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Другий економічний поділ в Європі?

Герберт Брюкер

1. Вступ

Розділ Європи на країни з ринковою та центрально планованою
економікою після Другої Світової війни асоціювався зі зростаючою
розбіжністю в показнику доходу на душу населення. В той час як
доходи на душу населення в країнах нинішніх членах ЄС та інших
країнах Європи з ринковою економікою досягли однакового рівня у
післявоєнний період, розрив у показниках доходу країн з ринковою та
планованою економікою постійно зростав після Другої Світової війни. Ні
примусове накопичення основного та людського капіталу ні помірковані
ринкові реформи, такі як “Новий економічний механізм” в Угорщині чи
“перебудова” за часів Горбачова у колишньому Радянському Союзі не
змогли змінити цю тенденцію. Усвідомлення того факту, що наближення
показників доходу на душу населення до західних стандартів було
неможливим у рамках існування державної власності та центрального
планування, було єдиною, якщо не провідною силою, яка підштовхнула
розвал системи центрального планування.

На початку перехідного періоду населення країн Центральної та Східної
Європи (ЦСЄ), як і більшість експертів з економічних питань, очікували,
що зближення економічних систем призведе і до зближення показників
доходу на душу населення. Десять років по тому як почалось
впровадження ринкових реформ, ми маємо неоднозначні дані про
реформи перехідного періоду та економічні перетворення в Центральній
та Східній Європі: в той час як країни на стадії перехідного періоду
спочатку зазнали глибокого спаду виробництва, є лише маленька група
країн, яка змогла добитися показників росту, вищих за показники
нинішніх членів ЄС, після закінчення спаду, викликаного перехідним
періодом. В іншій групі країн розрив у показниках доходу з ЄС
залишається постійною величиною, а у третій групі спад, викликаний
перехідним періодом, ще не закінчився.

Такі неоднозначні дані викликають певне занепокоєння щодо того, що
ми зіштовхнемося із другим економічним розподілом в Європі між
“клубом тих, хто наблизився”, який включає нинішніх та майбутніх
членів ЄС, та групою країн, показники яких відхиляються, що
складається з країн-членів СНД та кількох інших країн, таких як
Болгарія та Румунія. Однак нинішні тенденції необов’язково
справдяться. Вони дуже сильно залежатимуть від економічної політики.
Незважаючи на це, оптимістичну гіпотезу про те, що показники доходу
на душу населення на Сході наблизяться до рівня західних показників
після проведення реформ, треба доводити дуже обережно.

В цьому Розділі обговорюються перспективи зближення доходів на душу
населення в країнах на Сході та Заході Європи на основі наших
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теоретичних та емпіричних знань про зростання та зближення.
Обговорення організоване наступним чином: по-перше, коротко
розглядаються теоретичні міркування щодо зближення та відхилення у
показниках доходів на душу населення. По-друге, доводиться за
допомогою емпіричних свідоцтв зближення значень показників у
країнах з ринковою економікою та відхилення у значеннях між країнами
з ринковою та планованою економікою в післявоєнній Європі. По-третє,
описується різний рівень розвитку країн з перехідною економікою після
початку економічних реформ і пояснюються відмінності цього розвитку
після закінчення перехідного періоду. Останній підрозділ підсумовує
основні аргументи та приводить висновки про процес зближення.

2. Зближення: висновки з теорії зростання

Економічна теорія не дає однозначної відповіді на фундаментальне
питання, чи схильні доходи на душу населення бідних країн збігатися із
доходами багатих країн. Для систематизації дискусії ми можемо
розрізнити чотири гіпотези, які конкурують між собою (Galor, 1996;
Brücker, 2000):

•  абсолютне зближення: показники доходу на душу населення в
бідних та багатих економіках збігаються, незважаючи на початкові
запаси та всі інші умови;

•  умовне зближення: показники доходу на душу населення в бідних
та багатих економіках збігаються, незважаючи на початкові запаси,
якщо всі інші умови є однаковими;

•  клубне зближення (стратифікація, поляризація): показники доходу
на душу населення в бідних та багатих економіках зближуються,
якщо початкові запаси є до певної міри подібними і якщо всі інші
умови однакові;

•  відхилення: показники доходу на душу населення в бідних та
багатих економіках відрізняються, якщо початкові запаси і/ чи інші
умови не є однаковими.

Безперечним є те, що немає ніякого теоретичного або емпіричного
підгрунтя під гіпотезою абсолютного зближення: інституціональні
розбіжності, відмінності в технологіях, схильніст схільності економічних
агентів зберігати тощо призводять до відмінностей у накопиченні
основного та людського капіталу, а також до відмінностей у рівнях або
темпах росту продуктивності факторів. Тому немає ніяких передумов
для очікування зближення показників виробництва продукції та доходів
у країнах, які відрізняються своїми інститутами, макроекономічними та
соціальними умовами, технологіями і т.д.

Гіпотезу про умовне зближення можна вивести з елементарних
неокласичних моделей зростання, які базуються на припущенні про
економіку з одним сектором, що описується виробничою функцію з
постійним ефектом масштабу, постійною нормою зберігань (Solow,
1956) або ендогенним зберіганням та опуклими міжчасовими
перевагами (Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans, 1965). В цих
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моделях економіки є схильними до зближення з єдиним і стабільною
точкою рівноваги (станом стабільності), незважаючи на їх початкові
запаси основного та людського капіталу. У цій точці рівноваги
довгостроковий шлях зростання визначається екзогенним темпом
технологічного прогресу. Як наслідок, економіки зі слабкими
початковими запасами зростають швидше, ніж багаті країни до моменту
зближення показників доходу на душу населення, якщо
інституціональні та технологічні умови та міжчасові переваги
економічних акторів (тобто їх схильність зберігати) є однаковими.

