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Балюк Ю. С. Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств
У статті узагальнено основні фактори зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств у сучасних умовах; виокремлено фактори зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на цю діяльність. 
Обґрунтовано доцільність аналізу лагового впливу факторів зовнішнього середовища. Рекомендовано процес аналізу факторів зовнішнього се-
редовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності промислових підприємств, здійснювати в такій послідовності етапів:  
1) теоретико-логічний аналіз основних факторів впливу зовнішнього середовища на розвиток експортно-імпортної діяльності в країні; 2) аналіз 
факторів зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на розвиток цієї діяльності підприємств; 3) аналіз основних тенденцій у ди-
наміці факторів зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають; 4) визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків у системі факторів 
зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають; 5) визначення залежності обсягу реалізованої промислової продукції від зовнішніх факто-
рів, які безпосередньо впливають; 6) визначення лагового впливу факторів зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на розвиток 
експортно-імпортної діяльності промислових підприємств; 7) розроблення управлінських заходів щодо посилення розвитку експортно-імпортної 
діяльності вітчизняних промислових підприємств. Означена послідовність етапів сприяє організації процесу визначення факторів і напрямів роз-
витку експортно-імпортної діяльності в Україні. У статті запропоновано перелік аналітичних інструментів, які слід використовувати в аналізі 
факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності промислових підприємств.
Ключові слова: експортно-імпортна діяльність, промислові підприємства, аналіз лагового впливу, фактори зовнішнього середовища, аналітичні 
інструменти.
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Baliuk Yu. S. The Factors of Development of Export-Import Activity of Domestic Industrial Enterprises
The article generalizes the main external environment factors that affect the development of export-import activities of domestic industrial enterprises in 
modern conditions; the external environment factors that directly affect this activity are distinguished. The expediency of analysis of lag influence of external 
environment factors is substantiated. It is recommended to carry out the process of analysis of external environment factors that affect the development of 
export-import activity of industrial enterprises in the following sequence of stages: 1) theoretical-logical analysis of the main factors of external environment im-
pact on the development of export-import activity in the country; 2) analysis of external environment factors that directly affect the development of this activity 
of enterprises; 3) analysis of the main tendencies in the dynamics of the directly affecting external environment factors; 4) determination of causal relationships 
in the system of the directly affecting external environment factors; 5) determination of dependence of the volume of industrial products sold on the directly 
affecting external environment factors; 6) determination of the lag influence of external environment factors that directly affect the development of export-
import activities of industrial enterprises; 7) development of administration measures to strengthen the development of export-import activities of domestic 
industrial enterprises. The above specified sequence of stages facilitates the organization of the process of determining factors and directions of development 
of export-import activity in Ukraine. The article proposes a list of analytical instruments that should be used in the analysis of external environment factors that 
affect the development of export-import activities of industrial enterprises.
Keywords: export-import activities, industrial enterprises, analysis of lag influence, external environment factors, analytical instruments.
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Розвиток експортно-імпортної діяльності про-
мислових підприємств відбувається в складних 
соціально-економічних умовах, які періодично 

ще більше ускладнюються у зв’язку з черговими спа-
лахами пандемії коронавірусу. Водночас посилюєть-
ся державна підтримка підприємств, яка виражається 
в розробленні та прийнятті комплексу заходів щодо 
підвищення розвитку їх експортно-імпортної діяль-
ності. Одним із основних таких заходів є націлення 
України на укладення «промислового безвізу», що 

сприятиме збільшенню обсягів виробництва й екс-
порту промислових товарів і стимулюватиме роз-
виток підприємництва в Україні», – сказав Перший 
віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки 
України Олексій Любченко [1].

Проблеми розвитку експортно-імпортної діяль-
ності промислових підприємств залишаються в чис-
лі актуальних проблем економіки, вирішення яких 
є терміновим. Дослідженням розвитку експортно- 
імпортної діяльності промислових підприємств в 
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Україні займалися багато відомих вчених і практиків, 
а саме: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник [2], В. С. Понома-
ренко, Л. І. Піддубна [3], Л. Г. Ліпич, А. О. Фатенок-Тка-
чук [4], Л. М. Малярець, Н. В. Проскурніна [5], І. О. Ба- 
раннік [6], О. О. Якушев [7], В. П. Андришин [8],  
А. Дунська [9], Л. Д. Чалапко (Калник), Л. А. Перетят-
ко, С. І. Козак [10], О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко,  
І. А. Артеменко [11] та інші. 

