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У статті розглянуто особливості втілення стратегії експортно орієнтованої індустріалізації 
в низці країн Східної та Південно-Східної Азії в контексті забезпечення диверсифікаційних зрушень 
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сфері забезпечення стабільного макроекономічного середовища. Узагальнено заходи державної полі-
тики диверсифікації зовнішньої торгівлі нових індустріальних країн. Досліджено трансформацію 
участі відповідних країн в міжнародному поділі праці за ступенем втілення стратегії експортно 
орієнтованої індустріалізації.

Ключові слова: диверсифікація, зовнішня торгівля, нові індустріальні країни, глобальні ланцюги 
доданої вартості, «експортна дисципліна».

Вступ. Досвід низки країн світу, які вибрали та 
успішно втілили стратегію експортно орієнтованої 
індустріалізації, свідчить про те, що диверсифікація 
зовнішньої торгівлі залишається невід’ємною скла-
довою у забезпеченні випереджаючого економічного 
розвитку. З 70-х рр. ХХ ст. низка нових індустріальних 
країн (НІК) Східної та Південно-Східної Азії здійснила 
структурну трансформацію своїх економік завдяки 
системній політиці розвитку виробничо-експортного 
потенціалу на інноваційній основі, тому досвід цих 
країн є актуальним та цінним для України, адже відо-
бражає передові світові практики забезпечення випе-
реджаючого розвитку шляхом активізації диверсифіка-
ційних зрушень у зовнішньоторговельній сфері.

Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченню 
й узагальненню успішного досвіду проведення еко-
номічних реформ в низці країн Східної та Південно-
Східної Азії присвячено наукові публікації багатьох 
вітчизняних вчених-економістів. Серед них слід 
назвати таких, як Н.М. Грущинська [1], Л.А. Батюк [2], 
О.І. Рогач [3], Ю.В. Біленко, О.М. Яремчук [4]. В робо-
тах зазначених дослідників розкрито особливості 
економічного розвитку провідних на сучасному етапі 
країн Азійського регіону, розглянуто їх торговельну 
політику та стратегії участі в міжнародному поділі 
праці, визначено основні складові елементи їх конку-
рентоспроможності в період активних трансформацій, 
проаналізовано взаємозв’язок політичної та економіч-
ної модернізації в НІК. Водночас слід зазначити, що 
вивченню особливостей проведення цілеспрямованої 
політики для забезпечення диверсифікаційних зру-
шень в експортних потоках нових індустріальних країн 
приділено недостатню увагу, що обумовлює необхід-

ність поглиблення досліджень у цьому напрямі.
Мета статті полягає в узагальненні успішного 

досвіду проведення державної політики диверсифіка-
ції зовнішньої торгівлі як чинника випереджаючого 
економічного розвитку в низці нових індустріальних 
країн Східної та Південно-Східної Азії.

Викладення основного матеріалу. Аналіз досвіду 
втілення моделі експортно орієнтованої індустріаліза-
ції в нових індустріальних країнах засвідчив, що зага-
лом за стратегією зростання обсягів і диверсифікації 
зовнішньої торгівлі цих країн їх можна розділити на 
три основні групи:

– країни, в основу диверсифікації зовнішньої тор-
гівлі яких покладено трудомісткі галузі виробництва;

– країни, диверсифікація експорту яких базува-
лась на використанні національного ресурсного потен-
ціалу;

– країни, що поєднали обидва вищезазначені під-
ходи.

