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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток процесів екологізації міжнародних виробни#

чих та торговельних відносин має суттєвий вплив на фор#
мування напрямів їх здійснення, вибір форм, методів
організації та стратегічного планування екологічно спря#
мованої економічної взаємодії. Безперечно тісним, зокре#
ма, є взаємозв'язок між розвитком міжнародної торговель#
ної співпраці та екологічними аспектами її розширення. В
свою чергу, перспективні орієнтири розвитку світових то#
варних ринків з метою їх ефективної реалізації мають
грунтуватися на комплексній взаємодії з пріоритетними
векторами екологізаційного механізму забезпечення рац#
іонального використання природничо#ресурсного та ви#
робничо#торговельного потенціалу глобального госпо#
дарського простору. В цьому зв'язку важливого значення
набуває формування системи принципів, методів, ме#
ханізмів екологізаційного розвитку світових товарних
ринків. Йдеться, передусім, про необхідність вироблення
глобальної стратегії їх екологізації з урахуванням сучас#
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GLOBAL STRATEGIES OF ECOLOGIZATION OF WORLD COMMODITY MARKETS

Глобальний економічний простір на сучасному етапі свого розвитку знаходиться під впливом комп0

лексу факторів суперечливого спрямування, які вимагають вироблення адекватних механізмів реагу0

вання. Суттєвою складовою системи таких суперечностей виступає взаємозв'язок екологічної та торго0

вельної детермінант економічної співпраці. Зростання значення екологізації світового господарського

простору і охоплення цим процесом всіх його структурних елементів, зокрема, системи міжнародного

торговельного співробітництва як вагомої складової його функціонування, зумовлює необхідність роз0

робки комплексної стратегії екологізації світових товарних ринків в умовах глобалізації. Стаття присвя0

чена дослідженню передумов та особливостей формування стратегії екологізації світових товарних

ринків, обгрунтуванню її взаємозв'язку із стратегією екологізації світового господарства, визначенню

проблемних аспектів реалізації зазначених стратегій. Розглянуто основні принципи та очікувані резуль0

тати реалізації глобальної стратегії екологізації світових товарних ринків.

The global economic space at the present stage of its development is under the influence of the complex of

factors of contradictory direction that require working out the adequate mechanisms of reaction. An essential

component of the system of these contradictions is the relationship of environmental and trade determinants of

economic cooperation. Growing of importance of ecologization of global economic space and coverage of this

process all of its structural elements, particularly the system of international trade cooperation as an important

component of its functioning, predetermines the need to develop a comprehensive strategy of world commodity

markets ecologization in the context of globalization. The article investigates the preconditions and characteristics

of forming of the strategy of world commodity markets ecologization, grounding its relationship with the strategy

of ecologization of world economy, definition of problematic aspects of the implementation of these strategies.

The basic principles and expected results of the global strategy of ecologization of world commodity markets

are considered.
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них тенденцій здійснення міжнародного еколого#еконо#
мічного співробітництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку питань екологізації міжна#

родної торговельної діяльності зробили сучасні вітчизняні
та західні науковці. Серед них слід виділити роботи Анд#
реєвої Н., Андерсона К., Веклич О., Гринів Л., Дейлі Г.,
Діденко О., Дяківа Р., Есті Д., Ерліха П., Купінець Л., Мель#
ника Л., Піддубного І., Саталкіна Ю., Семенюка Е., Синяке#
вича І., Туниці Ю., Фарлея Дж., Харичкова С., Шевчука В.,
Холдрена Дж. та ін. Проте питання розробки глобальної
стратегії екологізації світових товарних ринків з урахуван#
ням екологічних та економічних вигід суб'єктів торговель#
них відносин потребують більш грунтовного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні пріоритет#

них напрямів формування глобальної стратегії екологі#
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зації світових товарних ринків. Це передбачає виконання
наступних завдань: визначення сутності, особливостей та
передумов формування стратегії екологізації, визначен#
ня її зв'язку з пріоритетами розвитку світового госпо#
дарського комплексу, обгрунтування основних орієнтирів
її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суперечливий характер розвитку екологізації світової

торгівлі, який об'єктивно притаманний сучасному етапу
формування глобальної економіки, передбачає вирішен#
ня завдань по виваженому підходу та оптимізації ме#
ханізмів функціонування світових товарних ринків. Цент#
ральною ланкою у цьому процесі має стати розробка гло#
бальної стратегії їх екологізації. Саме вона має визначати
головні цілі, етапи, завдання, принципи, методи, форми,
інструменти, важелі ефективного впровадження екологі#
чних стандартів в межах окремих ринків та світової
спільноти в цілому. У цьому зв'язку доцільно розглянути
передумови створення глобальної стратегії екологізації
світових товарних ринків з конкретизацією завдань, необ#
хідних для її реалізації.