Слід відзначити одностайність думки цих та 
інших вчених, що на розвиток експортно-ім-
портної діяльності промислових підприємств 

істотно впливають фактори зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Серед чинників зовнішнього се-
редовища вони виокремлюють фактори зовнішнього 
мікросередовища, до яких відносять:
 політичні (наявність державної підтримки, 

участь у світових економічних угрупуваннях, 
наявність державних міжнародних маркетин-
гових досліджень); 

 законодавчо-правові (необхідність ліцензу-
вання експорту деяких видів продукції, до-
сконалість законодавчої бази, відповідність 
законодавства України вимогам законодав-
ства ЄС у пріоритетних сферах);

 економічні (наявність ефективної системи 
кредитування та страхування, досконала бан-
ківська система, інвестиції в експортоорієнто-
вані галузі, рівень цін на ресурси на внутріш-
ньому ринку, високий рівень конкуренції між 
виробниками, агресивність з боку іноземних 
продавців, західних фірм, конкурентоспро-
можність продукції на вітчизняному ринку);

 неформальні обмеження (бюрократизм, бага-
тоступінчатість процедури одержання дозво-
лу на ЗЕД); 

 часу та простору (рівень технічного прогре-
су в галузі транспорту, досягнення в галузі 
комунікації, швидкий обмін інформації щодо 
нової продукції, можливість переміщувати 
виробництво з країни в країну);

 освітні (наявність школи для підготовки спе-
ціалістів ЗЕД); 

 соціальні (невпевненість у економічній ста-
більності у власній країні, відсутність наці-
ональної свідомості, низький рівень життя 
як результат відсутності мотивації у випуску 
якісної продукції). 

А факторами зовнішнього макросередовища 
вчені вважають також:
 інші політичні (військові конфлікти, полі-

тичні реформи, економічні блокади, страйки, 
стан зовнішньоекономічних зв’язків);

 інші економічні (існування тарифних і нета-
рифних бар’єрів, продукція, яка експортуєть-
ся, належить до тих галузей, на які існує моно-
полія у країні-партнері, високий рівень кон-

куренції, сприятливий інвестиційний клімат, 
широке використання практики відстрочки 
платежу, необхідність кооперації виробни-
цтва, високий рівень реклами продукції влас-
ного виробництва); 

 природно-кліматичні (сезонність продукції, 
стихійні лиха, невідповідність потреб клімату 
до експортованої продукції); 

 адміністративні (нетарифні перешкоди для 
імпортованої продукції); 

 законодавчо-правові (механізм торговельно-
економічних відносин із зарубіжними парт-
нерами, необхідність отримання ліцензій на 
торгівлю певними видами продукції); 

 психологічно-соціальні (наявність національ-
ного менталітету, національний стереотип ве-
дення бізнесу, гостинність); 

 технологічні (високий рівень технологій ви-
робництва, засобів автоматизації, інформа-
ційних технологій); 

 історичні (тривале існування ринкових від-
носин, пристосованість підприємств до рин-
кових умов праці, наявність знань і практики 
стратегічного управління, маркетингового 
дослідження, здійснення ЗЕД); 

 стандартизації та взаємозамінності (відпо-
відність продукції міжнародним стандартам, 
взаємозамінність комплектуючих) [5; 10]. 

При цьому вчені говорять про взаємопов’яза-
ність факторів, що виражається в необхідності 
комплексного та системного дослідження; склад-
ність зовнішнього середовища, що позначається на 
повсякденному реагуванні на вплив його факторів; 
інтенсивність змінення зовнішнього середовища; не-
визначеність зовнішнього середовища, яка пов’язана 
з попередніми ознаками та їх спільним впливом, що 
виражається у складностях оцінювання факторів 
впливу; неперервність впливу факторів, що потребує 
постійного їх урахування [12]. 