До першої групи належать Гонконг, Тайвань, Сін-
гапур та Південна Корея. Їх успіх у забезпеченні еко-
номічного розвитку через зростання диверсифікації 
експорту побудований на основі ефективного урядо-
вого втручання за допомогою вжиття тарифних і нета-
рифних заходів підтримки промисловості для забезпе-
чення експортної конкурентоспроможності. Зокрема, 
на початкових етапах індустріального розвитку уряд 
Південної Кореї надавав неадресну підтримку наці-
ональним виробникам для активізації їх експортних 
поставок, активно захищаючи внутрішній ринок від 
імпорту високими ввізними митами. Внаслідок дії 
такого режиму стимулювання початкове зростання 
експорту країни відбувалося в тих галузях перероб-
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ної промисловості, які володіли конкурентними пере-
вагами у витратах виробництва, здебільшого за раху-
нок надлишку робочої сили. Промислова структура 
економіки розвивалась на основі порівняльних пере-
ваг у виробництві трудомісткої продукції, такої як, 
зокрема, текстиль, одяг, взуття, товари деревообробки, 
виробництво світлотехніки. Відповідні галузі стрімко 
збільшували частку в загальному виробництві, що 
сприяло випереджаючому зростанню ВВП до початку 
1970-х рр. [5, c. 34]. Слід підкреслити, що особливу 
увагу було приділено вимогам до ціни та якості това-
рів, лише за умови виконання яких експортери могли 
розраховувати на одержання допомоги з боку держави.

Досягнені результати дали змогу уряду Південної 
Кореї на початку 70-х рр. ХХ ст. перейти до селектив-
ної підтримки виробництва й експорту галузей важкої 
та хімічної промисловості. З одного боку, цьому спри-
яли чинники ендогенного характеру, оскільки активний 
розвиток трудомістких галузей на попередньому етапі 
практично вичерпав надлишок робочої сили та при-
звів до зростання її вартості, а з іншого боку, чинники 
екзогенного характеру виявилися у вигляді зростаючої 
конкуренції на зовнішніх ринках країн тієї продукції, 
що переважала в корейському експорті [6, c. 241]. Прі-
оритетні галузі отримали додаткові значні фінансові 
стимули у вигляді прямих податкових пільг і дешевих 
кредитів, водночас попередньо надані стимули продо-
вжували діяти для всіх експортерів.

Необхідно зазначити, що протягом першого деся-
тиріччя нової політики сприяння експорту високо-
технологічних галузей економіка зіштовхнулась з 
низкою викликів трансформаційного періоду, а саме 
спостерігалося значне зростання інфляції та дефіциту 
торговельного сальдо через те, що національні вироб-
ники продукції важкої промисловості потребували 
істотного імпорту інноваційного обладнання та про-
міжної продукції для задоволення своїх виробничих 

потреб. Однак із середини 1980-х рр. це дало мож-
ливість не лише стрімко підвищити загальні обсяги 
експорту, але й диверсифікувати зовнішні поставки, 
підвищивши частку в них спершу електричного 
устаткування та суден, а пізніше – напівпровідників 
та автомобілів (табл. 1).

Тоді як у 1980 р. одяг займав чільне місце в структурі 
корейського експорту з часткою 15,9%, уже у 2000 р. ця 
частка скоротилась до 2,7%, а в 2010 р. одяг не пере-
бував серед числа десяти основних товарних груп екс-
порту. Водночас у товарному експорті зростала частка 
напівпровідників з 2,5% у 1980 р. до 15,1% у 2000 р. та 
10,9% у 2010 р., а також суден – з 3,5% до 10,5% відпо-
відно. Обсяги експорту за цей період зросли з 17,5 до 
466,4 млрд. дол. США, або у 26,7 разів. Якщо в у 1960 р. 
частка експорту товарів і послуг у ВВП складала всього 
2,6%, то в 1980 р. вона зросла до 28,5%, у 2000 р. – 
до 35,0%, а далі до 42,2% у 2016 р. [8]. Характерно, 
що протягом 1990–2016 рр. Корея лише двічі зазнала 
незначного скорочення показника ВВП на душу насе-
лення за паритетом купівельної спроможності, що від-
булось у кризові 1998 р. і 2009 р. При цьому у першому 
випадку падіння становило 5,1%, а в другому – 1,2%. 
Середньорічний темп зростання цього показника упро-
довж зазначеного періоду становив 6,1%.