Провідна сила зближення в цих моделях є виробнича функція з
постійним ефектом масштабу. Накопичення основного та інших видів
капіталу не збільшує у довгостроковій перспективі темпи зростання,
оскільки гранична продуктивність знижується в ході накопичення
факторів, якщо запаси інших факторів, таких як робоча сила або земля
та технологічний прогрес залишаються на тому ж рівні. Однак варто
зазначити, що гіпотеза про умовне зближення не підтримується всими
неокласичними моделями зростання. Неокласичні моделі зростання з
виробничими функціями з постійним ефектом масштабу можуть
призвести до численних станів стабільності з різними рівнями доходів
або до постійного відхилення в значеннях доходу на душу населення,
якщо:

•  економіка країни складається з більш ніж одного сектора, і
виробничі функції не відповідають певним обмежувальним
припущенням (Uzawa 1961, 1963);

•  еластичність заміни індивідуальних факторів виробництва є низькою
або не є постійною в моделях із поколіннями, які перекривають одне
одне (Galor, 1992; Galor та Ryder, 1989; Galor, 1996);

•  індивіди розглядають мінімальний рівень споживання (Brücker,
2000; Brücker та Schrettl, 1996).

Тому початкові запаси фізичного або людського капіталу мають
значення, якщо ми послабимо деякі з обмежувальних припущень
елементарних моделей з підручників. Якщо значення початкових
доходів або запасів факторів впадуть нижче критичного рівня, то одне з
двох: або мінімальний рівень споживання чи властивості виробничої
функції можуть призвести до так званої пастки збіднення, що
заважатиме зближенню показників доходу на душу населення між
бідними та багатими країнами. Навіть гірше, в деяких випадках норми
інвестицій можуть не встигати за нормою амортизації до тих пір, доки
не буде повністю спожито основний капітал.

Врешті-решт, моделі ендогенного зростання, що базуються на
виробничих функціях, які демонструють зростаючий ефект масштабу,
можуть призвести до постійних чи зростаючих відмінностей в рівнях
доходу. В простих моделях ендогенного зростання з виробничою
функцією, яка демонструє зростаючий ефект масштабу і постійний
ефект накопичення одного фактора (наприклад, “АК”-модель)
відмінності у доходах на душу населення будуть зберігатися в часі. Але
деякі з моделей ендогенного зростання демонструють властивості
умовного зближення, наприклад, якщо функція виробництва базується
на накопиченні більш ніж одного фактора виробництва, або якщо
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моделі складаються з кількох секторів, де відбувається накопичення
факторів. Тому теорія ендогенного зростання не надає однозначних
висновків щодо зближення показників доходу на душу населення.
Варто зазначити в цьому контексті те, що емпіричний доказ основного
твердження моделей ендогенного зростання, а саме, що функції
виробництва демонструють зростаючий ефект масштабу хоча б в
одному секторі економіки, є все ще відсутнім.

До сих пір ми розглядали економіки ізольовано. Принаймні в
неокласичних моделях зростання з постійним ефектом масштабу
мобільність факторів виробництва має тенденцію до зрівняння їх цін у
різних економіках. Навіть якщо внутрішні збереження будуть нижчими
за рівні, необхідні для розширення чи збереження внутрішнього
основного капіталу, мобільність факторів може викликати зближення
показників доходу на душу населення (щоб ознайомитися з дискусією,
див. Mountford, 1998). Тому більш ймовірнішим є те, що відкриті
економіки є більш схильними до зближення, ніж ізольовані.

Звичайно, всі ці моделі з теорії зростання є теоретичними вправами на
дуже високому рівні абстракції, які можуть відповідати або не
відповідати реальним умовам економіки. Як би там не було, якщо деякі
з ідей, які лежать в основі цих моделей, відповідають дійсності, вони
мають дуже важливе значення для рекомендацій щодо економічної
політики в країнах з перехідною економікою: по-перше, зближення
економічних інститутів та інші умови, які відповідають економічному
зростанню, не обов’язково розуміють під собою зближення рівня доходу
на душу населення. Постійні відмінності в рівні доходу або, що навіть
гірше, показники доходу, які постійно відхиляються, є принаймні
теоретичною можливістю. По-друге, мінімальний рівень споживання
може призвести до отримання ставок інвестування, які є надто
низькими, щоб підтримувати рівень основного капіталу, так що, дохід
на душу населення постійно знижуватиметься. Оскільки рівні доходу та
споживання дуже різко знизилися протягом спаду, викликаного
перехідним періодом, випадок постійного зменшення основного
капіталу може бути реальною загрозою для деяких економік, які
перебувають на стадії перехідного періоду. По-третє, мобільність
факторів між країнами може стати провідною силою для зрівняння цін
на фактори і для зрівняння рівнів доходу.

3. Перший економічний поділ: уроки
післявоєнного зростання

В післявоєнній Європі ми не знаходимо чітко визначеної тенденції
зближення доходів на душу населення. Розподіл доходів на душу
населення характеризується розвитком у формі “двох ідентичних піків”,
тобто зближення доходів на душу населення на верхній та нижній
точках шкали доходу, в той час як країни з середнім рівнем доходу
взагалі зникли. Цей розвиток дуже сильно нагадує розподіл
економічних систем на економіки з центральним плануванням та
ринкові економіки. В той час як доходи нинішніх країн-членів ЄС і, на
нижчій швидкості, інших європейських країн з ринковою економікою
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досягли однакового рівня, розрив у доходах між країнами з ринковою
економікою та країнами з планованою економікою тільки зріс із плином
часу. Ця загальна картина підтверджується різними показниками
зближення

3.1.Як вимірювати зближення

Методологія вимірювання зближення рівнів доходу на душу населення
не є вільною від протиріч. Існують різні емпіричні підходи для
вимірювання зближення рівнів доходу на душу населення, які
торкаються різних аспектів зближення. Найбільш популярний спосіб
вимірювання – це перехресні регресії по країнах, які регресують темпи
росту на початковий доход та інші пояснювальні змінних, тобто:

( ) ( ) xg'ylnb/yyln 00T +⋅= (1.)