У доповіді «Перспективи світової економіки» 
(червень 2021 р.) експерти Світового банку 
прогнозують зростання валового внутрішньо-

го продукту України у 2021 р. на колишньому рівні – 
всього 3,8%. У 2022 і 2023 рр. ВВП України виросте на 
3,1%. Це менше, ніж вказує Кабмін у своєму макропрог-
нозі (3,8% у 2022 р., 4,7% у 2023 р.) [13]. До речі, зрос-
тання світової економіки очікується на рівні 5,6% –  
це найвищий показник відновлення після рецесії за 
останні 80 років. Такий рівень зростання досягати-
меться за рахунок підйому економічної активності 
у великих країнах. Також експерти Світового банку 
вважають, що для здійснення прогнозу в Україні по-
трібен поступ за такими напрямками: 

1) відродження здорового банківського креди-
тування підприємств шляхом завершення ре-
формування державних банків; 
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2) залучення приватних інвестицій до секторів, 
пов’язаних із зовнішньою торгівлею, шляхом 
створення прозорого ринку земель сільсько-
господарського призначення, демонополіза-
ції ключових галузей і зміцнення антимоно-
польної політики та її реалізації, приватизації 
державних підприємств і подолання корупції; 

3) забезпечення макроекономічної стабільності 
шляхом розв’язання проблеми зростання по-
точних видатків, залучення достатніх обсягів 
фінансування, подальшого зниження рівня ін-
фляції та відновлення резервів. 

Без поступу в реалізації реформ і достатнього 
фінансування зростання може сповільнитися до мен-
ше, ніж 2% унаслідок втрати довіри інвесторів, заго-
стрення макроекономічної вразливості та стиснення 
внутрішнього попиту через фінансові труднощі [13].

Слід відмітити, що в «Експортній стратегії 
України: Дорожній карті стратегічного розвитку тор-
гівлі 2017–2021» визначено такі негативні фактори, 
що впливають на експортно-імпортну діяльність під-
приємств: 

1) зменшення попиту на українську продукцію 
та несприятлива цінова кон’юнктура на між-
народних ринках; 

2) погіршення фінансового стану вітчизняних 
підприємств і відсутність доступу до кредит-
них ресурсів, що призводить до імпорту де-
шевої сировини та матеріалів; 

3) обмеження щодо експорту українських това-
рів на російський ринок; 

4) зростання собівартості вітчизняної продукції; 
5) продовження збройного конфлікту на тери-

торії України [14]. 

Конкурентними перешкодами, які стримують 
загальний розвиток країни, є невирішені пи-
тання розвитку потенціалу, здатності до ди-

версифікації; розвитку людського капіталу; вартос-
ті, регулювання та інфраструктури, що потребують 
регуляторної реформи інфраструктури; вартості 
ведення бізнесу, спрощення процедур торгівлі; регіо-
нального розвитку та інтеграції, невирішені зовнішні 
питання, серед них: доступ до ринків і реформа еко-
номічної політики, послуги з підтримки торгівлі, про-
сування та брендинг. 

Отже, негативними факторами розвитку екс-
портно-імпортної діяльності підприємств є такі фак-
тори: 
 негативні фактори глобального еконо-

мічного розвитку (суттєва волатильність 
кон’юнктури світових ринків на певну про-
дукцію українського експорту, зміну цінової 
кон’юнктури в ЄС на низку позицій, зокрема 
на пшеницю, кукурудзу та вугілля; економічна 
ситуація в ЄС; недостатня поінформованість 
бізнесу щодо виходу на ринок ЄС; брак систе-

ми просування експорту; недостатня пріори-
тетність і швидкість роботи щодо відкриття 
доступу на ринок ЄС української продукції, 
нескоординованість дій усіх органів влади);

 політичні (припинення переміщення ванта-
жів через лінію зіткнення залізничними та 
автомобільними шляхами в межах Донецької 
та Луганської областей; продовження торго-
вельної агресії Росії (дія ембарго щодо поста-
вок на її територію українських продовольчих 
товарів, застосування до українського екс-
порту ставок РНС, неправомірна заборона 
транзиту її територією товарів українського 
походження до третіх країн);

 внутрішні макроекономічні (значна сировин-
на спрямованість українського експорту та 
суттєва залежність вітчизняних підприємств 
від зовнішнього ринку збуту, що робить дуже 
вразливим від цінових коливань обсяг надхо-
дження валютних ресурсів);

 системні проблеми розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності (відшкодування ПДВ, ва-
лютне, митне та податкове регулювання) [14].