Поряд з очевидними результатами у сфері верти-
кальної диверсифікації зовнішньої торгівлі необхідно 
відзначити й деякі виклики, перед якими постала Пів-
денна Корея на сучасному етапі внаслідок послідов-
ної політики експортно орієнтованої індустріалізації. 
Вони полягають у тому, що диверсифікація мала місце 
за принципом U-кривої: досягши помітних зрушень у 
структурі експорту у формі зростання в ньому частки 
високотехнологічної продукції, поставки за кордон 
сконцентрувались на деяких видах відповідних това-
рів, адже питома вага десяти найбільших товарних 
груп в експорті зросла із 47,3% у 1980 р. до 61,9% у 

Таблиця 1
Динаміка реструктуризації експорту Південної Кореї  

за десятьма основними товарними групами у 1980–2010 рр.
1980 р. 1990 р. 2000 р. 2010 р.

Товарні групи % Товарні групи % Товарні групи % Товарні групи %
Одяг 15,9 Одяг 11,7 Напівпровідники 15,1 Напівпровідники 10,9
Сталевий прокат 5,4 Напівпровідники 7,0 Комп’ютери 8,5 Судна 10,5
Взуття 5,2 Взуття 6,6 Автомобілі 7,7 Автомобілі 7,6
Судна 3,5 Відеоапаратура 5,0 Вироби з нафти 5,3 Сенсорні дисплеї 7,0
Аудіоапаратура 3,4 Судна 4,4 Судна 4,9 Вироби з нафти 6,8

Текстиль 3,2 Комп’ютери 3,9 Засоби бездротового 
зв’язку 4,6 Засоби бездротового 

зв’язку 5,9

Каучук 2,9 Аудіоапаратура 3,8 Синтетична гума 2,9 Запчастини  
до автомобілів 4,1

Деревина 2,8 Сталевий прокат 3,8 Сталевий прокат 2,8 Синтетична гума 3,7
Відеоапаратура 2,5 Текстиль 3,6 Одяг 2,7 Сталевий прокат 3,6
Напівпровідники 2,5 Автомобілі 3,0 Відеоапаратура 2,1 Комп’ютери 2,0
Експорт топ-10 47,3 Експорт топ-10 53,4 Експорт топ-10 56,6 Експорт топ-10 61,9

Всього експорт, 
млрд. дол. США 17,5 Всього експорт, 

млрд. дол. США 65,0 Всього експорт, 
млрд. дол. США 172,3 Всього експорт, 

млрд. дол. США 466,4

Джерело: розраховано автором на основі даних джерела [7]
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2010 р. Разом зі збільшенням частки експорту у ВВП 
це привело до посилення залежності економічного 
росту від кон’юнктури зовнішніх ринків, що особливо 
виявилось під час світової фінансово-економічної 
кризи 2007–2009 рр. [9, c. 530]. Тому на сучасному 
етапі уряд Південної Кореї взяв курс на стимулювання 
внутрішнього попиту. Для країни з високим рівнем 
доходів і значним середнім класом, стимулювання вну-
трішнього споживання нині може служити альтернати-
вою експортному попиту за несприятливих прогнозів 
розвитку світового ринку.

Однак, незважаючи на всі проблеми, корейський 
досвід чітко засвідчив, що цілеспрямована політика 
експортного зростання на основі вертикальної дивер-
сифікації дала змогу не просто розвинути зовнішньо-
торговельну сферу країни, але й забезпечити випе-
реджаючі темпи зростання національної економіки з 
порівняно стійким макроекономічним середовищем. 
Однією з ключових рис корейської моделі залиша-
ється те, що уряд відігравав основоположну роль у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку, на 
власний розсуд визначаючи пріоритетні галузі для 
виробництва й експорту, тоді як приватний сектор 
реалізовував урядові плани і був нагороджений або 
покараний залежно від якості цієї реалізації. Яскравим 
прикладом такої політики є запровадження так званої 
експортної дисципліни.

Політика «експортної дисципліни» полягає в тому, 
що для одержання державних преференцій в еконо-
мічній діяльності великі підприємства були змушені 
виходити на зовнішні ринки, щоби продемонструвати 
міжнародну конкурентоспроможність та довести, що 
одержані пільги не позбавляють їх стимулів надалі роз-
вивати виробництво. Стабільні експортні надходження 
були також вкрай необхідні для забезпечення країни 
валютною виручкою з метою закупівлі новітніх іно-
земних технологій. Для підприємств, що демонстру-
вали належну «експортну дисципліну», уряд ліцензу-
вав одержання всіх закордонних технологій. Держава 
та бізнес узгоджували експортні напрями, стандарти 
контролю за якістю, продуктивності, зміни виробни-
чих потужностей, питання злиття й поглинання під-
приємств. Характерно, що в результаті приєднання до 
ГАТТ у квітні 1967 р. Південна Корея зобов’язалась 
припинити політику звільнення експортних доходів 
від оподаткування, вживши еквівалентних заходів при-
хованого протекціонізму у вигляді введення амортиза-
ційних податкових знижок за результатами експортної 
діяльності [10, c. 95].