де y0 та yT є показниками ВВП на душу населення на початку та в кінці
періоду, який розглядається, а х – вектор пояснювальних змінних.
Негативний коефіцієнт b початкового рівня доходу інтерпретується як
доказ умовного зближення (див. Barro та Sala-і-Martin, 1991, 1992,
1995). Слід зазначити, що рівняння (1.) зазвичай оцінюється у
нелінійній формі, тобто замість коефіцієнту b обраховується вираз
1+exp(-βT). Коефіцієнт β дає швидкість, з якою знижується початковий
диференціал логарифма доходів на душу населення. Цей тип
зближення часто називають “β-зближенням”. Один приклад для таких
регресій виходить безпосередньо з елементарної неокласичної моделі
зростання з постійною нормою зберігання (Solow, 1956):

( ) ( ) ( ) ( )∂++⋅+⋅+⋅+= gnlnbslnbylnba/yyln 32010T (2.)

де a – константа, s є середньою нормою зберігання, n – це темпи росту
населення, g – темпи технологічного прогресу, а δ – норма амортизації.
Наступний варіант розглядає також інвестиції у людські ресурси, що дає
нам:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∂++⋅+⋅+⋅+⋅+= gnlnbschoollnbslnbylnba/yyln 432010T (3.)

де school є виміром для інвестицій в освіту таким, як рівень охоплення
дітей середніми учбовими закладами. Негативний коефіцієнт b1 знов
інтерпретується як доказ умовного зближення (Mankiw, Romer та Weil,
1992).

Цей метод виміру зближення показників доходів на душу населення
дуже сильно критикувався, оскільки повернення випадаючих
показників до середнього значення з’являється в перехресних регресіях
по країнах як хибний доказ зближення, в той час як нерівний розподіл
доходів між країнами та в межах країн може залишитися без змін або
збільшитися (помилка Галтона) (Quah, 1993; Friedman, 1992). Тому
було запропоновано доповнити перехресні регресії по країнах
вимірюванням варіації у доходах на душу населення з плином часу,
тобто наступним чином:

( )σt it ti y y2 2
= −� (4.)
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де yt  позначає середню величину вибірки. А значення σ2
t, яке

знижується з часом, інтерпретується як доказ зближення. Треба
відмітити, що σ -зближення є виміром абсолютного, а не умовного
зближення.

Вимірювання відмінностей у доходах на душу населення у вибірці країн
не дозволяє ідентифікувати “клуби зближення”. Якщо доходи
наближаються до різних полюсів доходу, варіація у доходах може
залишатися постійною чи зменшуватись. Оцінка інтенсивності ядра у
вибірці з часом дозволяє ідентифікувати “клуби зближення” (Quah,
1993а, 1993b, 1996).

Врешті-решт, тести одиничного кореня повністю використовують
інформацію у часових серіях. Зближення рівнів доходів за період часу
вимірюється так:

z zt t+ = ⋅1 φ (5.)

де titt yyz −=  та yt  знов позначає середню вибірки. Коефіцієнт φ  є

виміром зближення: якщо φ  прямує до одиниці, тобто, якщо φ  має
одиничний корінь, диференціал доходів залишається постійним.
Значення, менші за одиницю є показниками зближення, значення,
більші за одиницю – показниками відхилення. Нульова гіпотеза про те,
що φ  прямує до одиниці перевіряється стандартним Поширеним тестом
Дикеи-Фюллера (ADF). Перевага цього підходу в тому, що в ньому
використовується повна інформація часових серій. Недолік – у тому, що
можна перевірити тільки двосторонні відносини, а не тенденції всієї
вибірки, яка розглядається. Більше того, знов оцінюватиметься
абсолютне зближення, і не можна буде зробити висновків щодо
економічних сил, які стоять за зближенням або відхиленням.

Крім способів оцінки зближення, представлених тут, існує кілька інших,
таких як ускладнені панельні обчислення. Дивись, наприклад, Bernard
та Durlauf (1996); вставки в 1996 томі Європейського Економічного
Огляду; і Canova та Marcet (1995) і De la Fuente (1995) для досліджень.

3.2.Доказ умовного зближення

Традиційний спосіб оцінки умовного зближення – це перехресні регресії
по країнах. Наша специфікація дотримується елементарної моделі Solow
(1956), де економічне зростання є функцією норми зберігання, рівня
технологічного прогресу, норми амортизації, темпу росту населення і
початкового запасу капіталу (див. рівняння 2. в пункті 3.1., Mankiw,
Romer та Weil, 1992).

Щоб проаналізувати вплив різних економічних систем, ми розділили
європейські економіки на три вибірки країн: перша вибірка включає
нинішні 15 членів ЄС, друга вибірка – це європейські країни з ринковою
економікою, тобто ЄС-15, Кіпр, Ісландія, Мальта, Норвегія, Швейцарія і
Туреччина, і остання вибірка – європейські країни, включаючи колишні
економіки з системою планування (Болгарія, Чехословаччина,
Угорщина, Польща, Румунія, СРСР) і Югославія. В усіх випадках дані
про ВВП пораховано згідно Паритету Купівельної Спроможності (ПКС)
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та ставки по інвестиціях було взято з Penn World Tables (1995).
Звичайно, залишається певна кількість застережень у тому, що
стосується порівняння значень ВВП в країнах з планованою та
ринковою економікою. Тому всі результати треба інтерпретувати з
обережністю. Незважаючи на це, з нашої точки зору, ці проблеми
оцінки не впливають на загальну картину. Результати нашої оцінки
представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1.
“β-зближення”: Результати перехресних регресій по країнах

Джерело: розрахунки автора

Отримані показники по країнах з ринковою економікою відповідають
очікуванням моделі Солоу і, тому, гіпотезі умовного зближення:
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Негативний та статистично значний коефіцієнт початкового рівня ВВП є
індикатором зближення доходів на душу населення. Але швидкість
зближення є середньою: коефіцієнт передбачає темп зближення в 2%
на рік, що передбачає скорочення початкового розриву в доходах на
душу населення наполовину через приблизно 35 років. Цей темп
зближення точно відображає результати інших досліджень (Barro та
Sala-і-Martin, 1991, 1992, 1995).

•  Коефіцієнт фізичних інвестицій у ВВП має статистично значний
позитивний вплив на економічне зростання.