Багато вчених виділяють фактори зовнішнього 
середовища, які безпосередньо вливають на 
розвиток експортно-імпортної діяльності. До 

цих факторів відносять: ВВП у фактичних цінах (млн 
грн, X1); обсяг експорту товарів (млн дол. США, X2); 
обсяг імпорту товарів (млн дол. США, X3); прямі ін-
вестиції в Україну, в яких контролюючим інвестором 
є резидент (млн дол. США, X4); валовий зовнішній 
борг (млн дол. США, X5); індекс інфляції (%, X6); ін-
декс промислової продукції (%, X7); рівень безробіття 
(%, X8) [4–6; 8; 11; 12]. Також вчені та практики реко-
мендують для аналізу розвитку експортно-імпортної 
діяльності вітчизняних промислових підприємств 
використовувати показник обсягу реалізованої про-
мислової продукції (млн грн, Y). На рис. 1 – рис. 9 зо-
бражено динаміку цих макроекономічних факторів 
протягом 2004–2020 рр.

Слід відмітити стрімке зростання ВВП у фак-
тичних цінах протягом періоду дослідження (рис. 1).

Починаючи з 2016 р. маємо зростання обсягів 
експорту товарів до 2020 р., коли значення цього показ-
ника зменшилося порівняно з 2019 р. на 1,7% (рис. 2).

З 2015 р. спостерігається зростання обсягів ім-
порту товарів, але у 2020 р. відбувся спад на 11,0% по-
рівняно з 2019 р. (рис. 3).

Показник прямих інвестицій в Україну, в яких 
контролюючим інвестором є резидент, протягом 
2004–2020 рр. має нестійку динаміку. У 2019 р. спо-
стерігалося зростання цього показника, але у 2020 р. 
маємо надзвичайно великий відтік прямих іноземних 
інвестицій з України (рис. 4). 

Починаючи з 2016 р. показник валового зовніш-
нього боргу зростає (рис. 5).
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Рис. 1. Динаміка ВВП у фактичних цінах протягом 2004–2020 рр.
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Рис. 2. Динаміка обсягу експорту товарів протягом 2004–2020 рр.

 Позитивну динаміку з 2016 р. має індекс інфля-
ції (рис. 6).

В останні три роки індекс промислової продук-
ції знижується (рис. 7).

Щодо рівня безробіття, то позитивна динаміка 
з 2017 р. змінилась у 2020 р., коли значення цього по-
казника дорівнювало 9,9% (рис. 8).

Динаміка обсягу реалізованої промислової про-
дукції з 2010 р. позитивна, маємо зростаючу тенден-
цію показника (рис. 9).

Аналіз ланцюгових темпів зростання цих ма-
кроекономічних показників протягом 2013–
2020 рр. (рис. 10) свідчить про нестійкі зміни 

їх значень, особливо це стосується обсягу експорту, 
обсягу імпорту, індексу промислової продукції. Слід 

зазначити чітку тенденцію до збільшення ланцюго-
вих темпів прямих інвестицій в Україну (активів) з 
2016 р.

 Для аналізу впливу означених факторів зовніш-
нього середовища на обсяг реалізованої промисло-
вої продукції слід визначити причинно-наслідкові 
взаємозв’язки між цими основними макроекономіч-
ними показниками за допомогою коефіцієнтів коре-
ляції (табл. 1).

Отже, обсяг реалізованої промислової про-
дукції (млн грн, Y) тісно пов’язаний з ВВП у фак-
тичних цінах (млн грн, X1), валовим зовнішнім бор-
гом (млрд дол. США, X5), рівнем безробіття (%, X8).  
У системі макроекономічних показників найтісніше 
взаємозв’язані показники: валовий зовнішній борг 
(млрд дол. США, X5); обсяг експорту (млн дол. США, X2); 
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Рис. 3. Динаміка обсягу імпорту товарів протягом 2004–2020 рр.
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Рис. 4. Динаміка прямих інвестицій в Україну, в яких контролюючим інвестором є резидент,  
протягом 2004–2020 рр.