Іншим прикладом результативних диверсифікацій-
них зрушень з метою активізації економічного розви-
тку є Тайвань, який став на шлях експортно орієнто-
ваного зростання у 1958 р., вживши низку заходів зі 
стимулювання експорту у вигляді податкових пільг 
у зовнішньоекономічній діяльності, надання креди-
тів експортерам за низькими процентними ставками 
тощо. Внутрішній ринок був закритий високими ввіз-
ними митами та кількісними заходами (квотами). Уряд 

вибірково підбирав галузі для просування продукції 
на зовнішні ринки, керуючись власними стратегіч-
ними міркуваннями. Така політика почала давати свої 
результати вже у 1960-х рр., коли темпи зростання 
ВВП й експорту значно пришвидшились порівняно з 
попередніми роками, проте до кінця 1970-х рр. Тайвань 
залишався країною, що розвивається, експортуючи 
здебільшого сировину, а також трудомістку продукцію, 
виробництво якої потребувало залучення робочої сили 
з низьким рівнем кваліфікації [11, c. 16].

З метою активізації структурних зрушень в еко-
номіці і з огляду на висхідну тенденцію у вартості 
робочої сили у 1980-х рр. уряд Тайваню взяв курс на 
інтеграцію промислового комплексу до глобальних 
ланцюгів доданої вартості. Пільгове кредитування 
експорту було суттєво обмежено, а пріоритетні галузі 
державної підтримки почали вибиратися за новою 
методологією. Перевага віддавалась підприємствам 
тих галузей, які розвинули тісні кооперативні зв’язки 
з іноземними партнерами, продукція яких мала висо-
кий рівень наукоємності та відповідала новітнім еко-
логічним стандартам [12, c. 293]. З метою одержання 
переваг інтеграції до глобальних ланцюгів доданої вар-
тості також було взято курс на лібералізацію торгівлі, 
скасовано низку нетарифних бар’єрів. Водночас вжито 
низку заходів щодо створення сприятливого режиму 
для залучення іноземних інвестицій; уряд здійснив 
ревальвацію національної валюти з метою зменшення 
торгового профіциту й заохочення імпорту провідних 
технологій.

Як наслідок, до 1990-х рр. Тайвань став відносно 
розвиненою країною, яка експортувала хімічну та іншу 
високотехнологічну продукцію, частка якої сягала 50% 
в експорті. Більше того, до кінця 1990-х рр. проміжна 
продукція, машини та транспортне обладнання разом 
склали 84% експорту країни. Тайвань повністю ско-
ристався перевагами глобальних ланцюгів вартості 
в галузі напівпровідників та став одним з провідних 
світових експортерів ноутбуків. Таким чином, випе-
реджаюче зростання експорту Тайваню протягом деся-
тиліть характеризувався переходом від трудомістких і 
низькотехнологічних продуктів до капіталомістких та 
наукоємних товарів. Проте наслідком вибору стратегії 
входження до міжнародних ланцюгів створення вар-
тості для Тайваню стало скорочення частки в експорті 
готової продукції, яка до 1998 р. зменшилась до 14%, 
натомість в поставках за кордон зросла частка проміж-
ної продукції та засобів виробництва [13, c. 207].