•  Коефіцієнт росту населення є статистично значним і негативним.

Більш того, темпи зближення вибірки європейських країн з ринковою
економікою є лише на 1,9% нижче такого ж показника для країн-членів
ЄС, і значення коефіцієнта початкового доходу є меншим. Це може бути
інтерпретовано як індикатор того, що тенденція зближення є сильнішою
серед країн ЄС, ніж у вибірці з всіма європейськими країнами з
ринковою економікою. Однак тут може спрацьовувати зворотний
причинно-наслідковий зв’язок: чим сильнішою є тенденція до
зближення, тим вищою є ймовірність стати членом клубу.

Швидкість зближення суттєво зменшиться, якщо ми включимо до
вибірки колишні країни з планованою економікою та Югославію. Хоча
коефіцієнт початкового доходу все ще є негативним, менше значення
коефіцієнту передбачає темп зближення в 1% на рік. Більш того, ми
отримуємо негативний, але статистично незначний коефіцієнт фізичних
інвестицій. Це відображає той факт, що хоча ставки по інвестиціях
колишніх країн з планованою економікою значно перевищували ставки
країн з ринковою економікою, їх темпи зростання виробництва були
відносно низькими (див. нижче).

У другій регресії ми використали інвестиції в людський капітал як
додаткову змінну (рівняння 3. в пункті 3.1.). Ця регресія призводить до
позитивного коефіцієнту для інвестицій у людський капітал (рівень
охоплення дітей середніми учбовими закладами) і підтверджує також
гіпотезу про умовне зближення. Результати можна отримати,
звернувшись з проханням до автора.

3.3.Варіація в доходах на душу населення

Як це вже було зазначено в пункті 3.1., результати перехресних
регресій по країнах можуть постраждати від хибних кореляцій, які були
викликані поверненням випадаючих показників, до середнього
значення. Незважаючи на це, наші результати підтверджуються іншими
оцінками зближення: Рисунок 5. демонструє стандартне відхилення
доходів на душу населення між 1950 та 1990 роками в Європі. Знов-
таки, різниця в доходах на душу населення у вибірці 15 членів ЄС, а
також і у вибірці європейських країн з ринковою економікою постійно
зменшувалась протягом післявоєнного періоду. Це підтверджується
негативним коефіцієнтом стандартного відхилення в регресії з лагом
(див. Таб. 3. в Додатку). Цікавим є те, що існує значний розрив у рівні
стандартного відхилення між членами ЄС та вибіркою всіх європейських
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країн з ринковою економікою. Це знову (слабкий) доказ гіпотези про
те, що членство в ЄС може сприяти зближенню.

На противагу цьому, стандартне відхилення доходів на душу населення
не зменшується в загальній європейській вибірці протягом всього
післявоєнного періоду. Цей факт відображає знову те, що економіки з
системою планування не наблизилися до рівнів доходів розвинутих
ринкових економік Європи. Підсумовуючи, можна сказати, що варіація в
доходах на душу населення, яка зменшується, серед ринкових економік
підтримує результати, отримані за допомогою перехресних регресій по
країнах.

Рисунок 1.
“σ-зближення“

Джерело: Дані Maddison (1995), розрахунки автора

3.4.Поляризація доходів

Розділ європейських країн на три вибірки країн – члени ЄС, інші
європейські країни з ринковою економікою, і загальноєвропейська
вибірка – надав докази зближення у вибірках ЄС та інших європейських
країн з ринковою економікою, але не у вибірці країн, яка включає
країни з планованою економікою. Наша третя оцінка зближення надає
ще один доказ цій загальній картині: розподіл ВВП в європейських
економіках нагадував вигин у формі дзвона із похилістю в бік нижчої
точки діапазону доходів після Другої Світової війни (див. Рис. 2.). Це
демонструє, що розподіл доходів було завершено нормальним
розподілом на початку післявоєнного періоду. Десь через сорок років
показник ВВП на душу населення було поляризовано навколо двох
полюсів доходів – нижчого на рівні 50 відсотків та вищого на рівні 150
відсотків від (незваженого) середнього значення показника ВВП на
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душу населення в Європі (див. Рис. 3.).1 Зосередження економік
навколо середнього значення вибірки з часом зникло. Треба зазначити,
що ця остання картина відображає глобальні тенденції розподілу
доходу (Quah, 1993а, 1993b, 1996).

Рисунок 2.
Розподіл ВВП в Європі в 1950 році

Джерело: розрахунки автора

Рисунок 3.
Розподіл ВВП в Європі в 1989 році

Джерело: розрахунки автора

                                          
1 Вибірка країн включає нинішніх членів ЄС (за винятком Люксембургу),

Норвегію, Туреччину, Швейцарію, Болгарію, Чехословачину, Угорщину,
Польщу, Румунію, СРСР, Югославію. Дані про ВВП з урахуванням паритету
купівельної спроможності взяті у Maddison (1995).
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На перший погляд, ця картина може бути інтерпретована на підтримку
гіпотези “клуба зближення”. Як би там не було, якщо розподіл у формі
двох піків відповідає розподілу економічних систем у країнах з
планованою та ринковою економікою, це може бути лише
підтвердженням гіпотези про умовне зближення: доходи в планованих
та ринкових економіках можуть наближатися до різних рівнів доходу.

3.5.Показники яких країн співпали, а яких -
відхилилися?

Для підтвердження нашого твердження того, що поляризація доходів
відповідає розділу Європи на ринкові та плановані економіки, цікаво
дізнатися, показники яких саме економік фактично збіглися або
відхилилися. Рисунок 5. демонструє просту кореляцію між початковим
рівнем доходу в 1950 році та середнім темпом зростання протягом
періоду з 1950 по 1989 рік. Низький рівень початкового доходу
асоціюється з високими темпами зростання майже в усіх країнах
вибірки по ЄС, єдиною країною, яка випадає з ряду, є Ірландія.2 На
противагу членам ЄС шість країн з планованою економікою та
Югославія пройшли через період з дуже низькими темпами зростання
ВВП по відношенню до низького початкового рівня доходу на душу
населення в 1950 році. Як наслідок, їх доходи не наблизилися або дуже
мало наблизилися до рівня країн з ринковою економікою, які
демонстрували вищі рівні протягом всього післявоєнного періоду. Серед
країн з ринкової економікою, які не є членами ЄС, Туреччина є країною,
яка сильно відрізняється, тому що вона демонструвала досить низькі
темпи росту порівняно з початковим рівнем доходу в 1950 році.