Стратегія екологізації світових товарних ринків повин#
на розглядатися у взаємозв'язку із загальними тенденція#
ми, динамікою, специфікою формування екологічної свідо#
мості реалізації господарських рішень у всіх сферах та на
всіх рівнях їх функціонування. Виходячи із загального виз#
начення стратегії як сукупності методів, інструментів та
конкретних заходів довгострокового характеру, спрямо#
ваних на комплексне досягнення основної мети розвитку,
доцільно застосовувати комплексний підхід щодо визна#
чення стратегічних орієнтирів розвитку всіх складових си#
стеми світового господарства з урахуванням екологізац#
ійного чинника. Потреба його врахування не лише ство#
рює нові напрями розвитку світових товарних ринків, вона
стає безперечною основою нових технологічних рішень і
нових тенденцій їх взаємодії з навколишнім середовищем.

Стратегічна взаємодія суб'єктів світогосподарської си#
стеми передбачає вироблення спільного комплексу дій, за#
ходів, кроків, які б забезпечували її інтенсивний розвиток
поряд із зменшенням негативного навантаження на ото#
чуюче середовище та формування екологічних ініціатив у
здійсненні всіх напрямів економічної взаємодії. Зазначе#
ний процес ускладнюється наявністю суперечностей роз#
витку екологічних аспектів торговельних відносин. Це
здійснює вплив, з однієї сторони, на функціонування то#
варних ринків, а з іншої — зумовлює тісний взаємозв'язок
особливостей їх розвитку та екологічних детермінант їх
формування. Передусім, слід зазначити, що нарощення та
інтенсифікація торговельної співпраці безумовно призво#
дить до погіршення її екологізаційної домінанти, а отже,
вимагає розробки таких інструментів взаємовигідного
співробітництва, які б дали змогу врахувати всі аспекти цієї
складної проблеми. Серед основних факторів, що вплива#
ють на формування стратегії екологізації світових товар#
них ринків, слід виділити наступні: вичерпність ресурсної
бази світового господарства, розвиток інноваційних тех#
нологій, еколого#торговельна ефективність, розвиток ко#
операційних зв'язків між країнами світу, підвищення ви#
мог світових ринків до екологічності, зрушення у товарній
структурі міжнародної торгівлі, зростання навантаження
економічної взаємодії на навколишнє середовище, еко#
логічні вимоги до умов виробництва та реалізації продукції
на світових ринках [2].

Разом з цим, варто зазначити, що стратегія еколо#
гізації світових товарних ринків виступає важливим скла#
довим елементом глобальної стратегії екологізації світо#
вого господарства, її похідною і підпорядковується таким
самим інструментам формування, впливу, контролю та ре#
гулювання. Метою розробки стратегії екологізації світо#
вого господарства є не тільки забезпечення засад еколог#
ічно безпечного розвитку світової спільноти, а й комплек#
сний підхід до екологізації економічного функціонуван#
ня, який передбачає запровадження системи заходів щодо
зниження навантаження на довкілля.

Одним із важливих питань, що потребує негайного ви#
рішення в цьому зв'язку є здійснення продуманої ефектив#
ної структурної політики, спрямованої на екологічну рес#
труктуризацію економіки. Йдеться про перерозподіл тру#
дових, матеріальних, фінансових ресурсів глобального

економічного простору на користь високотехнологічних,
безвідходних, ресурсозберігаючих видів економічної
діяльності. Перехід глобальної системи господарювання
на інноваційно#технологічний шлях розвитку має відбува#
тись на базі визначених пріоритетів з метою формування
загальнопланетарної інноваційної системи і цілісної
структури науково#технічного комплексу, здатного ста#
ло функціонувати в умовах загострення екологічних про#
блем.

У найбільш загальному вигляді стратегія екологізації
світового господарства може бути представлена у по#
єднанні наступних складових елементів: мета, завдання,
принципи, нормативне забезпечення, рівні та напрями ре#
алізації, очікувані результати. Основними принципами,
покладеними в основу формування зазначеної стратегії,
слід вважати комплексність визначення стратегічних зав#
дань сталого розвитку; системність обгрунтування приро#
доохоронних заходів на всіх рівнях господарювання; пріо#
ритетність досягнення екологічної безпеки господарюван#
ня; цілісність визначення пріоритетів забезпечення еколо#
гічно стійкого співробітництва на міжнародному, регіо#
нальному та глобальному рівнях; ефективність співпраці
в сфері збереження взаємовигідних результатів економі#
чної співпраці поряд із зменшенням її екологічно негатив#
них наслідків. Саме на базі цих принципів здійснюється ре#
алізація завдань стратегії екологізації світового господар#
ства, серед яких імплементація сучасних підходів щодо
формування комплексу заходів екологічного природоко#
ристування; поширення новітніх технологій у забезпеченні
екологічності господарювання; зниження рівня шкідливих
викидів виробництва в атмосферу; взаємна адаптація на#
ціональних та міжнародних стандартів екологічної взає#
модії.

