноземні 

інвестиції впливають на виробництво, рівень доходів і зайнятість усередині країни, і, 

отже, за допомогою зовнішніх чинників можна впливати на макроекономічну 

рівновагу. Експортовані товари справді споживають іноземні громадяни, але експорт 

дає імпульс зростанню національного виробництва, доходу і зайнятості.  

Більшому обсягу сукупних витрат відповідає більш високий рівень рівноважного 

обсягу виробництва. Отже, ріст експорту може збільшувати національний прибуток. До 

того ж ефекту приводять і іноземні інвестиції. 

При оцінці економічного стану суспільства виникає необхідність у виявленні 

співвідношення між імпортом і експортом країни. Це співвідношення визначається 

при упорядкуванні платіжного балансу країни, складовою частиною якого є торговий 

баланс. Слід відзначити, що узагальнюючим показником платіжного балансу є його 

сальдо — різниця між імпортними й експортними його статтями. Перевищення 

імпорту з інших країн над власним експортом дає негативне сальдо платіжного балансу 

і може призвести до неприємних економічних наслідків, наприклад, до 

зовнішньоторговельного дефіциту. 

Перехід від національної моделі росту до світової ставить перед економічною 

теорією питання про те, якою мірою відповідає національним економічним інтересам 

участь країни у світових економічних відносинах. Виграє чи програє країна від 

участі в міжнародному поділі праці? Пошук відповідей на запитання про вигідність 

зовнішньої торгівлі і міжнародної спеціалізації відноситься до числа 

фундаментальних питань економічної теорії, економічної політики. 

Серед ранніх економічних доктрин, що аналізують міждержавні економічні 

відносини, варто згадати меркантилістів. Їхні ідеї панували протягом майже трьох 

сторіч (кінець XV-XVIII ст.). Меркантилісти вважали, що держава повинна 

якнайбільше продавати на зовнішньому ринку і якнайменше купувати, накопичувати 

золото як основу багатства і т.п. Сьогодні ці постулати виглядають наївними, проте 

вони перегукуються з ідеями протекціонізму — однієї з двох основних концепцій 

сучасних міжнародних економічних відносин. Вчення меркантилістів можна назвати 

докапіталістичним протекціонізмом.  

У полеміці з поглядами меркантилістів, які 

вели класики політичної економії А.Сміт і 

Д.Рікардо, був обґрунтований протилежний 

протекціоністському підхід до оцінки вигод 

міжнародної торгівлі. Це так звана концепція 

вільної торгівлі – фритредерство (англ. frее. trаdе 

— вільна торгівля). 

Отже, політика вільної торгівлі означає 

усунення держави від прямого втручання у      



зовнішню торгівлю. Вважається, що не держава, а ринок має бути основним регулятором 

міжнародної торгівлі. Зрозуміло, що держава не може повністю усуватися від зовнішньої 

торгівлі. Навіть найрішучіші прихильники концепції вільної торгівлі допускають 

укладення державами міжнародних торговельних договорів, що надають максимально 

можливу свободу дій суб'єктам господарювання. 

У разі здійснення політики вільної торгівлі країни стають взаємопов'язаними, 

зменшується небезпека їх ворожого ставлення одна до одної. Така політика є бажаною і 

позитивною, але ще ніхто і ніколи у цьому світі не бачив її в чистому вигляді. Така 

політика є своєрідним маяком для тих, хто пливе бурхливим морем протекціонізму. 

Історія світових економічних відносин це водночас історія боротьби двох 

вищевказаних концепцій у підході до світових зв’язків і, відповідно, двох напрямків у 

державній зовнішньоекономічній політиці. Прихильники протекціонізму обстоюють 

необхідність державного захисту промисловості своєї країни від іноземної конкуренції. 

Прихильники вільної торгівлі вважають, що в ідеалі не держава, а ринок здійснює 

формування структури експорту й імпорту. Сполучення цих підходів у тій або іншій 

пропорції відрізняє зовнішньоекономічну політику держав у різні періоди їх розвитку. 

Для національних економік велика відкритість, лібералізація торгівлі характерна для 

періодів високих темпів економічного зростання, сильного експортного потенціалу 

(наприклад, Англія на рубежі XIX і XX ст., США після другої світової війни). І 

напроти, у періоди економічного спаду, послаблення експортних потенціалів, як 

правило, більш дієві аргументи прихильників протекціонізму. Серед цих аргументів такі, 

як необхідність захисту нових галузей, захисту від конкуренції більш дешевої іноземної 

робочої сили, необхідність диверсифікації економіки, з тим щоб країна не залежала від 

експорту якоїсь однієї групи товарів, захист галузей, пов’язаних із національною 

обороною, і, нарешті, необхідність приймати 

відповідні заходи, щодо подолання бар’єрів у 

зовнішній торгівлі з боку інших держав.  

Хрестоматійним прикладом наслідків росту 

протекціоністських тенденцій може служити 

ситуація перед другою світовою війною. 

―Велика депресія‖ 1929- 1933 рр. стимулювала 

боротьбу щодо ізоляції ринків. У відомому 

сенсі ініціювали цю боротьбу США, 

прийнявши в 1930 р. сумновідоме тарифне законодавство Смута-Хаулі. Відповіддю 

було зведення торгових бар’єрів практично всіма розвинутими країнами. Як наслідок — 

різке скорочення обсягів світової торгівлі. 

Період після другої світової війни характеризувався посиленням позицій 

прихильників вільної торгівлі. Наприкінці 80-х — початку 90-х рр. знову в 

зовнішньоторговельній сфері спостерігався сплеск протекціоністських тенденцій 

антидемпінгові закони, збільшення кількості квот і т.п. І все ж основною сучасною 

тенденцією світового господарського розвитку є лібералізація міжнародної торгової 

політики. Вона відбиває іншу об’єктивну закономірність розвитку світового 

господарства – його всезростаючу інтернаціоналізацію. 
 

 

 

Домашнє завдання: 

 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати письмово відповіді на 

наступні питання: 

1. Дати визначення наступним поняттям: експорт, імпорт, іноземні інвестиції. 

2. Що означає поняття «політика вільної торгівлі»? 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 
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