Більш складною оцінкою аналізу зближення доходів окремих країн є
тести одиничного кореня (рівняння 5. в пункті 3.1.). Ми застосували
однокорінні тести оцінки різниці між доходами на душу населення для
окремих європейських країн та (незваженим) середнім значенням
вибірки ЄС-14 (за виключенням Люксембургу), вибірки ринкових
економік Європи та загальноєвропейської вибірки. Статистично Значний
негативний коефіцієнт диференціалу доходів з лагом передбачає
зближення рівнів доходу між відповідними країнами. Результати цієї
вправи представлені в Таблиці 2. Хоча значення та швидкість
зближення сильно відрізняються, доходи на душу населення більшості
країн ЄС-14 наблизилися до середнього значення доходу по ЄС.
Наближення до середнього рівня є більш значним серед європейських
країн з ринковою економікою.

                                          
2 Треба зауважити, що Ірландія пройшла через період надзвичайно високих

темпів зростання в дев’яностих роках, що тут не враховується.
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Рисунок 4.
Кореляція між початковим рівнем ПКС-ВВП та середнім темпом зростання в
1950-1990 роках

Джерело: Дані про ВВП взяті у Maddison (1995), обрахунки автора

На противагу цьому нема доказів наближення країн з планованою
економікою – ні до середнього рівня доходів ЄС, ні до середнього рівня
доходів європейських економік. Позитивні значення коефіцієнтів деяких
країн з планованою економікою (СРСР, Румунія) та Туреччини є слабким
індикаторами того, що їх доходи на душу населення відхилилися (Таб.
2.).

3.6.Чому нас може навчити період післявоєнного
зростання?

Хоча ми застосовували різні способи оцінки зближення, наші
результати про зміни в рівнях доходів у післявоєнній Європі є досить
послідовними. Ми можемо зробити чотири основні висновки на підставі
нашого аналізу:

По-перше, поляризація доходів на душу населення навколо вищого та
нижнього полюсу в основному відповідає розділу економічних систем на
країни з ринковою та центральною планованою економікою. В світлі
теоретичних дискусій у попередньому підрозділі ця тенденція скоріше
підтримує гіпотезу умовного зближення, ніж гіпотезу клубного
зближення. Рушійна сила зближення економік навколо різних полюсів
доходів виявлялася скоріше в різних границях виробничих можливостей
для планованих та ринкових економік, ніж у початкових відмінностях у
показниках доходів на душу населення. Це підтверджує результати
інших досліджень (наприклад, Bergson, 1991; Easterley та Fischer,
1994).
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По-друге, стратегія вимушених інвестицій, тобто високі темпи інвестицій
в основний та людський капітал у країнах з планованою економікою по
відношенню до країн з ринковою економікою, не призвела до
зближення рівнів доходу на душу населення. Хоча норми інвестування
в країнах з системою планування були вищими за норми в країнах з
ринковою економікою, їх темпи зростання виробництва знизилися до
рівнів країн з ринковою економікою з набагато вищим рівнем доходу на
душу населення наприкінці семидесятих років останнього століття. Тому
ми не спостерігаємо значної кореляції між економічним зростанням та
інвестиціями в основний капітал у європейській вибірці (див. Рис. 5.).
Це можна інтерпретувати як підтримку неокласичної гіпотези про те, що
граничний прибуток на інвестиції падає з накопиченням капіталу
(Weitzman, 1996). Як наслідок, стратегія вимушених інвестицій не могла
б компенсувати обмеження центрального планування в країнах
Центральної та Східної Європи. Не дивлячись на це, позитивні
коефіцієнти інвестицій в основний та людський капітал у перехресних
регресіях серед ринкових економік підтримують гіпотезу про умовне
зближення: вищий рівень інвестицій в основний та людський капітал
призводить до вищих рівнів доходу, якщо інші умови, а саме базові
інститути економічних систем, є подібними.

По-третє, середня швидкість зближення серед країн-членів ЄС складає
приблизно 2% на рік, тобто є доволі середнім показником. Тому
зміниться не одне покоління перед тим як країни з перехідною
економікою наздоженуть рівні доходів ЄС, навіть якщо вони зможуть
досягнути зближення інституціональних умов.

Рисунок 5.
Кореляція між темпами інвестицій та зростанням ВВП

Джерело: Maddison (1995), Penn World Tables (1995), розрахунки автора
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По-четверте, швидкість зближення була вищою у вибірці нинішніх
членів ЄС по відношенню до вибірки всіх європейських країн з
ринковою економікою. Насправді, є декілька причин очікувати, що
членство в ЄС прискорює зближення рівнів доходу на душу населення:

•  Високий рівень торгівлі та мобільності факторів у країнах ЄС по
відношенню до країн, які не є членами ЄС, прискорює зближення цін
на фактори та норм інвестування, і тому – зближення рівнів доходу
на душу населення.

•  Трансфери доходу з боку структурних та регіональних фондів
можуть сприяти зближенню рівнів інвестицій факторів у країнах та
регіонах з різними рівнями доходів.

•  “Acquis communautaire”, спільна законодавча основа ЄС, посилює
зближення інституціональних умов серед країн ЄС.

Однак наші результати не є достатніми для забезпечення вагомих
доказів тієї тези, що членство в ЄС прискорює зближення економічних
систем: якщо існує викривлення вибірки в члени ЄС на основі
наближення економічних показників, може спрацювати зворотний
причинно-наслідковий зв’язок. Необхідно провадити подальше
дослідження.

