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ВСТУП
У нинішній час жодна країна не

може ефективно формувати і здійс!
нювати свою економічну політику,
не беручи до уваги реалій світового
ринку, пріоритетів і норм поводжен!
ня його основних суб'єктів. Навіть
якщо мова йде про так звані "зак!
риті", або "замкнуті", господарські
системи, їх не можна назвати по!
вністю ізольованими та незалежни!
ми від світової економіки, оскільки
сама їх закритість уже є відношен!
ням до світового ринку, який вони не
приймають або який відторгує їх.
Але так чи інакше вони змушені зва!
жати на його існування й "захища!
тися" від нього за допомогою біль!
шого або меншого ступеня автаркії,
тобто, по суті, застосування більшої
або меншої кількості протекціоні!
стських заходів. Про ступінь і різно!
рідність входження держав у гло!
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бальну економіку можна судити за
показниками кількості населення,
енергоспоживання на душу населен!
ня, рівнем ВВП, величиною експор!
ту, імпорту та прямих іноземних
інвестицій, а також часткою високо!
технологічної продукції в експорті
країн світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням питань міжгалу!
зевого і внутрішньогалузевого руху
капіталів приділяли увагу такі ра!
дянські вчені, як Аганбегян А.Г., Ви!
годський С.Л., Котов В.Н., Нікітін
С.М., Рудакова І.Є., Сєдов В.І., та за!
рубіжні вчені, що працювали у ме!
жах теорії організації галузевих
структур — Дж. Бейн, Р. Епштейн,
Р. Кілпатрік, Р. Ланциллотті, Г. Мінз,
Е. Мейсон, Д. Росс, Дж. Стіглер,
Ф. Шерер.

Проблеми формування і розвит!
ку конкурентного середовища в умо!
вах перехідної економіки розглянуті
у роботах С. Авдашевої, І. Акімової,
З. Борисенко, Б. Буркинського, В. Гей!
ця, Л. Доленка, М. Звєрякова, Б. Квас!
нюка, Н. Розанової, С. Соколенка,
С. Цухло, О. Яременка.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити модифікацію чин!

ників конкурентоспроможності на!
ціональної економіки у результаті
глобалізації;

— дослідити загрози пов'язані з
основними тенденціями глобалізації,
та неадекватною зовнішньоеконо!
мічною політикою економічно роз!
винених країн.

РЕЗУЛЬТАТИ
Доцільно розглядати сучасний

світ як складну систему, що скла!
дається з декількох рівнів ієрархії,
між якими існують прямі та зво!
ротні зв'язки і взаємозалежності.
Однак світ як система не є продук!
том глобалізації, його системність
виникла разом із виникненням са!
мого світового господарства й уже
тоді мала ієрархічну структуру.
Світова економічна система розви!
валася під впливом процесів по!
глиблення міжнародного поділу
праці, розвитку процесів міжна!
родної спеціалізації, кооперування
й інтернаціоналізації виробництва.
Вона зазнавала змін, ускладнюва!
лася за рахунок формування нових
внутрішніх структур і зв'язків.
Протягом усього свого існування
світова економічна система являла
собою ієрархію зі своїми лідерами
й аутсайдерами, відбувалася лише
періодична зміна лідерів, змінюва!
лася геополітична роль тих або
інших держав, але сам ієрархічний
характер зберігався. Таким чином,
не можна сказати, що глобалізація
якимось чином змінила системну
сутність світової економіки, вона
стала всього лише ще одним етапом
розвитку цієї системи.

У результаті глобалізації відбу!
лася модифікація чинників конку!
рентоспроможності національної
економіки. По!перше, світове еко!
номічне співтовариство зі слабкої
сукупності більш!менш взаємоза!
лежних країн перетворюється на
цілісну економічну систему, де на!
ціональні соціуми виявляються
складовими елементами єдиного
всесвітнього економічного організ!
му, спаяними вже не просто міжна!
родним поділом праці, але і гігантсь!
кими за своїми масштабами вироб!
ничо!збутовими структурами, гло!
бальною фінансовою системою та
планетарною інформаційною мере!
жею.

Відтворювальна взаємозалеж!
ність більшості національних еко!
номік перетворила їх із більш!
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менш автономних господарських
структур на складові елементи
глобального господарського ор!
ганізму. Особливо відчутна така
взаємозалежність у високотехно!
логічних галузях, де широко прак!
тикується міжнародне виробниче
кооперування. Якщо до цього до!
дати появу в останні десятиліття
всесвітнього фінансового ринку та
глобальної інформаційної павути!
ни Інтернет, стає очевидним, що
сучасне світове господарство
принципово відрізняється від того,
яким воно було в першій половині
XX ст.

