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Gospodarik C.G., 

Belarusian State University 
THE PERSPECTIVES OF ECONOMIC GROWTH OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION’S COUNTRY’S  TO 2030 
 

The presented article gives an overview of the long-term global economic 
growth forecasts which are obtained with the help of production function and 
econometric panel models. 

The first part of the 21st century is the period of significant changes in the size 
of GDP and power of the world economic leaders. Developed countries slow down 
its economic growth and the leadership is given to rapidly emerging countries1: 
China, India, Russia, Brazil, Indonesia, Mexico, Turkey and Vietnam. The GDP 
share of the EU economies will start to decline rapidly. According to the IMF 
databases since 1995 to 2018 the share of the EU27 in the world economy decreases 
from 25,9% to 16,5%. By the mid of the 21st century the share of EU (even if Turkey 
and Ukraine will be the members) economies would be only at the level of 10-12%. 
The most noticeable projecting change will be the leadership of China in GDP 
volume (in purchasing power parity (PPP) terms, as well as at market exchange rates 
(MER)). 

The OECD experts [9]  made an attempt to forecast the average annual growth 
rate of the world’s leading economies from 2011 to 2060: India – 5,1%, Indonesia – 
4,1%, China – 4%, South Africa – 3%, Brazil – 2,8%, Argentine – 2,7%, the USA – 
2,1%, Russia – 1,9%, Germany – 1,1%.  

Summarizing the various projections it’s possible to ascertain that by the mid 
of the 21st  century the new triad will exist – China, the USA and India. Their 
aggregate GDP will be 50% of the world GDP. At the moment 3 largest economies of 
the world (the USA, China and Japan) account for 40% of world GDP. The new triad 
will come off the following seven countries: Japan, Russia, Brazil, Germany, Mexico, 
the UK and France. In the case of optimistic scenario resolving the debt and 

                                                
1 The definition of rapid emerging countries is very acceptable. To such countries, accept above mentioned states, from 
2010 to 2050 different authors refer Kazakhstan, Belarus, Poland, Nigeria, South Africa. 
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demographic crisis in the EU, the European economy will divide the third-fourth 
place with the Eurasian Union. 

The Concept of Hybrid  Synthesis of “Good Models” out of “Unreliable 
Models” [2-4]. The author of the thesis built its own projections on the base of 
synthesis technique of hybrid growth model with high accuracy out of models based 
on production function or econometric models of different accuracy. The idea of the 
approach is analogue to the Shannon’s approach in cybernetics to the synthesis of 
"reliable circuits from unreliable elements". 
The hybrid approach is not an aggregation of the projections themselves, but an 
aggregation of their models. The idea of the hybrid approach is synthesis of reliable 
projections out of series of unreliable ones under specific scenarios. It’s assumed that 
there will be average of different above mentioned projections of scenarios on the 
base of different historical data. Actually, in order to forecast labor growth, capital 
growth and total factor productivity (TFP) we use the aggregation of other author’s 
approach according to certain rules. The results of the hybrid model give more 
accurate projection on the base of historical data then the technique of mechanical 
averaging. The last one is more complex to realize because of different units of 
measurement in different projections. 
 

 
Figure 1. Changing countries and regions’ shares in the world GDP (PPP) 

 
The econometric models, which are built on historical data of different periods 

and on different theories of growth factors (the differences refer mainly to TFP 
functions’ construction and the quality of human capital, as well as the efficiency of 
its use (“correct” economic policy)), are aggregated into the hybrid model. Thus the 
hybrid model is a multi-factor one which contains the growth factors from different 
models but with arithmetically averaged, i.e. that the influence of some factors is 
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weakened. Its computer application is rather simple but it requires the use of sample 
data for many countries from many database and rating indices. 

The forecast for the EAEU countries (Belarus, Kazakhstan, Russia) is positive 
but with great differences according to the different forecast experts from the average 
annual GDP growth 0,76-1,23% (Asian Development Bank) to 5,9% (CEPII). The 
author’s forecast according to the hybrid model and the consensus forecast that takes 
into account the author’s filling the gaps according to the original model due to the 
absence of Belarus and Kazakhstan in many forecasts, are more optimistic. In terms 
of standard living there is a possibility over 36 years to get closer to the USA 
standard living. It’s worth to note that it will happen due to the decrease of population 
growth. The share of the EAEU countries from 3,5% of the global economy can 
increase till 7%. 
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Грабовська Є.В., 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
ЗМІНА ФОРМАТУ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МВФ 

 
В умовах постійних політичних потрясінь останнього року Україна 

зіткнулася зі значною кількістю нових економічних проблем та загостренням 
вже існуючих. Одними з найсуттєвіших для функціонування економіки є 
збільшення дефіциту бюджету та зростання державного боргу. Ці фактори 
значно збільшили потребу країни у зовнішніх фінансових ресурсах. Оскільки 
багатьох іноземних інвесторів відлякує політична та фінансова нестабільність, 
уряд країни продовжує активну співпрацю з міжнародними фінансовими 
організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, задля стабілізації 
економіки та проведення ряду структурних реформ. 
Україна є членом Міжнародного валютного фонду з 3 вересня 1992 р. 

Початковий етап співпраці включав консультації та технічну допомогу щодо 
створення власної грошово-кредитної системи. Співпраця ж на рівні реалізації 
спільних програм економічного розвитку в Україні розпочалася з жовтня 1994 
року. Загалом, в рамках співробітництва з МВФ протягом 2008 – 2013 років 
Україна отримала 9 250 млн. СПЗ (еквівалент 14 430 млн. дол. США) [1]. 
Останні 15 років країна отримувала позики за програмою Stand-By, що є 
вигідним порівняно з залученням коштів на приватному ринку. Однак з 
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