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ВСТУП
Ефективна стратегія соціально
економічного розвитку держави у
конкурентних умовах глобалізації
світової економіки потребує, з од
нієї сторони, перспективних концеп
туальних розробок, а з іншої — вдос
коналення аналітичного інструмен
тарію міждержавного аналізу.
У більшості випадків інтеграційні
амбіції України враховують бажан
ня політиків якнайшвидшого при
єднання до світової економічної
спільноти, ігноруючи при цьому
інституційну та фінансову непідго
товленість вітчизняної економіки до
негативного впливу, який несе в собі
глобалізація. На сучасному етапі
розвитку особливої уваги слід при
ділити можливості використання
міжнародного досвіду фінансового
регулювання ризиків в умовах глоба
лізації, з подальшою адаптацією
його до сучасних українських реалій
із врахуванням особливостей мента
літету українців.
МЕТА СТАТТІ
Питанню негативного чи пози
тивного впливу економічної глоба
лізації у сучасній літературі при
діляється достатньо уваги. Однак
серед праць вітчизнах науковців най
частіше звертається увага на захід
ний досвід становлення економіки.
Беручи до уваги, що більшість країн
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з транзитивною економікою — це
країни колишнього Радянського Со
юзу, а отже, за культурними звичка
ми, менталітетом та економічним
розвитком вони є ближчими до Ук
раїни, нами запропоновано зверну
ти увагу на можливість використан
ня досвіду регулювання глобальних
ризиків на державному рівні країн
учасниць СНД.
Таким чином, метою статті є
аналіз досвіду регулювання глобаль
них ризиків країн з транзитивною
економікою, з можливістю подаль
шого використання його при визна
ченні основних пріоритетів вітчизня
ної економічної та фінансової полі
тики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Глобалізація висуває багато
манітні виклики перед суспільством,
тому зосередимо увагу на паливно
енергетичних, екологічних, соціаль
них та інноваційних ризиках.
Стабільне подорожчання нафти
на міжнародних біржах, нестабіль
ність у Східному світі, зростання
ціни на газ спонукає уряди країн та
науковців шукати шляхи подолання
та нейтралізації негативного впливу
на економіку паливноенергетичних
криз. Найбільшої актуальності дане
питання набуває для країн з транзи
тивною економікою, які, окрім енер
гетичних проблем, мають опікува

тись питаннями розвитку інновацій,
екології, соціальної політикою та ін.
В питаннях управління енерге
тичними, екологічними та іннова
ційними ризиками, корисним для Ук
раїни вбачається досвід Республіки
Білорусь. Зміни умов поставок енер
горесурсів, у першу чергу це сто
сується збільшення ціни на природ
ний газ, у 2007 році на територію Рес
публіки Білорусь спонукали керів
ництво країни активізувати держав
ну програму енергозбереження. При
цьому, слід зазначити, що "у 2001
році був розпочатий спільний проект
уряду Білорусії та Всесвітнього еко
номічного банку по модернізації
ряду об'єктів шляхом реалізації мас
штабних заходів з енергоефектив
ності. Всесвітній банк … надав кре
дит у сумі 22,6 млн доларів. Еконо
мія теплоресурсів на кожному
об'єкті складе 20—25 %"[1]. Таким
чином, питання енергетичної залеж
ності Білорусії у 2007 році набуло
тільки більшої актуальності, але не
було новим.
З метою зміцнення економічної
та енергетичної незалежності Біло
русії, зменшення впливу негативних
наслідків глобальної енергетичної
кризи, Президентом країни 14 черв
ня 2007 року була підписана Дирек
тива №3 [2], відповідно до якої, дер
жавним керівникам всіх рівнів було
доручено встановити жорсткий кон
троль за раціональним використан
ням паливноенергетичних ресурсів;
забезпечити у 2007—2010 роках по
вне та надійне постачання енергоре
сурсів для економіки та населення за
економічно обгрунтованими цінами
(тарифами), зниження ризиків та
уникнення кризових ситуацій в енер
гозабезпеченні країни; уряду країни
та Національній Академії наук Біло
русі доручено передбачити знижен
ня енергоємності внутрішнього ва
лового продукту у 2010 році не мен
ше ніж 31%, у 2015 р. на 50%, у 2020
р. на 60%, до рівня 2005 року; забез
печити у 2012 році використання не
менше ніж 25% електроенергії
вітчизняного виробництва; у 2007 —
2009 роках провести заміну електро
нагрівачів на котлоагрегати та водо
нагрівачі, які мають працювати пере
важно на місцевих видах палива вра
ховуючи, при цьому, технологічну та
економічну доцільність; видання на
глядної агітації, учбовометодичних
посібників, дитячої пізнавальної
літератури, які пропагують еконо
мію та дбайливість.