Підсумовуючи все, можна казати, що історичні свідоцтва з періоду
післявоєнного зростання підтримують гіпотезу про умовне зближення.
Незважаючи на це, слід зробити одне важливе застереження:
диференціали доходу між європейськими економіками після Другої
Світової війни були загалом меншими за диференціали доходів між
промислово розвинутими країнами та країнами, що розвиваються.
Більше того, деякі окремі країни, такі як Туреччина, не вписуються в
загальну картину зближення ринкових економік. Тому, мабуть, ще
надто зарано відмовлятися від гіпотези про “клубне зближення”.

4. Чи перебуває Європа на порозі другого
економічного поділу?

На початку перехідного періоду більшість експертів пророкували
швидке зближення рівня доходів на душу населення в країнах, що
проводять реформи. Як ми могли побачити у попередніх розділах, цей
прогноз може базуватися як на теоретичних доказах, так і на
історичному досвіді: якщо скасування системи центрального
планування та заснування ринкових інститутів розширитиме границі
виробничих можливостей, а це і є завданням переходу від однієї
економічної системи до іншої, то тоді можна буде очікувати, що фаза
перехідного періоду матиме надзвичайно високі темпи зростання
виробництва принаймні за умов гіпотези умовного зближення. Провідна
сила надзвичайно високих темпів зростання – це висока гранична
продуктивність основного та людського капіталу в економіках з
низькими початковими запасами. Більш того, головним уроком, який
можна здобути з післявоєнного періоду в Європі, є те, що бідні
економіки дійсно досягли б таких же самих показників, якщо
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інституціональні умови та темпи здійснення інвестицій у основний та
людський капітал були би певною мірою подібними.

Рисунок 6.
Середні темпи зростання ВВП в 1990-1999 роках

Джерело: ECE (2000), розрахунки автора

Рисунок 7.
Зростання ВВП після закінчення спаду, спричиненого перехідним періодом

Джерело: ECE (2000), розрахунки автора
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Однак рівень доходів на душу населення у ЄС та країнах Центральної та
Східної Європи стали насправді відрізнятися протягом першого
десятиріччя після початку перехідного періоду. Всі країни, що
перебувають на стадії перехідного періоду, зазнали спочатку глибокого
спаду виробництва, і тільки декілька країн вже досягли або перевищили
той рівень виробництва, який був до початку перехідного періоду
(Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина) (див. Рис. 6.).

Рисунок 8.
Кореляція між початковим рівнем виробництва та зростанням ВВП в 1989-1999
роках

Джерело: ECE (2000), розрахунки автора

Але протягом перехідного періоду темпи розвитку почали надто сильно
відрізнятися між окремими країнами. Ми можемо грубо виділити три
групи країн: у першій групі ми спостерігаємо темпи росту, які
відповідають темпам зближення в 2%3, тобто середньому темпу
зближення, який ми розрахували для ринкових економік у післявоєнній
Європі (Словаччина, Польща, Естонія і Словенія). В іншій групі країн
розрив у доходах, порівняно з країнами ЄС, був майже незмінним з
моменту закінчення спаду, викликаного перехідним періодом (Чеська
Республіка, Угорщина, Латвія). І нарешті, в третій групі спад,
викликаний перехідним періодом, ще не закінчився або все ще
незрозуміло, закінчився він чи ні (Болгарія, Росія, Румунія, Україна та

                                          
3 Якщо темпи зростання країн ЄС дорівнюють 2%, темпи зростання в 4-5%

відповідають темпу зближення в 2% для нинішнього диференціалу в
доходах на душу населення в країнах ЄС та країнах з перехідною
економікою.
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більшість інших країн-членів СНД).4 Треба зазначити, що існує потужна
позитивна кореляція між початковим доходом та зростанням ВВП, тобто
в країнах Центральної та Східної Європи рівень доходів на душу
населення став різним, а не однаковим у ході перехідного періоду (див.
Рис. 8.).

Рисунок 9.
Валові інвестиції в основний капітал в 1998 році (Індекс: 1989 = 100)

Джерело: ECE (2000), розрахунки автора

Трансформацію систем можна розуміти як децентралізацію економічних
рішень. Перше, якщо не головне рішення для економічного зростання, –
це рішення стосовно інвестицій. Хоча ми вже бачили, що високі темпи
інвестицій не можуть подолати обмеження, викликані границею
виробничих можливостей, який визначається базовими інститутами
економічних систем, темпи інвестицій визначають відмінності в рівні
доходу на душу населення у довготривалій перспективі, а також і темпи
зростання виробництва для перехідного періоду між економіками, якщо
інституціональні умови є однаковими.

У випадку країн з перехідною економікою, децентралізація
інвестиційних рішень асоціювалась із глибоким початковим спадом у
інвестиціях в основний капітал. Та після першого шоку ми спостерігаємо
величезну різницю у розвитку інвестицій в основний капітал серед
країн з перехідною економікою: у країнах, що відхиляються, таких як
Росія та Україна, інвестиції в основний капітал знизилися до значення
нижчого, ніж одна п’ята рівня, який був перед початком перехідного
періоду. На противагу цьому, в країнах, економічні системи яких

                                          
4 Білорусь являє собою виключення, оскільки її навряд чи можна віднести до

розряду країни з перехідною економікою після її повернення до системи
центрального планування інвестиційної політики. Див. нижче.



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій  

19

наближаються, таких як Польща і Словенія, інвестиції в основний
капітал за десятиріччя зросли на приблизно 40% по відношенню до
рівня, що був до початку перехідного періоду (Рис. 9.). Не є дивним те,
що існує сильна позитивна кореляція між інвестиціями в основний
капітал та зростанням виробництва (Рис. 10.). Тому інвестиції
видаються єдиним ключем до відродження економіки та зростання в
країнах з перехідною економікою.