Основними напрямами реалізації глобальної стратегії
екологізації світового господарства є, насамперед, узгод#
ження спільних заходів щодо зниження негативного впли#
ву на довкілля; визначення пріоритетних сфер для еколо#
гічної оптимізації; розробка плану дій щодо поступового
взаємного поєднання економічних та екологічних інтересів
світового простору. Реалізація зазначеної стратегії має на
меті створення системи економічних та правових ме#
ханізмів матеріального стимулювання бізнесу до екологі#
чної відповідальності; екологічну реструктуризацію та мо#
дернізацію виробництва; взаємодоповнення напрямів еко#
логічного, інноваційного та економічного сектору зовні#
шньекономічних відносин; мінімізацію екологічного ризи#
ку шляхом включення природного капіталу до механізму
ціноутворення товарів і послуг; трансформацію та еколо#
гізацію структури національних господарських комплексів
країн світової спільноти [6, с. 225].

Стратегія екологізації світового господарства як ком#
плекс зазначених взаємопов'язаних заходів передбачає їх
реалізацію на всіх рівнях господарювання. В цьому кон#
тексті особливого значення набуває розробка ефективної
системи екологічної відповідальності суб'єктів економіч#
ної діяльності на національному, регіональному, міжна#
родному рівнях. Йдеться, зокрема, про важливість враху#
вання екологічної складової в діяльності підприємств, що
має позитивний ефект не тільки для зростання прибутко#
вих аспектів їх розвитку, а й для оточуючого середовища.
Відповідальна екологічна поведінка підприємства може
сприяти розширенню кола їх партнерів та споживачів, зро#
станню його репутації, що в свою чергу позитивно впли#
ває на доходність бізнесу [3]. В цьому зв'язку необхідним
є створення системи економічних та правових механізмів
матеріального стимулювання бізнесу до екологічної відпо#
відальності, якими можуть стати податкові пільги, регу#
лювання цін на ресурси та екологічно чисту продукцію,
надання пільгових кредитів на реалізацію природоохорон#
них заходів тощо. З метою зниження навантаження на дер#
жавний бюджет та підвищення екологічної відповідаль#
ності важливим є також удосконалення та створення умов
для втілення системи екологічного страхування, активне
залучення до екологічних проектів малого та середнього
бізнесу шляхом державної та підтримки компаній, що
здійснюють екологічний бізнес, Тобто, з однієї сторони,
необхідною умовою ефективної реалізації стратегії еко#
логізації є зацікавлення бізнес#середовища в здійсненні
природоохоронних заходів, а з іншої — встановлення
більш жорсткої відповідальності за екологічні порушення.
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У свою чергу регіональна екологічна парадигма роз#
витку світового господарства, пов'язана, передусім, із
впровадженням в межах одного регіону (як правило,
йдеться про певне інтеграційне об'єднання) екологізацій#
них засад розвитку в системі формування економічних
відносин з партнерами з інших країн світу [7, с. 21]. Це
висуває якісно нові вимоги щодо стратегічного управ#
ління еколого#економічною системою на регіональному
рівні. Міжнародний рівень реалізації стратегії екологізації,
який передбачає врахування в розвитку країн світової
спільноти основних складових концепції сталого розвит#
ку, вироблення спільного плану дій щодо запровадження
основ так званої "зеленої" економіки. Зелена економіка є
системним поняттям, яке охоплює широке коло питань, що
стосуються всіх аспектів функціонування та розвитку еко#
номічних систем. За умов грамотної політики і належних
стратегій переходу до зеленої економіки можна досягти
подвійної вигоди — екологічної та соціальної.

