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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах глобалізації змінюються механізми регулювання економічних про-

цесів. Сформувалася система глобального управління ресурсами планети, відбу-
вається оптимізація виробничих процесів не в національних, а у світових масш-
табах. Пов’язані з цим суперечливі явища знижують ефективність і можуть стати 
причиною руйнації традиційних інструментів управління національною еконо-
мікою. У зв’язку з цим виникає проблема визначення нової ролі економічної по-
літики держави.

Припускається, що замість національних держав ключову роль будуть віді-
гравати певні анклавні утворення, які отримуватимуть дохід переважно у формі 
геоекономічної ренти. Країни постають перед вибором: чинити опір агресивній 
експансіоністській політиці транснаціональних корпорацій, чи розчинитися у 
новому економічному порядку.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблемам глобальної економіки присвячена велика кількість досліджень 

вітчизняних та іноземних авторів. Найбільш відомими західними дослідни-
ками проблем глобалізації є Дж. Стігліц [1], Ж. Атталі [2]. Серед вітчизняних 
вчених-дослідників варто відзначити О. Г. Білоруса [3], Ю. М. Пахомова [4], 
Д. Г. Лук’яненка [5], С. О. Радзієвську [6] та ін. Однак, у більшості досліджень не 
приділено необхідної уваги питанням застосування й удосконалення інструмен-
тарію макроекономічного регулювання в умовах глобалізації.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на інтерес вчених-економістів до питань глобалізації та пов’я-

заних із нею процесів, відсутні ґрунтовні дослідження, присвячені питанням 
здійснення макроекономічної політики та змін у системі державного регулюван-
ня економікою в умовах формування глобального економічного простору. Тож 
необхідними стають подальші розвідки щодо перспектив та механізмів вдоско-
налення методів макроекономічного регулювання в нових умовах.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження шляхів реагування на виклики глобалізації те-

орії і практики макроекономічної політики, пропозиції можливих напрямів удо-
сконалення макроекономічного інструментарію.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Механізми регулювання економічних процесів на національному рівні, при-

родно, не можуть не змінюватися відповідно до тенденцій глобального розвитку. 
Окрім інтенсифікації світової торгівлі, глобалізація створила широкі можливості 
розвитку виробництва, надавши конкурентні переваги у вигляді дешевої робо-
чої сили та кращих умов застосування капіталу. Більш доступною стає сирови-
на бідних країн та передові технології розвинених. Посилюється незалежність 
від економічної політики окремих країн, формується тенденція до передавання 
державних функцій регулювання на наддержавний рівень. Відбувається зняття 
обмежень-бар’єрів для входження на їхні фінансові ринки.

Сформувався кістяк глобальної економіки, характерною рисою якої є вилу-
чення геоекономічних рентних платежів, а «влада прямо переходить до представ-
ників великого бізнесу, який непідконтрольний громадянському суспільству» [7; 
43]. На початку XXI століття у світі вже нараховувалось 77000 ТНК (39000 з них 
– у країнах ЄС), з яких 200 – найбільш потужні (рис.1)1.

Чіткого усвідомлення набуло розуміння негативних наслідків глобалізації у 
фінансовій сфері, де створено широкий простір для маневру валютним спеку-
лянтам міжнародного рівня [3]. Це дозволяє вводити у стан боргової залежності 
країни, що розвиваються. Кінцева мета подібних атак – привласнення ресурсів 
цих країн та встановлення контролю над їхніми активами. Поглиблюється від-
ставання країн, що розвиваються: співвідношення між доходами найбагатших 
20% населення планети до 20% найбідніших за останні півстоліття подвоїлося і 
сягнуло 60:1 [9]. У зв’язку з цим постає питання про роль і можливості держав-
ного регулювання економіки на національному рівні: яким воно буде, і чи збере-
жуться окремі його інструменти? Проаналізуємо можливі зміни у застосуванні 
цього інструментарію з точки зору впливу на рух ресурсів і активів.

Оскільки в умовах глобалізації ключову роль починають відігравати над-

1 Ми залишаємо дані за період 1994-2004 років у зв’язку з тим, що вони є найбільш показовими 
з точки зору цілей нашого дослідження.  



79

Міжнародна економіка

державні утворення, обсяги виробництва і напрями руху продукту будуть визна-
чатися рішеннями кланового керівництва у тісній координації з цілями ТНК. Із 
суверенного управління держав поступово вилучаються найбільші сектори еко-
номіки. При цьому залишаються напризволяще соціальна та екологічна сфери 
відповідальності держави. Посилюються депресивність і деградація на терито-
ріях, де поступово починає здійснюватися політика мінімальних життєвих стан-
дартів. Центри управління залишаються і вдосконалюються в розвинених краї-
нах, оскільки саме тут зосереджена найкраща інфраструктура і концентрується 
інтелектуальний потенціал планети. А для країн з економікою, що трансформу-
ється, постає перспектива поступової консервації ролі як об’єкта зовнішнього 
управління [1].

Для громадянського суспільства альтернативою повинно стати посилення 
тиску на уряди своїх країн з метою проведення ними пронаціональної політики, 
виходу з-під дії кабальних міжнародних угод (на кшталт політики США щодо 
трансатлантичної зони вільної торгівлі). Критерієм відкритості та залучення до 
світогосподарських зв’язків має бути лише врівноважений платіжний баланс, 
щоб «збалансована торгівля стимулювала ефективні цикли внутрішнього еконо-
мічного зростання» [10; 19].