З наведеного вище можна зроби
ти висновок, що питання викорис
тання паливноенергетичних ре
сурсів власного виробництва є голов
ною задачею керівництва країни,
досягнення якої забезпечить сталий
розвиток економіки країни, змен
шить енергозалежність Республіки
Білорусь від країнпостачальників
енергоресурсів та збільшить конку
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рентоспроможність білоруських ви
робників на світових ринках.
Серед існуючих білоруських дже
рел енергії не абияку увагу приділяють
питанню використання торфу, дере
винного палива та будівництва у май
бутньому власної АЕС. Як зазначає М.
М'ясникович: "Торф та древесне пали
во — основні місцеві енергоресурси,
які дозволяють виробляти не менше
25% енергії від загального обсягу
енергоспоживання країни" [1].
Крім того, Л. Дубовик звертає
увагу на те, що "планується впрова
дити енергоефективні процеси ви
робництва продукції за новими тех
нологіями у всіх галузях економіки,
які дозволять суттєво зменшити пи
тому вагу видатків енергоресурсів на
випуск одиниці продукції" [3]. Інши
ми словами, зменшення видатків на
виробництво енергоресурсів за раху
нок використання енергозберігаю
чих технологій та обладнання, а та
кож зменшення видатків при видобу
ванні, переробці, транспортування
та реалізації продукції паливно
енергетичного комплексу є основ
ною метою керівництва країни.
Разом з тим з різних причин, се
ред яких необхідно політичний ас
пект, Республіка Білорусь не входить
до списку щорічної оцінки рівня кон
курентоспроможності, який публі
кує Світовий Економічний Форум. У
зв'язку з цим нами було проаналізо
вано динаміку зростання ВВП Рес
публіки Білорусь та динаміку поста
чання у країну енергоресурсів, які
представлені у таблиці 1.
Як видно з наведеної інформації,
у Білорусі відбувається зростання
ВВП, але при цьому у 2007 році спо
стерігається тенденція до зменшен
ня імпорту енергоресурсів, що
підтверджує ефективність впрова
джених програм економії енергос
поживання.

Розглядаючи питання енергетич
ної безпеки керівництвом країни, не
ігнорується екологічний та іннова
ційний ризик. Тобто політика еколо
гічного управління, збереження та
захисту навколишнього середовища,
інноваційний розвиток та впрова
дження сучасних екологічно безпеч
них технологій на виробництві є од
ним з пріоритетів розвитку Респуб
ліки Білорусь. Так, відповідно до
"Національної стратегії стабільного
соціальноекономічного розвитку
Республіки Білорусь на період до
2020 року"[6], державна екологічна
політика передбачає послідовне про
ведення структурної перебудови ви
робничої сфери, модернізацію тех
нологічного рівня виробництва, яке
орієнтоване на ресурсоспоживання,
використання маловідхідних або
безвідхідних технологій зменшення
обсягів шкідливих викидів, які за
бруднюють природне середовище,
ліквідацію негативних наслідків гос
подарської діяльності на навко
лишнє середовище. Необхідно заз
начити, що захист навколишнього
середовища у Республіці Білорусь,
має не декларативний характер, як у
більшості країн з транзитивною еко
номікою, а є невід'ємною частиною
державної політики економічного
зростання та інтегрування у глобаль
ний світовий простір.
Питання розвитку інноваційної
сфери регулюються та затверджено
відповідним указом Президента
Білорусі державною програмою
інноваційного розвитку Республіки
Білорусь на 2007—2010 роки основ
ною метою якої є "створення інно
ваційної конкурентоспроможної на
світовому ринку, науко ємної, ресур
созберігаючої, екологічної, соціаль
но орієнтованої економіки Білорусі,
яка забезпечить стабільний соціаль
ноекономічний розвиток та підви

щить якість життя білоруського на
роду" [7].