Якісні зрушення у структурі та
динаміці світової економіки на су!
часному етапі виявляються у зрос!
танні відкритості національних еко!
номік, обсягів світової торгівлі й
інвестицій, появі загальносвітових
стандартів виробництва, споживан!
ня, торгівлі, фінансів тощо. Але ж
глобалізація не є спонтанним про!
цесом, більше того, уряди та країни
можуть усвідомлено визначити своє
місце в міжнародній економіці, що
глобалізується. Стабільність націо!
нальних економік, а також можли!
вості урядів перебувають у прямій
залежності від ефективності їх дій
з асиміляції позитивних і компен!
сації негативних ефектів глобалі!
зації.

Характерною рисою глобалі!
зації в економіці стала взаємоза!
лежність процесів автономізації та
інтеграції. Це знайшло відбиття у
"парадоксі Нейсбітта": чим вище
рівень глобалізації економіки, тим
сильніше її невеликі учасники [9, с.
648]. Подібні процеси простежу!
ються й у суспільно!політичній
сфері. Дж. Нейсбітт відзначає рух,
з одного боку, до політичної неза!
лежності та самоврядування, з
іншого — до формування економі!
чних альянсів. Процеси глобалі!
зації в економічній, інформаційній,
культурній сферах ідуть у тісному
зв'язку із процесами національної
ідентифікації. Прагнення до націо!
нального самовираження є потуж!
ним стимулом соціального, еконо!
мічного та політичного розвитку в
умовах інформаційної відкритості
й інтенсифікації інтеграційних про!
цесів у світі. У той же час відрод!
ження національної свідомості є
захисною реакцією суспільства
проти руйнівного впливу сил, по!
в'язаних із глобалізацією. В еко!
номіці — це розрив традиційних
зв'язків усередині країни, деграда!
ція неконкурентоспроможних ви!
робництв, загострення безробіття;
у сфері культури й ідеології — аг!
ресивне проникнення чужих для
даного суспільства ідей, цінностей,
моделей поведінки. При цьому чим
сильніше соціально!економічне й
ідеологічне потрясіння суспіль!
ства, тим гостріша відповідна реак!

ція, що набуває іноді форми войов!
ничого націоналізму та релігійно!
го фундаменталізму.

При всій розмаїтості конкретних
підходів і висновків більшість сучас!
них учених!глобалістів виходять із
уявлення про складний світ як гло!
бальну спільність, як світоцілісність,
що відрізняється від складових час!
тин цієї спільності.

А.Г. Мовсесян приєднується до
пануючої позиції, відповідно до
якої головна властивість процесів
глобалізації — планетарна єдність.
При цьому, відштовхуючись від
теорії складних систем, за межу
існування системи він бере дос!
татність або недостатність фак!
торів, що компенсують зовнішні або
внутрішні впливи на систему. У
зв'язку із цим він дає таке визначен!
ня глобалізації: "глобалізація — це
комплекс взаємозалежних про!
цесів, що проходять у планетарно!
му масштабі, у кожному з них є ме!
ханізми саморегуляції" [5].

Глобалізацію необхідно трак!
тувати в різкому розширенні й ус!
кладненні взаємозв'язків і взаємо!
залежностей як людей, так і дер!
жав, що відображається у процесах
формування планетарного інфор!
маційного простору, світового рин!
ку капіталів, товарів і робочої сили,
в інтернаціоналізації проблем тех!
ногенного впливу на природне се!
редовище, міжетнічних і міжкон!
фесійних конфліктів і безпеки [6, с.
160].

Таким чином, феномен глобалі!
зації виходить за суто економічні
межі, в яких її схильні трактувати
більшість дослідників цієї теми, і
охоплює практично всі основні сфе!
ри суспільної діяльності, включаючи
політику, ідеологію, культуру, спо!
сіб життя, а також самі умови існу!
вання людства.

По!друге, в умовах глобалізації
національні та всесвітні економічні
відносини починають мінятися ро!
лями. У минулому провідну роль ві!
дігравали перші. Найбільш розви!
нені в той або інший період націо!
нальні господарства визначали ха!
рактер, форми і механізми міжна!
родних відносин, ніби нав'язуючи
іншим країнам і світовому співто!
вариству в цілому способи госпо!
дарського спілкування. Внутріеко!
номічні відносини були первинни!
ми, міжнародні — вторинними.
Голландія XVIII ст. або Англія XIX
ст. були не тільки лідерами еконо!
мічного прогресу, але і зразками
для наслідування для інших євро!
пейських країн. У XX ст. така роль
перейшла до США. Однак у міру
формування наднаціональних
фінансових та інших ринків, вироб!
ничо!збутових структур всесвітні
економічні відносини усе більше
набувають ролі провідних, визна!
чальних, тоді як внутрідержавні

відносини, навіть дуже великих і
досить могутніх країн, пристосову!
ватися до реалій глобальної еконо!
міки.