Використання національного ресурсного потенці-
алу лежало в основі політики диверсифікації зовніш-
ньої торгівлі передусім таких країн Південно-Східної 
Азії, як Малайзія та Індонезія. На початкових етапах 
їх уряди активно втручалися в діяльність експортерів, 
щоб диверсифікувати економіку. Однак, на відміну від 
Південної Кореї і Тайваню, така диверсифікація поля-
гала у просуванні нової сільськогосподарської про-
дукції (наприклад, пальмової олії в Малайзії) та екс-
плуатації природних ресурсів (виробництво деревини 
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з тропічних порід в Індонезії, виробництво рибних 
продуктів у Таїланді), тобто диверсифікація мала пере-
дусім горизонтальний характер. Таким чином, крім 
імпортозамінних та експортно орієнтованих промис-
лових виробництв, первинна обробка сировини разом 
з ресурсномісткім виробництвом загалом була дуже 
важливою для індустріалізації цих країн.

На наступному етапі вони вийшли за межі статич-
них порівняльних переваг, отриманих від природних 
ресурсів, щоб активізувати зростання продуктивності 
праці. Так, політика експортно орієнтованої індустрі-
алізації запроваджена в Малайзії законом про інвес-
тиційні стимули, згідно з яким на фірми-експортери 
поширювались податкові та митні пільги. Водночас 
знижувались ставки ввізних мит на інноваційне облад-
нання для підприємств, які з його використанням 
виробляли продукцію на експорт. Втім, найважливі-
шим аспектом зовнішньоторговельної політики було 
створення низки вільних торгових зон для залучення 
іноземних інвестицій в експортні виробництва. Дивер-
сифікаційні зрушення в зовнішньоторговельній сфері 
малайзійської економіки спирались винятково на ПІІ, 
внаслідок чого внутрішня фінансова система була від-
носно незначним чинником у нарощуванні виробничо-
експортного потенціалу [14].

Важливо, що й малайзійська модель передбачала 
центральну роль держави у здійсненні диверсифікацій-
них зрушень у зовнішньоторговельній сфері. Її осно-
вними складовими були:

– значні державні інвестиції в освіту для ство-
рення висококваліфікованої робочої сили;

– тісна співпраця між урядом і приватним секто-
ром для визначення політики, розвитку ноу-хау ринку 
та коригування політики;

– поступове усунення держави від ручного управ-
ління економікою шляхом приватизації державних 
підприємств та розширення можливостей приватних 
інвесторів;

– відкритий режим залучення ПІІ для розвитку 
нових галузей (наприклад, телекомунікацій та автомо-
більного сектору);

– активна розбудова нових інфраструктурних 
об’єктів (наприклад, доріг, телекомунікацій, безко-
штовних портів) для підтримки експортних вироб-
ництв [15, c. 53–54].

Завдяки вищезазначеним заходам Малайзія посту-
пово зменшила у своєму експорті частку сировинної 
продукції (каучуку та олова) й наростила спершу екс-
порт пальмової олії, а потім продукції з вищим рівнем 
доданої вартості, передусім електричного і телекому-
нікаційного обладнання. Результатом стали стрімкі 
диверсифікаційні зрушення у зовнішньоторговельній 
сфері країни, а саме частка каучуку в експорті знизи-
лась з понад 60% у 1962 р. до менш ніж 3% у 2008 р. 
Навпаки, за той же період частка електричного і теле-
комунікаційного обладнання в експорті зросла з менш 
ніж 1% до майже половини, а нині вона становить най-
більшу товарну групу серед поставок за кордон [16].

Таїланд вирізняється серед інших країн регіону тим, 
що поєднав обидва підходи до забезпечення диверси-
фікації зовнішньої торгівлі, а саме сприяння розвитку 
трудомістких галузей, зокрема текстильної, та активне 
використання національного ресурсного потенціалу 
у сфері сільського господарства та рибної промисло-
вості. Розвиток традиційного експортно орієнтованого 
сільського господарства стимулював зростання АПК. 
Таїланд відкрив на своїй території низку зон експорт-
ного розвитку з метою стимулювання виробничо-екс-
портного потенціалу за пріоритетними галузями та 
залучення іноземних інвестицій.