Рисунок 10.
Кореляція між інвестиціями та зростанням ВВП в 1989-1999 роках

Джерело: ECE (2000), розрахунки автора

Різкий спад інвестицій у більшості країн з перехідною економікою є
незрозумілим. Якщо перехід до іншої економічної системи поширює
границю виробничих можливостей, граничний дохід по
капіталовкладеннях в фізичні активи має зростати. Більше того, якщо
зміна у відносних цінах, спричинена переходом до іншої
інституціональної основи та відкриттям економіки, знецінила деякі з
існуючих активів, доходи по нових капіталовкладеннях мають надалі
зростати. Дійсно, низькі значення коефіцієнта приросту капіталу (ICOR)
у країнах з перехідною економікою по відношенню до ЄС, здається,
вказують на те, що реальні доходи по капіталовкладеннях є високими
(див. Таб. 4. в Додатку).5 Незважаючи на це, в більшості перехідних
економік рівень інвестицій в основний капітал все ще нижче рівня до
початку перехідного періоду.

Початковий спад у інвестиціях та різну інвестиційну поведінку в різних
країнах з перехідною економікою можна пояснити певною кількістю

                                          
5 Між тим, ICOR можна розрахувати тільки для економік з позитивними

темпами зростання виробництва. Тому, у нас нема доказу для економік,
таких як Україна.
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аргументів. З точки зору теорії зростання, децентралізація процесу
прийняття рішень протягом перехідного періоду має асоціюватися з
спадом інвестицій, якщо плановики накопичили капітал вище
оптимального рівня (Brücker та Schrettl, 1996). Як ми бачили у
попередньому підрозділі, високі темпи здійснення інвестицій в
економіках з центральною системою планування насправді
породжували низькі доходи. Як би там не було, цей аргумент є менш
переконливим, якщо ми зробимо припущення, що границя виробничих
можливостей було збільшено завдяки переходу від однієї економічної
системи до іншої. Більше того, постійний спад в інвестиціях, який тягне
за собою глибокий спад у реальному споживанні, який ми спостерігаємо
в таких економіках, як Росія та Україна, навряд чи можна пояснити
таким чином.

Другий аргумент з огляду на теорію зростання може бути більш
підходящим у цьому контексті: якщо економічні агенти розглядають
значення мінімального прожиткового рівня споживання, інвестицій
може не вистачити для того, щоб втримати існуючі основні фонди,
навіть якщо граничний дохід є вище середнього. Глибокий економічний
шок, який зменшує рівень виробництва нижче критичного, може
спричинити постійний спад інвестування та обсягів основного капіталу
(див. підрозділ 1).

Сучасні інвестиційні теорії наголошують на важливості невизначеності
щодо безповоротних інвестицій (наприклад, Dixit та Pindyck, 1995).
Треба зауважити, що майже всі інвестиції в реальні активи є
безповоротними, тобто вони втрачають більшу частину своєї вартості
якщо їх використовують не так, як планувалося. Якщо невизначеність
щодо реального доходу по капіталовкладеннях перевищує критичний
рівень, можливо, краще дочекатися того моменту, коли буде отримана
подальша інформація. Було продемонстровано, що ця “альтернативна
можливість очікування” викликає значний спред між безризиковою
ставкою доходу та доходами, які необхідно отримати до того моменту,
коли будуть здійснені безповоротні інвестиції, навіть якщо
невизначеність щодо відповідних економічних змінних є досить
помірною. Економічна невизначеність у більшості країн з перехідною
економікою є більшою, ніж у країнах із налагодженою системою
ринкових відносин через кілька причин: права власності нечітко
сформульовані та не забезпечені належним чином; корупція та інші
форми порушень сягають значних обсягів; інфляція, коливання
валютного курсу та бюджетний дефіцит породжують невизначеність
щодо цін, попиту та інших змінних, які мають відношення до інвестицій.
Слід зазначити, що в той же час ми можемо спостерігати значні
відмінності у здатності урядів країн з перехідною економікою
стабілізувати їх інституціональну та макроекономічну структуру. Існує
достатній доказ того, що відмінності в інвестиційній поведінці можуть
бути пов’язані з відмінностями у поведінці урядів (дивись, приклад,
ЄБРР, 1999).

І нарешті, відмінності у стані європейської інтеграції можуть створити
відмінності в інвестиційній поведінці. Європейська інтеграція може
впливати на інвестиції через різні канали: по-перше, вступ до ЄС
вимагає зближення інституціональних основ. Зобов’язання вступити до
ЄС таким чином підвищує довіру до проведення економічних реформ, а



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій  

21

тому і зменшує невизначеність для іноземних та вітчизняних інвесторів.
По-друге, усунення бар’єрів для мобільності капіталів, наприклад,
шляхом гармонізації норм, регулюючих фінансові ринки, може
ініціювати притік іноземних інвестицій. По-третє, усунення тарифних та
нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами та послугами може збільшити
доходи в секторах, де виробляються товари для торгівлі, і тому
збільшити обсяги інвестицій. По-четверте, державні трансфери капіталу
з ЄС (наприклад, структурні та регіональні фонди) можуть збільшити
обсяги інвестицій в інфраструктуру, і тому дати початок додатковому
притоку інвестицій у приватні сектори економіки. Ми вже можемо
спостерігати чіткі відмінності в обсягах іноземних інвестицій між
кандидатами на приєднання та іншими країнами, що перебувають на
стадії перехідного періоду. Середній обсяг прямих іноземних інвестицій
в країнах, які беруть участь у першому раунді переговорів про
приєднання, сягнув близько 5% ВВП та 20 відсотків валових інвестицій
в основний капітал. Однак існує ефект викривлення вибору: ЄС надав
статус кандидатів на приєднання країнам з перехідною економікою, які
зобов’язалися продовжувати економічні реформи.

Варто відзначити: ми ведемо цю дискусію на основі того припущення,
що економічні системи Сходу та Заходу демонструють тенденцію до
зближення. Але це може не відбутися. На фоні глибокого спаду в
багатьох країнах з перехідною економікою може виникнути спокуса
спробувати ре-централізувати економічні рішення. Білорусь є таким
прикладом (дивись, наприклад, DIW, 1999). В цій країні інвестиційні
рішення стали ре-централізованими за допомогою різноманітних засобів
політики уряду. Ця ре-централізація спричинила відносно високі темпи
зростання виробництва. Це не є дивним, оскільки рівень виробництва
дуже різко знизився протягом перехідного періоду, як і в інших країнах
СНД. В цьому випадку гранична продуктивність капіталу є високою,
навіть якщо границя виробничих можливостей не розширилася у
порівнянні з періодом, коли існувала система центрального планування.
Тому, ре-централізація інвестиційних рішень може призвести до
високих темпів економічного зростання протягом обмеженого періоду
часу. Але історичний досвід, який обговорювався у попередньому
підрозділі, надав переконливий доказ прогнозу того, що доходи на
душу населення не наблизяться до рівня ЄС через недоліки системи
адміністративного планування.