Яскравим прикладом вдалого
управління глобальними ризиками
серед країн, які стали незалежними
в наслідок розпаду Радянського Со
юзу є Узбекистан. Економіка країни
мала монокультурний характер і
була фінансово залежною від вироб
ництва та експорту бавовни та імпор
ту товарів виробничого та спожив
чого призначення. Як зазначає Р.А.
Алімов "Узбекистан прийшов до дер
жавної незалежності, маючи один із
найнижчих серед республік бувшо
го Радянського Союзу рівень життя
населення" [8]. При цьому, як зазна
чають А.Н.Барковський, Р.М.Ісла
мова, А.В. Ковальов та інші "Узбеки
стан займає 7ме місце у світі по за
пасах урана, 4те по запасах золота
(4 тис.т.), 10—11 — міді" [9].
Враховуючи вищезазначене,
в країні постало гостре питання
структурної перебудови економіки,
прийняття адекватних заходів з по
долання економічної кризи та недо
пущення перетворення держави у
країну третього світу. У зв'язку з цим
Президентом Республіки Узбекис
тан І.А. Карімовим було розроблено
п'ять ключових принципів, на яких
базується політика перехідного пе
ріоду, серед яких: "поперше, повна
деідеологізація економіки; подруге,
у складний перехідний період голов
ним реформатором має бути держа
ва; потретє, процес оновлення і про
грес має будуватись повністю на пра
вових засадах; почетверте, врахову
ючи реальне демографічне станови
ще, наявний рівень життя населення,
перехід до ринкових відносин має
супроводжуватись здійсненням ви
переджальних ефективних заходів із
соціального захисту населення; по
п'яте, становлення нових ринкових
відносин має здійснюватись виваже
но, продумано та по
етапно" [10].
Таблиця 1. Вплив державної політики енергозбереження на виробництво валового
Аналізуючи націо
внутрішнього продукту у Республіці Білорусь
нальну модель ринко
вого реформування,
2000
2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
узбекські дослідники
виділяють її важливу
ȼȼɉ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɭ ɦɥɪɞ ɪɭɛ:
9134* 17173 26138 36565 49992 65067 79267 96087
методологічну основу,
а саме "системний
ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨ
104,7
105
107
111,4
109,4
110,0
108,2
підхід, що припускає
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, %
вивчення національної
економічної системи
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
як складної та динамі
чної на макро та
ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
мікрорівні.
Даний
підхід визнає взаємо
ɇɚɮɬɚ, ɦɥɧ ɬ
11,9
11,9
13,9
14,7
17,7
19,2
20,9
20
залежність елементів
суспільної системи
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɬɢɫ. ɬ
1075,4 376,2 500,6 1004,6 1143,4
573
1233,6 914,1
(політика, економіка,
ідеологія, та ін.) та
можливість їх впливу
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɦɥɪɞ ɦ3
17,1
17,3
17,6
18,1
19,6
20,1
20,8
20,6
один на одного. Отже,
в момент ринкової
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ, ɦɥɪɞ ɤȼɬ.ɱ
7,2
8,3
6,8
7,6
4
4,9
5,5
4,3
трансформації рішу
чий вплив на соціаль
ноекономічний розви
Джерело: складено за даними Міністерства статистики Республіки Білорусь [4], [5]
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ток держави впливають не стільки
економічні фактори, скільки харак
тер політичного управління,
здібність тієї чи іншої сили змінити
направлення розвитку суспільства"
[11]. Досвід Республіки Узбекистан
ринкових трансформацій з враху
вання політичних та національних
інтересів, надзвичайно цікавий та
корисний для України. При здій
сненні фінансового регулювання
відкритої економіки в умовах гло
бальних ризиків, Україна може ско
ристатись основними принципами
зазначеними вище при управлінні та
ліквідації політичним ризиком.
Як одним із аргументів на ко
ристь Узбекської моделі економіч
ної трансформації може слугувати
той факт, що у звіті про глобальну
конкурентоспроможність за 2006 —
2007 роки, який щорічно публікує
Світовий економічний форум, Узбе
кистан зайняв 62 місце серед 131
країни[12]. Серед країн СНД Узбе
кистан поступився лише Росії та Ка
захстану. Для порівняння, Україна у
цьому списку займає 73 місце.