На прикладі нашої країни ми спостерігаємо у виконанні вітчизняного Цен-
трального банку реалізацію сценарію зовнішнього управління з метою досягнен-
ня експансіоністських цілей ТНК. По-перше, порівняльний рівень процентних 
ставок свідчить про проведення політики «дорогих грошей» у досить жорсткій 
формі (рис. 2). Це разом з монополізацією ринку кредитних коштів робить пере-
важну частину бізнес-проектів нерентабельними [12], нищить реальний сектор 
економіки. Логічним і послідовним у цьому контексті виглядає перехід до моне-
тарного режиму інфляційного таргетування [13]. У сфері курсоутворення спо-
стерігається тенденція до подальшого знецінення вітчизняної грошової одиниці, 
що відповідає інтересам експортного лобі, але одночасно знецінює вітчизняні 
активи і робочу силу.

Завдання осучаснення змісту макроекономічної політики неминуче постає 
перед вибором: або поступова подальша інтеграція до світогосподарських струк-
тур і розчинення у структурах світового менеджменту, або поступовий вихід під 
впливом зрілого громадянського суспільства на позиції обґрунтованого еконо-
мічного націоналізму [5].

Рис. 1. Динаміка кількості ТНК
Джерело: [8]*
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Серед інструментів макроекономічного регулювання в національних інтер-
есах особлива роль належить стимулюванню експорту. Обсяги експорту – голов-
ний критерій політики підтримки власного виробника. Правило примусу до 
експорту, яке застосовувалось у кількох країнах Південно-Східної Азії (Японія, 
Корея, Тайвань) полягає в наступному. Державну допомогу отримують лише 
ті компанії, що успішно експортували продукцію на зовнішні ринки. Також за-
стосовуються важелі відозви ліцензій, виведення державного капіталу з фірми, 
примусове злиття компаній, організація допомоги компаніям за межами країни 
з боку держави.

Стратегічним напрямом змін у фінансовій сфері для отримання економічної 
незалежності мають бути зниження ступеня боргової безпеки та захист грошово-
кредитного ринку країни від зовнішніх атак.

Фінансові органи і дипломатія мають у розпорядженні широкий арсенал за-
собів для пом’якшення боргового тягара. Тому новації можуть стосуватися лише 
запобіжників примноження боргів. Шляхом законодавчого закріплення необ-
хідно встановити кількісний зв’язок між новими запозиченнями і показниками 
економічного зростання або ж показниками наповнюваності бюджету. Зниження 
боргової залежності є ключовою умовою збереження суверенної економіки. Од-
ночасно це є профілактичним засобом щодо атак міжнародних спекулянтів. Не 
виключаємо, що додатковим засобом захисту грошового ринку може бути тим-
часова заборона нерезидентам купувати вітчизняні фінансові інструменти.

Стабільність національної валюти є запорукою стабільного функціонування 
реального сектору економіки, а зниження величини процентних ставок – умо-
ва його повноцінного функціонування. Розв’язанню цього завдання заважають 
об’єктивні і суб’єктивні чинники. Серед останніх – незацікавленість у розвитку 
малого і середнього бізнесу з боку влади.

До об’єктивних чинників, у першу чергу, належать інфляційні очікування 
та ризики неповернення кредитів. Інфляційні очікування, як відомо, пов’язані з 
браком довіри до вітчизняної грошової системи і грошової одиниці. Ризики не-
повернення кредитів пов’язані з вибірковістю застосування норм законодавства 
щодо недобросовісних позичальників.

Національний економічний суверенітет передбачає встановлення реальної 
автономності Центрального банку. Безумовно, наведення елементарного поряд-
ку в управлінні грошовою сферою здолало б більшість перешкод у функціону-
ванні фінансового сектора. Прозорість, передбачуваність та послідовність у діях 
Центрального банку – це запобіжник розвитку інфляційних очікувань та умова 

Рис. 2. Динаміка облікової ставки НБУ, %  [11]
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збільшення рівня капіталізації вітчизняної економіки, прискорення інвестицій-
ного процесу.

Усі згадані нами інструменти макроекономічного регулювання в інтересах 
національного економічного суверенітету – стимулювання експорту, обмеження 
боргової залежності, зміцнення національної валюти при обмеженні інфляції, ав-
тономія Національного банку та спрямованість його дій на створення кредитних 
умов розвитку реального сектору – мають застосовуватись у комплексі.

Âèñíîâêè
Глобалізаційні процеси посилюють вплив наднаціональних структур. Це 

знижує ефективність державного регулювання національних економік суверен-
ними урядами країн, а в перспективі може стати причиною руйнації багатьох ін-
ститутів держави. Виникає загроза втрати економічного суверенітету, контролю 
над ресурсами та активами країни.

За таких умов виникає необхідність перегляду принципів та удосконалення 
інструментарію макроекономічної політики. Для українських урядів постало за-
вдання формування несуперечливої системи заходів фінансового, монетарного, 
експортного тощо регулювання для досягнення бажаних темпів зростання на тлі 
відновлення економічного суверенітету держави.
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