Світове господарство поступо!
во стає сильнішим і значущим за
національні господарства. Гло!
бальний економічний простір пе!
ретворюється на єдине поле для
великого бізнесу, коли географія
розміщення продуктивних сил, га!
лузева структура інвестицій, ви!
робництва та збуту визначаються
суб'єктами господарського життя
з урахуванням глобальної кон'юн!
ктури, а економічні підйоми та
спади набувають всесвітніх масш!
табів. Глобальна орієнтація транс!
національних компаній, транснац!
іональних банків та інших про!
відних господарюючих суб'єктів
закономірно зменшує для них зна!
чення національних економік — як
тих, де базуються їх штаб!кварти!
ри, так і тих, де діють їх численні
філії. Центр ваги їх підприємниць!
кої стратегії переміщається з на!
ціонального на наднаціональний
рівень.

Глобалізація означає залучен!
ня всього світу у відкриту систему
фінансово!економічних, суспіль!
но!політичних і культурних зв'яз!
ків на основі новітніх комуніка!
ційних та інформаційних техно!
логій. Це об'єктивний процес, який
було підготовлено усім ходом по!
переднього розвитку і який тепер
вступив у якісно новий етап. Тем!
пи цього процесу прискорилися і
вигляд світу стрімко змінюється
[7, с. 47].

Викликає сумнів визначення
глобалізації як нової форми світо!
господарських зв'язків. Інформа!
ція взагалі передавалася та прода!
валася на світовому ринку і раніше.
Той факт, що це явище набуло при!
скорення і посилення, — не підля!
гає сумніву. Інформація, як і всі
інші об'єкти світогосподарських
зв'язків, стала переміщатися інтен!
сивніше, одержала нову якість, але
нової форми світогосподарських
зв'язків ще не створила. Скоріше
необхідно визнати, що передача
норм господарського поводження,
яка одержала технологічну основу
у вигляді нових інформаційних тех!
нологій, виникла як новий спосіб
міжнародної конкурентної бороть!
би. У даному розумінні необхідно
зробити акцент саме на те, що пе!
редача зразків поведінки поставле!
на на технологічну основу, причо!
му поставлена саме завдяки специ!
фічно глобальному інструмента!
рію, який виник в останнє десяти!
ліття.

Прямо про глобалізацію як про
форму міжнародної конкуренції
говорить М. Інтрилігейтор: "Під
глобалізацією розуміється тут ве!
личезне збільшення масштабів
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світової торгівлі й інших процесів
міжнародного обміну в умовах усе
більш відкритої, інтегрованої
світової економіки, що не визнає
меж" [4, с. 112]. Він пов'язує цю
форму не тільки із традиційними
різновидами зовнішньоекономіч!
них зв'язків, але й із наступними
процесами, що підсилюють інтен!
сивність останніх: 1) технологічний
прогрес; 2) лібералізація торгівлі й
інші форми економічної лібералі!
зації; 3) розширення сфери діяль!
ності організацій на основі засто!
сування нових засобів комунікацій;
4) єдині стандарти ринкової еконо!
міки та вільної торгівлі; 5) перехід
від традиційних форм спілкування
до прогресивно!технологічних ко!
мунікацій (особливості культурно!
го розвитку другої половини XX
ст.).

На наявність даного феномена
також указує Л. Клайн: "У ряді ра!
йонів світу підприємства, що пра!
цюють на експорт, уже протягом
декількох десятиліть виконували
повністю або частково замовлення
виробничого або науково!дослід!
ного характеру для іноземних ком!
паній. Після завершення роботи
продукція (готовий виріб або його
частина) упаковується і направ!
ляється в потрібне місце. Хоча така
практика аж ніяк не нова, її масш!
таби тепер розширюються, охоп!
люючи все нові продукти та гео!
графічні райони. Виробництво ста!
ло мобільним, не вимагаючи при
цьому мобільності робочої сили
для виконання своїх завдань" [2, с,
118].