В умовах посилення коливань
кон'юнктури світового ринку, на тлі
світової економічної кризи, вба
чається корисним вивчення досвіду
розбудови економіки у Російській
Федерації. Так, за заявою Д. Медве
дєва "… влітку 2006 року відбулась
знакова подія: Росія перетворилась
із країниборжника у країнукреди
тора. Із країни, яка отримує позики,
в країну, яка кредитує інші держави.
Нестримне падіння економіки 90х
років було зупинено, наслідки кри
зи багато в чому були подолані" [13].
Багато дослідників акцентують ува
гу на великих запасах природних ре
сурсів, з чим і пов'язують зростання
економіки та посилення позицій
Росії на світовій арені, але, на нашу
думку, досягти стрімкого економіч
ного розвитку вдалось завдяки
ефективній та чіткій моделі держав
ного управління. Як результат, "ос
танні роки російська економіка де
монструє стабільні високі темпи еко
номічного зростання (6—7 відсотків
в рік), що значно випереджає дина
міку світової економіки. Подолано
спад виробництва і споживання
дев'яностих років: у 2007 році об'єм
ВВП склав до рівня 1991 року 109%.
При цьому докорінно змінилась
структура економіки на користь га
лузей, орієнтованих на ринковий
попит. В той же час об'єм промисло
вого виробництва складає 90% від
рівня 1991 року, сільського госпо
дарства — 81 відсотків"[14].
Необхідно звернути увагу, що при
плануванні соціальних видатків, а саме:
на науку, культуру, освіту, медицину у
Росії на вищому державному рівні роз
глядають питання не тільки підвищен
ня заробітної плати та інвестицій у га
лузі, а й на інституційні перетворення
в економіці та суспільстві.
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Загострення конкуренції на
світових ринках спонукає країни до
пошуку шляхів нейтралізації нега
тивного впливу економічної глоба
лізації на національні економіки. У
свою чергу країни з транзитивної
економікою мають свою специфіку
управління глобальними ризиками.
Аналіз досвіду соціальноеконо
мічної розбудови Росії, Білорусі та
Узбекистану з позиції можливого
його використання при управлінні
такими фінансовими ризиками Ук
раїни як соціальний, енергетичний,
інноваційний та інші свідчить про
необхідність застосування сучасно
го ефективного державного управл
іння із врахуванням культурних та
релігійних цінностей, а також націо
нального менталітету. При здійс
ненні економічної політики першо
черговими мають бути національні
пріоритети, а саме економічна виго
да для держави та суспільства.
Важливою передумовою успіху
економічних реформ у розглянутих
країнах була відсутність політично
го ризику. В кожній, з перелічених
країн під час проведення реформ та
затвердження програм економічно
го розвитку спостерігалася політич
на стабільність та взаємоузгодже
ність усіх гілок влади.
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Новини
УРЯДИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ ЗАТВЕРДЯТЬ ПЛАН ДІЙ
ЩОДО СПІВПРАЦІ

Під час засідання Міжурядового
українськоросійського комітету з
економічного співробітництва пла
нується затвердити план дій щодо
співпраці двох держав. Про це повідо
мила Прем’єрміністр України Юлія
Тимошенко. За її словами, розгляд
цього питання відбудеться в рамках
візиту української урядової делегації
до Російської Федерації 28 червня.
Юлія Тимошенко нагадала, що у
квітні, під час попереднього візиту
до Києва урядової делегації Російсь
кої Федерації на чолі з тодішнім
Прем’єрміністром Віктором Зубко
вим, був узгоджений перелік пріори
тетних питань двостороннього
співробітництва.
За словами Юлії Тимошенко, за
раз Комітет з економічного співро

бітництва підготував план дій щодо
досягнення стратегічних цілей у
співпраці України та Росії, який пла
нується затвердити під час візиту до
Москви.
Окрім того, Прем’єрміністр Ук
раїни повідомила, що в рамках візи
ту до Росії планується розглянути
питання співробітництва в галузі
енергетики і постачання газу. "Я пе
реконана, що з Прем’єрміністром
Росії ми будемо також обговорюва
ти концепцію підходу до підписан
ня стратегічної, довгострокової уго
ди із забезпечення України природ
ним газом", — резюмувала Юлія
Тимошенко.
Управління у зв’язках із ЗМІ
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
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