Активна диверсифікаційна політика в Таїланді роз-
почалась у 1972 р. з прийняттям закону про сприяння 
промисловості, яким запроваджувалось повне звіль-
нення експортно орієнтованих підприємств від сплати 
ввізних мит, а також надавалось відшкодування податку 
з продажів та податку на прибуток. Ця політика допо-
могла країні використати величезні порівняльні пере-
ваги у ресурсномісткій та трудомісткій виробничій 
діяльності. Відповідну політику згодом було посилено 
цілеспрямованою девальвацією національної валюти. 
В умовах низького рівня розвитку внутрішнього ринку 
стрімко зростаючі виробничі потужності були заді-
яні на закордонні поставки, підвищуючи темпи зрос-
тання експорту та темпи зростання економіки загалом. 
Макроекономічна стабільність разом зі стрімким рос-
том економіки та комплексом заходів з промислового 
розвитку, яких вживала держава, дала змогу залучити 
значні обсяги іноземних інвестицій переважно з країн-
сусідів по регіону [17, c. 8].

Необхідно зазначити, що висока результативність 
розглянутих заходів у країнах Східної і Південно-Схід-
ної Азії досягнута не в останню чергу завдяки забез-
печенню макроекономічної стабільності, адже високі 
експортні позиції у довгостроковій перспективі можуть 
бути втриманні лише за умови, якщо економічна полі-
тика розвиватиме стабільне макроекономічне серед-
овище. Серед ключових індикаторів макроекономічної 
стабільності, що уможливили ефективну реалізацію 
диверсифікаційної політики, слід виокремити такі.

1) Рівень інфляції. Надзвичайно важливою осо-
бливістю стабільного макроекономічного середовища 
економік НІК є низький і передбачуваний рівень інфля-
ції, який виявлявся в кожній з розглянутих країн про-
тягом відповідних періодів розвитку виробничо-екс-
портного потенціалу. У цьому відношенні стабільність 
макроекономічного середовища в Малайзії, Тайвані 
та Таїланді була зразковою. Слід зазначити, що, крім 
зростання цін на нафту у 1973 і 1979 рр., в цих країнах 
не спостерігалось епізодів появи «інфляційних бульба-
шок». Отже, низький рівень інфляції в цих економіках 
став основою досягнення цінової конкурентоспромож-
ності на експортних ринках.

2) Фіскальна дисципліна. Найважливішою при-
чиною низького рівня інфляції в країнах Східної Азії 
стала спроможність урядів цих країн зберігати дефі-
цит бюджету в межах керованого рівня. Наприкінці 
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1980-х рр. Малайзія, Корея та Таїланд спроміглися на 
фіскальну консолідацію і навіть забезпечили профіцит 
бюджету. Головним аспектом фіскальної консолідації 
вищевказаних країн наприкінці 1980-х рр. було те, що 
більша частина коригування відбулась у витратній, а не 
дохідній частині центрального бюджету.

3) Заощадження та інвестиції. Особливістю макро-
економічної ситуації НІК, яку виокремлюють як їх 
основну перевагу, є значна частка інвестицій та заоща-
джень співвідношенні до ВВП, що спостерігаються у 
цьому регіоні, порівняно з іншими країнами, що розви-
ваються. В більшості розглянутих країн спостерігається 
високий рівень граничної схильності до заощадження, 
який дедалі більше зростає. З 1980-х рр. заощадження 
складали в середньому 30% ВВП країн Південно-Схід-
ної Азії, водночас інвестиції склали 35% ВВП, а темпи 
їх залучення у 1990-х рр. перевищували відповідні 
показники для розвинутих країн. Основним фактором, 
що сприяв високому рівню інвестицій у цих країнах, 
був приплив ПІІ через різні політичні стимули, надані 
урядами. ПІІ відіграли провідну роль у більшості цих 
країн у фінансуванні експортного сектору.

4) Курс валют. Одним з важливих аспектів моне-
тарної політики НІК було використання валютного 
курсу для захисту зовнішньоторговельного сектору. 
Це втілювалось шляхом знецінення валюти або змен-
шення реального курсу національної валюти. Ключо-
вою особливістю макроекономічного середовища в 
країнах Південно-Східної Азії залишається відсутність 
тренду ревальвації грошових одиниць, навіть попри 
стрімко зростаючі експортні надходження. Реальний 
обмінний курс більшості валют регіону цілеспрямо-
вано занижувався із середини 70-х до початку 90-х рр. 
ХХ ст. [18].