5. Висновки

Хоча перехідний період розпочався майже десять років тому, ще зарано
робити висновки про довгострокові перспективи зближення та
зростання в країнах з перехідною економікою. Незважаючи на це,
досвід останнього десятиріччя приніс розчарування великій кількості
країн. Розрив у доходах між країнами ЄС та країнами з перехідною
економікою збільшився. Тільки деякі країни з перехідною економікою
змогли досягти збільшення темпів інвестицій та виробництва, які є
вищими за темпи розвинутих ринкових економік у нинішньому ЄС. У
більшості інших країн основний капітал та рівень доходу продовжує
відхилятися від рівня країн-членів ЄС. Такий розвиток подій викликає



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій  

22

занепокоєння тим, що перший економічний розділ на країни з ринковою
та планованою економікою в Європі може бути замінено на другий
економічний розподіл на країни з низьким та високим доходом.

Період післявоєнного зростання в Європі підтримує гіпотезу про умовне
зближення, тобто про те, що доходи на душу населення в економіках з
подібними інституціональними умовами мають схильність до зближення.
Хоча швидкість зближення була досить помірною, цей досвід підтримує
оптимістичну точку зору про те, що зближення інститутів протягом
перехідного періоду спричинить зближення рівнів доходів.
Різношвидкісний розвиток країн з перехідною економікою не
суперечить цьому досвіду. Відмінності у темпах зростання серед країн з
перехідною економікою пов’язуються із значними відмінностями у
інвестиційній активності. Відмінності у інвестиційній поведінці, в свою
чергу, можна ув’язати з відмінностями у визначенні та користуванні
правами власності та іншими аспектами інституціональної та
макроекономічної структури. Тому навіть ті країни, які продовжують
відставати, можуть досягнути надзвичайно високих темпів інвестування
та виробництва, якщо їм вдасться стабілізувати інституціональну та
макроекономічну основу.

Незважаючи на це, шанси на інституціональну та макроекономічну
стабілізацію є нерівними серед різних країн з перехідною економікою.
Кандидати на приєднання до ЄС отримують переваги у вигляді
збільшеного обсягу вітчизняних та іноземних інвестицій завдяки довірі
до економічних реформ, які вони проводять. Однак членство в ЄС
залежить скоріше від прагнення насправді здійснювати економічні
реформи, ніж від географії. Тому орієнтація на ЄС може поліпшити
перспективи зближення.

Врешті-решт, до оптимістичної точки зору з приводу того, що
зближення інститутів потягне за собою зближення рівнів доходів, треба
ставитися критично. Гіпотеза про умовне зближення не є позбавленою
протиріч. Економіки можуть опинитися у пастці збіднення, якщо
показники виробництва впадуть нижче критичного рівня. Хоча низький
рівень інвестицій в таких економіках, як Росія та Україна можна
пояснити, в основному, недоліками інституціональних та
макроекономічних умов, можливість пастки збіднення є реальною
загрозою.
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Додаток

Таблиця 3.
“σ-зближення”: результати регресій

залежна змінна: σ2
t−σ2

t-

1

змінна коефіцієнт стандартна
помилка

t-статистичне імовірність R2

ЄС-14 (вибірка: 1950-1989, включені спостереження:
39)
σ2

t-1 -0,0326 0,0075 -4,3575 0,0001 0,082023

Європ. країни з ринк. економікою (вибірка: 1950-1989, включені
спостереження: 39)
σ2

t-1 -0,0174 0,0064 -2,7291 0,0090 0,03549

вся Європа (вибірка: 1961-1989, включені
спостереження: 28)
σ2

t-1 0,0149 0,0075 1,9847 0,0561 0,0328

Джерело: розрахунки автора
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Таблиця 4.
Коефіцієнт додаткової капіталоємності (ICOR)

1995 1996 1997 1998

15 країн ЄС 8,25 12,25 7,76 7,58
Австрія 13,65 11,55 20,17 8,73
Бельгія/
Люксембург

7,95 19,13 5,64 8,18

Данія 5,03 7,21 6,74 7,99
Фінляндія 4,29 4,25 2,86 4,15
Франція 11,06 16,82 9,05 5,66
Німеччина 13,18 27,13 14,27 10,00
Греція 8,86 8,12 6,18 2,20
Ірландія 1,84 2,48 1,93 2,08
Італія 6,31 20,22 12,07 12,08
Нідерланди 6,15 7,03 5,63 6,16
Португалія 8,31 8,17 6,32 7,86
Іспанія 5,95 6,55 5,76 6,96
Швеція 4,19 14,27 7,45 5,51
Великобританія 5,82 4,72 5,14 8,31

10 країн
Центральної та
Східної Європи 1)

3,86 5,23 3,86 5,36

Болгарія 5,28 - - 5,50
Чеська Республіка 5,01 8,38 - -
Естонія - 7,14 2,79 7,68
Угорщина 12,33 14,93 4,35 4,11
Латвія - 5,70 2,30 -
Литва 6,97 4,89 3,34 5,06
Польща 2,68 3,50 3,47 5,07
Румунія 3,01 5,88 - -
Словацька
Республіка

4,11 5,43 5,33 7,96

Словенія 5,13 6,39 5,06 6,12

Малі значення ICOR показують високу граничну продуктивність основного капіталу та
навпаки.

Примітка: ICOR може бути порахованим для додатних темпів росту ВВП
1) лише країни, в яких спостерігається економічне зростання

Джерело: IMF: International Financial Statistics, за різні роки, Washington D.C., World
Bank: World Development Indicators, Washington D.C. 1998.