обсяг імпорту (млн дол. США, X3); прямі інвестиції 
в Україну (млрд дол. США, X4). Слабко в системі ма-
кроекономічних показників взаємозв’язані показни-
ки: індекс інфляції (%, X6) та індекс промислової про-
дукції (%, X7).

Далі аналіз слід продовжити визначенням за-
лежності показника обсягу реалізованої промислової 
продукції (млн грн, Y) від факторів безпосереднього 
впливу зовнішнього середовища. Для цього слід про-
вести багатофакторний регресійний аналіз. Рівняння 
залежності обсягу реалізованої промислової продук-
ції від факторів безпосереднього впливу зовнішнього 
середовища протягом 2004–2020 рр. має вигляд:

1 2

3 4 5 7

2,2637 6 0,735 50,72
30,758 87,63 6,47 14764,2 ,

Y E X X
X X X X

= + + −
− + − +

при цьому обчислена модель статистично значуща, 
про що свідчать такі критерії: коефіцієнт детермінації 
R2 = 0,9903, критерій Фішера F = 152,59. Отже, про-
тягом досліджуваного періоду на обсяг реалізованої 
промислової продукції безпосередньо впливають 
такі фактори: ВВП у фактичних цінах, обсяг експор-
ту, обсяг імпорту, прямі інвестиції в Україну, валовий 
зовнішній борг, індекс промислової продукції; а не 
впливають: індекс інфляції та рівень безробіття. 

Для визначення стійкості впливу означених 
макроекономічних показників на обсяги ре-
алізованої промислової продукції доцільно 

обчислити рівняння регресій від їх лагових змінних. 
Отже, для підтвердження позитивності чи негатив-
ності дії впливових факторів зовнішнього середови-
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Рис. 5. Динаміка валового зовнішнього боргу протягом 2004–2020 рр.
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Рис. 6. Динаміка індексу інфляції протягом 2004–2020 рр.

ща на розвиток експортно-імпортної діяльності про-
мислових підприємств рекомендується обчислювати 
регресійні залежності із лаговими змінними. Дина-
мічна економетрична модель з розподіленим лагом 
залежності обсягів реалізованої промислової продук-
ції від ВВП у фактичних цінах і його чотирьох лагових 
змінних має вигляд: 

 
2

141786,6 0,826 , 0,933,Y =  + X R =
що свідчить про значущість поточного впливу цього 
фактора та незначущість лагового впливу. 

Обчислені динамічні економетричні моделі з 
розподіленим лагом приводять до таких висновків:

1) обсяги реалізованої промислової продукції не 
залежать від зміни обсягів експорту та його 
лагових змінних; 

2) обсяги реалізованої промислової продукції не 
залежать від зміни обсягів імпорту та його ла-
гових змінних;

3)
 

4 1
2

4 4

2,73383 6 295,68

131,395 , 0,764,
L

L

Y = E X  + 

X R

−

+ =  
тобто обся-

ги реалізованої продукції залежать від запіз-
нювального впливу на один і чотири періоди 
обсягів прямих інвестицій в Україну;

4)
 

5 1
2

5 4

2,2997 6 28,32

27,15 , 0,811,
L

L

Y = E X  + 

X R

−

+ =

 

тобто обсяги 

реалізованої продукції залежать від запізню-
вального впливу на один і чотири періоди ва-
лового зовнішнього боргу;
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Рис. 7. Динаміка індексу промислової продукції протягом 2004–2020 рр.

Рис. 8. Динаміка рівня безробіття протягом 2004–2020 рр.

5) обсяги реалізованої промислової продукції не 
залежать від зміни індексу промислової про-
дукції та його лагових змінних.

Отже, на змінення обсягів реалізованої промис-
лової продукції істотний поточний вплив здійснює 
ВВП у фактичних цінах; лаговий вплив здійснюють 
прямі інвестиції в Україну, валовий зовнішній борг. 
Від решти макроекономічних факторів безпосеред-
нього впливу обсяг реалізованої промислової про-
дукції не залежить.