Таким чином, можна зробити висновок, що ста-
більне макроекономічне середовище стало основним 
фактором міжнародної конкурентоспроможності країн 
Південно-Східної Азії. Це пов’язане з консервативною 
макроекономічною політикою, що проводилась протя-
гом певного періоду часу, важливою особливістю цієї 
політики була швидка й рішуча реакція на проблеми 
макроекономічної рівноваги, що виникали внаслідок 
зовнішніх шоків або інших чинників.

З 70-х рр. ХХ ст. низка нових індустріальних країн 
Східної та Південно-Східної Азії здійснила структурну 
трансформацію своїх економік завдяки системній полі-
тиці розвитку виробничо-експортного потенціалу на 
інноваційно-модернізаційній основі, яка поєднувала 
тарифний захист, субсидування, пільгове кредиту-
вання експорту, надання технічної допомоги, гнучке 
трудове законодавство, сприяння інтеграції виробників 
до міжнародних виробничо-збутових мереж, податкові 
пільги й інші стимули для залучення внутрішніх та 
іноземних інвестицій, спрощення процедур торгівлі та 
усунення надмірних бюрократичних перешкод у сис-
темі митного адміністрування, масштабний розвиток 
інфраструктури ЗЕД тощо. Крім того, держава нада-
вала технічну, фінансову та інформаційну підтримку 

залученим ТНК з метою сприяння експорту високотех-
нологічної та наукоємної продукції.

Систематизувавши заходи державної політики 
диверсифікації зовнішньої торгівлі НІК, виділимо їх 
характерні риси:

– розподіл різних преференцій та стимулів до 
здійснення експорту базувався на ринковому підході 
та конкуренції, тому для того, щоб отримати право на 
постійну підтримку, фірмам доводилося демонстру-
вати достатні показники експорту;

– саме приватний сектор економіки виступав 
рушієм диверсифікаційних зрушень, у низці країн іно-
земні інвестори також відіграли вагому роль у переході 
до експортно орієнтованого зростання;

– урядове втручання в економіку здійснювалося 
переважно без вагомої корупційної складової, що дало 
змогу запобігти пошуку «ренти» у сировинних та низь-
котехнологічних галузях [19, c. 517];

– диверсифікаційна політика супроводжувалась 
значними інвестиціями в інфраструктуру, а саме на 
початкових етапах відповідні вливання спрямовува-
лись на розвиток транспортної мережі, пізніше – на 
розвиток телекомунікації;

– експортерам був наданий доступ до іноземних 
комплектуючих, засобів виробництва та устаткування 
за світовими цінами, що досягалось за рахунок запро-
вадження тарифних пільг, звільнення від сплати подат-
ків тощо [20];

– з метою надання преференцій експортерам без 
порушення норм і правил міжнародного торгового 
права ГАТТ/СОТ використовувались спеціальні зони 
експортної переробки та інші види спеціальних (віль-
них) економічних зон;

– для заохочення ПІІ використовувалась низка 
податкових пільг, зокрема надавались «податкові кані-
кули», що було особливо важливим на ранньому етапі;

– основною слабкістю експортно орієнтованих 
компаній в НІК виявився недостатній доступ до інфор-
мації про закордонні ринки та технології, тому уряди 
відкривали інституції просування експорту, що здій-
снювали міжнародні маркетингові дослідження та 
поширювали інформацію про умови доступу до світо-
вих ринків;

– для формування позитивного іміджу експорто-
ваної продукції були розроблені правила та процедури 
її ліцензування з метою забезпечення високої якості 
відповідних товарів і послуг.

