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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  

І ПРЯМОГО ЗАРУБІЖНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

У розвитку теорії міжнародної торгівлі виділяють певні етапи. 

Починаючи з 1930-х рр. стає загальновизнаним неокласичний підхід 

до міжнародної торгівлі – теорія Хекшера-Оліна. У 1980-1990-х рр. 

розробляється підхід, альтернативний неокласичному і сформував так звану 

нову теорію торгівлі.  Мова про дослідження П. Кругмана, Е. Хелпмана, 

Дж. Маркузе, Е. Венейблза і ін., передумовами яких стала наявність 

недосконалої конкуренції на товарних ринках, економії від масштабу 

і диференціація вироблених благ. При цьому передбачалася симетричність 

фірм – учасників ринку, тобто їхня однорідність (гомогенність), здатність всіх 

фірм до експорту [1]. 

У той же час емпіричні спостереження давали досить цікаві результати: 

не всі компанії в будь-якій галузі є експортерами, тільки найбільш продуктивні 

і, як правило, більші фірми. На тлі підвищення якості статистичних даних в 

2000-х рр.  з’являються дослідження, що пропонують аналізувати міжнародну 

торгівлю і прямі іноземні інвестиції з урахуванням названих вище передумов і 

допущення про наявність в галузі неоднорідних (гетерогенних) фірм, що 

відрізняються за рівнем продуктивності. Дані дослідження представлені 

роботами М. Меліц, С. Йепла, Е. Хелпмана, Е. Бернарда, Дж. Оттавіано та ін. 

Особливо актуальні в даному контексті базова модель гетерогенних фірм в 

міжнародній торгівлі Меліц і модель Хелпмана, Меліц і Йепла, в якій 

аналізується вибір гетерогенними фірмами альтернативних стратегій при 

міжнародній експансії – здійснення експорту або пряме іноземне інвестування 

і виробництво благ за кордоном [2]. У ряду авторів даний підхід отримав назву 

новітньої сучасної теорії міжнародної торгівлі та іноземного інвестування. 

Чому фірми, що мають різну продуктивність, відрізняються неоднаковим 

поведінкою в частині продажів на внутрішньому ринку, експорту і інвестицій 

за кордон? Відповідь пропонується шукати в наявності витрат експортних 

операцій і прямих інвестицій за кордон. Раніше увагу на цих витратах не 

акцентувати, хоча, на думку М. Обстфельд і К. Рогоффа, вони можуть нести 

відповідальність за деякі так звані пазли міжнародної макроекономіки. Про які 

витратах йдеться? Якщо фірма продає свою продукцію на внутрішньому 

ринку, то, в силу наявності відомих всім постійних витрат, вона повинна мати 

певний мінімальний рівень продуктивності і продажів, що забезпечує 

беззбитковість операцій. Якщо її продуктивність нижче, в довгостроковому 

періоді їй доведеться покинути ринок. 
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У той же час у фірм-експортерів є додаткові постійні та змінні витрати. 

Постійні витрати пов’язані з необхідністю створення торгових представництв 

за кордоном, пристосування продукції до іноземним технічним стандартам 

і проведення її сертифікації, реклами, в цілому – з кастомізації товарів згідно 

вимогам на зарубіжних ринках. Змінні витрати – це транспортні витрати, 

включаючи страхування вантажів, і оплата митних зборів і зборів. Наявність 

даних витрат призводить до того, що фірма, що претендує на статус 

експортера, повинна володіти більшою продуктивністю, ніж якщо вона має 

намір реалізовувати продукцію тільки на внутрішньому ринку. Критично 

мінімальний рівень ефективності забезпечує беззбитковість експортних 

операцій, перевищення даного рівня дає можливість як експортувати товар, так 

і продавати його на домашньому ринку [3]. 

А як йдуть справи в разі, якщо фірма вибирає вихід на закордонні ринки 

за допомогою прямих інвестицій? З одного боку, постійні витрати фірми 

виявляються вищими, ніж в разі тільки експортних операцій. Адже поряд 

з кастомізацією своєї продукції, виконанням вимог її відповідності технічним 

стандартам, сертифікації, проведенням реклами компанія повинна понести 

одноразові капітальні витрати на придбання виробничих активів за кордоном 

або формування цих активів «з нуля». З іншого боку, випадають змінні 

витрати, пов’язані з оплатою транспортування товарів за кордон, митних 

зборів і зборів. Це означає, що при однаковому зростанні продуктивності 

фірми-експортера і фірми, що здійснює прямі іноземні інвестиції, прибуток 

останньої буде збільшуватися більш швидкими темпами. А якщо при якомусь 

граничному рівні виробництва прибутковість інвестиційної стратегії виходу на 

закордонні ринки перевищить прибутковість стратегії експорту, очевидно, що 

фірма прийме рішення про здійснення прямих інвестицій за кордон. Виходить, 

що прямі іноземні інвестиції реалізують найбільш ефективні фірми в галузі. 

Висновок. Оскільки на зарубіжний ринок виходять найбільш 

продуктивні фірми (за допомогою експорту або прямих іноземних інвестицій), 

що витісняють місцеві найменш ефективні компанії, середня продуктивність 

фірм в кожній країні збільшується, ефективність національних і світової 

економіки зростає. 
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