По!третє, усе більша кількість
прихильників знаходить відобра!
ження сценарію розвитку глобалі!
зації в концепції сталого розвитку [1,
с. 221; 3]. У документах Конференції
ООН із навколишнього середовища
і розвитку в Ріо!де!Жанейро (1992
р.), у матеріалах Всесвітнього самі!
ту зі сталого розвитку в Йоганнес!
бурзі (2002 р.), в інших доповідях
міжнародного характеру, а також у
працях учених конкретизуються та
розвиваються положення цієї кон!
цепції.

Під сталим розуміється розви!
ток, який забезпечує збалансоване
вирішення соціально!економічних
завдань і проблем збереження спри!
ятливого навколишнього середови!
ща та природно!ресурсного потен!
ціалу з метою задоволення потреб
нинішнього і майбутнього поколін!
ня людей.

Ця модель існує поки на кон!
цептуально!теоретичному рівні,
вона політично продекларована,
формально підтримана більшістю
держав (стратегії, програми та пла!
ни переходу до сталого розвитку
розроблені більш ніж у 100 краї!
нах), але досі немає інформації про
те, що хто!небудь із них зробив ре!

альні  та помітні  кроки для
здійснення трансформаційного
сценарію. Світ, як і раніше, дотри!
мується традиційної нестійкої мо!
делі розвитку, що може призвести
до глобальної катастрофи. При пе!
реході до моделі сталого розвитку,
якщо все!таки такий перехід відбу!
деться, процес глобалізації знайде
нову якість і буде здійснюватися в
рамках нової цивілізаційної пара!
дигми.

По!четверте, глобалізація,
об'єктивно веде до розмивання та
знецінення регулюючих функцій на!
ціональної держави, що вже не
може, як колись, захищати націо!
нальну економіку від небажаних
зовнішньоекономічних впливів.
Воно, тим більше, не в змозі регулю!
вати ті економічні, соціальні та
культурні процеси, які виплеснули!
ся за національні межі, набули са!
мостійності, стають некерованими.
Міжнародні економічні процеси пе!
реростають із міждержавних, та!
ких, що більш!менш ефективно ре!
гулюються в однобічному, дво! або
багатобічному порядку національ!
ними державами, у позадержавні —
тобто глобальні, які майже або
зовсім не піддаються державному
регулюванню.

Національні держави усе
більше втрачають можливість
ефективно використати такі тра!
диційні важелі макроекономічно!
го регулювання, як імпортні бар'!
єри й експортні субсидії, курс на!
ціональної валюти та ставку рефі!
нансування центрального банку. В
умовах усе більш наростаючої
взаємозалежності національних
господарств уряди змушені кори!
стуватися цими важелями з огляд!
кою на інші держави, інтереси
яких можуть бути при цьому за!
чеплені. Крім того, доводиться
зважати і на поведінку впливових
недержавних суб'єктів міжнарод!
них економічних відносин — транс!
національних компаній, трансна!
ціональних банків, міжнародних
інвестиційних фондів, які своїми
відповідними діями можуть звести
нанівець очікуваний ефект від за!
ходів, що вживаються, або навіть
використати їх на шкоду даній
країні.

Загрози пов'язані не стільки з
основними тенденціями глобалі!
зації, скільки із неадекватною зов!
нішньоекономічною політикою еко!
номічно розвинених країн, що на!
кладається на них. Розвинуті краї!
ни, претендуючи на роль глобально!
го центру, насправді не є ним саме
тому, що у своїй політиці подвійних
стандартів не йдуть далі найближ!
чих власних національних інтересів.
Особливість ситуації полягає в
тому, що, продовжуючи цю політи!
ку в міжнародній торгівлі, інвести!
ціях, валютно!кредитних відноси!

нах, вони намагаються підсилити
свої переваги зовсім не вищого по!
рядку. Митні бар'єри, замасковані
під антидемпінгову політику, захи!
щають ресурсні переваги економіч!
но розвинених країн, причому захи!
щають у підсумку від того самого
процесу глобалізації, ініціаторами
якого ці країни і є.

ВИСНОВКИ
Таким чином, це, на наш по!

гляд, саме і визначається тим, що
держави прагнуть приєднатися до
клубу багатих країн і готові боро!
тися з ними за свою частку у світо!
вому виробництві. Це є запозичен!
ням споживчих і господарських
стандартів одних країн іншими.
Саме це стає причиною зростання
розриву в доходах, що відбуваєть!
ся разом із глобалізацією. Це зу!
мовлено тим, що розвинені країни
вже досягли тих цілей, яких почи!
нають разом із ними прагнути
країни, що розвиваються.  Ос!
таннім для успішної участі у світо!
господарських зв'язках потрібні
інші, їх власні цілі.
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