Отже, новопосталі галузі переробної промисловості 
підпадали під захист з боку держави за умов активіза-
ції своїх експортних поставок, що привело до того, що 
відповідні галузі швидко стали конкурентоспромож-
ними на міжнародному рівні. Надаючи фірмам захист 
на певні періоди залежно від продукту, який виробля-
ється, а також вимагаючи, щоб вони почали експор-
тувати певні частки продукції у встановлені строки, 
держава накладала на підприємства сувору дисципліну 
в обмін на преференції та захист від імпорту з розви-
нутих країн.
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Висновки. Цілеспрямована політика диверсифі-
кації зовнішньої торгівлі лежить в основі стратегії 
експортно орієнтованої індустріалізації, яку вибрали 
та успішно втілили країни Східної та Південно-Схід-
ної Азії, що увійшли до групи нових індустріальних 
держав. Міжнародний досвід проведення успішних 
диверсифікаційних зрушень у виробництві та зовніш-
ній торгівлі дав змогу узагальнити найбільш ефективні 
підходи й практики, що полягають у розподілі різних 
преференцій і стимулів до здійснення експорту на базі 
ринкового підходу та конкуренції; наданні приватному 
сектору рушійної сили диверсифікаційних зрушень; 
здійсненні значних інвестицій у транспортну і теле-
комунікаційну інфраструктуру; наданні експортерам 
доступу до іноземних технологій за рахунок запрова-
дження тарифних пільг та звільнення від сплати подат-
ків; створенні спеціальних економічних зон з метою 
надання преференцій експортерам без порушення норм 
ГАТТ/СОТ; стимулюванні ПІІ через низку податкових 
преференцій; забезпеченні експортерам доступу до 
інформації про умови виходу на зовнішні ринки тощо.

Важливим чинником вертикальної диверсифіка-
ції експорту в НІК стало запровадження урядами так 

званої експортної дисципліни, яка полягала в тому, 
що новопосталі галузі переробної промисловості під-
падали під захист з боку держави за умов активізації 
експортних поставок, що привело до того, що відпо-
відні підприємства швидко стали конкурентоспромож-
ними на міжнародному рівні. Надаючи фірмам захист 
на певні періоди залежно від продукту, який виробля-
ється, а також вимагаючи, щоб вони почали експор-
тувати певні частки продукції у встановлені строки, 
держава накладала на підприємства сувору дисципліну 
в обмін на преференції та захист від імпорту з розви-
нутих країн.

Вжиття цих заходів супроводжувалось забезпе-
ченням стабільного макроекономічного середовища. 
Висока результативність відповідних заходів досяг-
нута не в останню чергу завдяки забезпеченню макро-
економічної стабільності, адже високі експортні 
позиції країн Південно-Східної Азії в довгостроковій 
перспективі були втриманні завдяки тому, що їм вда-
лося взяти під контроль інфляцію, дотримуватися фіс-
кальної дисципліни, забезпечувати високу схильність 
до заощадження населення, підтримувати стабільний 
курс національних валют.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В статье рассмотрены особенности реализации стратегии экспортно-ориентированной индустриализации 
в ряде стран Восточной и Юго-Восточной Азии в контексте обеспечения диверсификационных изменений во 
внешней торговле. Проанализирована эффективность подходов к диверсификации экспорта на основе развития 
трудоемких отраслей производства и использования национального ресурсного потенциала. Обоснована роль 
государства в индустриализации стран Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности в сфере обеспечения 
стабильной макроэкономической среды. Обобщены меры государственной политики диверсификации внешней 
торговли новых индустриальных стран. Исследована трансформация участия соответствующих стран в меж-
дународном разделении труда по мере реализации стратегии экспортно-ориентированной индустриализации.

Ключевые слова: диверсификация, внешняя торговля, новые индустриальные страны, глобальные цепочки 
добавленной стоимости, «экспортная дисциплина».

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING STATE  
FOREIGN TRADE DIVERSIFICATION POLICY

The article deals with peculiarities of implementing export-oriented industrialization strategy in a number of East-
ern and Southeast Asia countries in the context of providing diversification shifts in foreign trade. The efficiency of 
approaches to export diversification on the basis of labor-intensive industries development and national resource poten-
tial is analyzed. The state’s role in industrialization of Eastern and Southeast Asia countries, in particular in the sphere 
of ensuring a stable macroeconomic environment, is substantiated. The measures of foreign trade diversification policy in 
newly industrialized countries are generalized. The transformation of respective countries’ role in the international divi-
sion of labor during export-oriented industrialization strategies implementation is investigated.

Key words: diversification, foreign trade, newly industrialized countries, global value chains, “export discipline”.