Таким чином, аналіз факторів зовнішнього 
середовища, які впливають на розвиток екс-
портно-імпортної діяльності промислових 

підприємств, рекомендується здійснювати в такі по-
слідовності етапів:

1) теоретико-логічний аналіз основних факторів 
впливу зовнішнього середовища на розвиток 
експортно-імпортної діяльності в країні;

2) аналіз факторів зовнішнього середовища, які 
безпосередньо впливають на розвиток цієї ді-
яльності підприємств;

3) аналіз основних тенденцій у динаміці факто-
рів зовнішнього середовища, які безпосеред-
ньо впливають; 

4) визначення причинно-наслідкових взаємо-
зв’язків у системі факторів зовнішнього се-
редовища, які безпосередньо впливають; 

5) визначення залежності обсягу реалізованої 
промислової продукції від зовнішніх факто-
рів, які безпосередньо впливають;
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Рис. 9. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції протягом 2007–2020 рр.

Рис. 10. Ланцюгові темпи зростання основних макроекономічних показників України протягом 2013–2020 рр.

6) визначення лагового впливу факторів зовніш-
нього середовища, які безпосередньо вплива-
ють; 

7) розроблення управлінських заходів щодо по-
силення розвитку експортно-імпортної діяль-
ності вітчизняних промислових підприємств. 

Означена послідовність етапів сприяє організа-
ції процесу визначення факторів і напрямів розвитку 
експортно-імпортної діяльності в Україні.                  

 
ЛІТЕРАТУРА

1. Перший віце-прем’єр-міністр України окреслив прі-
оритетні кроки щодо подальшої інтеграції України в 

ЄС / Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/
news/pershij-vice-premyer-ministr-ukrayini-okresliv-
prioritetni-kroki-shchodo-podalshoyi-integraciyi-
ukrayini-v-yes

2. Мазаракі А. А., Мельник Т. М. Регуляторна політика у 
сфері зовнішньої торгівлі : монографія. Київ : КНТЕУ, 
2010. 470 с.

3. Пономаренко В. С., Піддубна Л. І. Проблеми та ви-
клики трансформації механізмів міжнародної кон-
куренції та конкурентоспроможності // Конкурен-
тоспроможність: проблеми науки та практики : мо-
нографія. Харків : ФОП Павленко О. Г. ; ВД «ІНЖЕК», 
2011. С. 54–70.

4. Ліпич Л. Г., Фатенок-Ткачук А. О. Фактори впливу на 
розвиток зовнішньоекономічної діяльності маши-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

О
-М

АТ
ЕМ

АТ
И

ЧН
Е 

М
О

Д
ЕЛ

Ю
ВА

Н
Н

Я

99БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2021
www.business-inform.net

Таблиця 1

Матриця парних коефіцієнтів кореляції макроекономічних показників України

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y

X1

0,0356 0,0609 0,0425 0,5520 –0,0539 –0,1238 0,5175 0,9740

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,8958 0,8228 0,8759 0,0266 0,8429 0,6479 0,0401 0,0000

X2

0,0356 0,9818 0,8363 0,6439 –0,3261 –0,0484 –0,3902 0,0479

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,8958 0,0000 0,0001 0,0071 0,2178 0,8588 0,1351 0,8603

X3

0,0609 0,9818 0,7965 0,6122 –0,3884 –0,0150 –0,4764 0,0544

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,8228 0,0000 0,0002 0,0117 0,1371 0,9561 0,0621 0,8415

X4

0,0425 0,8363 0,7965 0,7742 –0,1343 –0,3314 –0,1385 0,0002

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)
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X5

0,5520 0,6439 0,6122 0,7742 –0,0853 –0,3819 0,2770 0,5366

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,0266 0,0071 0,0117 0,0004 0,7535 0,1444 0,2989 0,0321
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(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,0401 0,1351 0,0621 0,6091 0,2989 0,3225 0,3443 0,0312

Y

0,9740 0,0479 0,0544 0,0002 0,5366 –0,0584 0,0089 0,5390

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

0,0356 0,0609 0,0425 0,5520 –0,0539 –0,1238 0,5175 0,9740
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