Формування стратегії екологізації світових товарних
ринків як складової стратегії екологізації світового гос#
подарства пов'язана із впливом низки проблем, серед яких
слід відмітити наступні. По#перше, досягнення взаємови#
гідних торговельних перспектив має здійснюватися на ос#
нові оцінки максимально можливого навантаження на ото#
чуюче середовище на кожному конкретному ринку, в ме#
жах якого воно спроможне природним шляхом відновити
свої якості та характеристики. Тут найбільші труднощі ви#
никають у зв'язку з тим, що розвиток виробничих процесів
напряму пов'язаний із зростанням шкідливих викидів до
атмосфери. Пріоритетним шляхом вирішення цієї пробле#
ми мають стати міждержавні домовленості щодо зменшен#
ня викидів до атмосфери, запровадження штрафних об#
межень у випадку перевищення підприємствами гранич#
них норм викидів, використання ресурсобезпечних техно#
логій виробництва.

По#друге, значний вплив на формування зазначеної
стратегії здійснює населення. На нашу думку, цей вплив
доцільно розглядати у двох взаємопов'язаних аспектах. З
однієї сторони, в останні десятиліття відбувається
збільшення населення планети та зростання частки місько#
го населення, що саме по собі означає його залучення до
розвитку промисловості, яка забруднює навколишнє се#
редовище і т.д. (рис. 1).

Зростання кількості населення, з іншої сторони, зу#
мовлює збільшення рівня споживання товарів та послуг на
окремих світових ринках, що в сучасних умовах пов'язане
зі зміною вимог до продукції у напрямі її екологізації і зму#
шує світових виробників пристосовувати свою діяльність
до врахування екологізаційного чинника розвитку вироб#
ництва та реалізації. Аналіз поведінки споживачів у роз#
винених країнах показав, що на вибір того чи іншого ви#
робника, а відповідно й товару чи послуги все більше впли#
ває екологічний чинник — ступінь екологічної чистоти ви#

робництва і продукції та відповідальність підприємства за
наслідки своєї діяльності перед суспільством і довкіллям.
Так звані "зелені споживачі" уникають споживання про#
дукції, яка ймовірно становить небезпеку для життя або
здоров'я; здійснює суттєвий вплив на довкілля в процесі
виробництва, використання, утилізації; характеризується
нераціональним споживанням енергії під час її виготов#
лення, використання, утилізації; створює додаткові відхо#
ди або через пакувальні матеріали, або через невиправда#
но короткий термін експлуатації; виготовлена з матеріалів,
одержаних із рідкісних біологічних видів; передбачає тес#
тування на тваринах тощо.

Для істотного зменшення техногенного навантажен#
ня на довкілля, у тому числі припинення процесів дегра#
дації його якості, необхідно докорінно змінити існуючу
практику господарювання. Це створює передумови для
економічно вигідної взаємодії екологічних дій і підприєм#
ницьких цілей, тобто охорони довкілля, інтегрованої у ре#
сурсозберігаючі способи господарювання, техніку і про#
дукцію, що вимагає від суб'єктів ринкових відносин осо#
бистої відповідальності та попереджувальних дій.

По#третє, необхідність обмеження використання енер#
гетичних ресурсів, які є одним з найбільш загрозливих для
оточуючого середовища чинників, зокрема за рахунок зни#
ження енергоємності та використання відновлюваних дже#
рел енергії та альтернативних видів палива. Одним з найбільш
перспективних шляхів диверсифікації джерел енергозабез#
печення виробничо#торговельних процесів є розвиток віднов#
лювальної енергетики, зокрема вітро#, гідро# та біоенерге#
тики, сонячної, геотермальної енергетики.

По#четверте, сучасний етап розвитку світового госпо#
дарства в умовах необхідності врахування екологізацій#
них засад функціонування всіх суб'єктів міжнародних тор#
говельних відносин характеризується інтенсифікацією
торговельних потоків, що пов'язано, передусім, із зростан#
ням обсягів виробництва, що, в свою чергу, становить певні
загрози для екологічного фону світового економічного
простору (рис. 2).

Зростання обсягів світової торгівлі товарами та послу#
гами супроводжується процесом її лібералізації, що відпо#
відає умовам та тенденціям розвитку глобалізованої еко#
номічної системи сучасного світу. Саме цей аспект необ#
хідно враховувати в процесі розробки стратегії екологі#
зації світової торгівлі. Зауважимо, що процес лібераліза#
ція торгівлі супроводжується не лише позитивним, але й
негативним характером впливу на екологічну ситуацію [5].
Основними позитивними аспектами цього процесу слід
вважати економічне зростання, наслідком якого є нако#
пичення фінансових ресурсів, що можуть бути викорис#
тані в процесі екологізації; зростання ефективності вироб#
ництва та нарощення конкурентного домінування на світо#
вому ринку товарів та послуг; запровадження екологічних
та інноваційних технологій, що мають позитивний еконо#
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мічний ефект одночасно для країн
експортерів та імпортерів; розши#
рення виробництва екологічних
товарів і послуг; інтенсифікація
експорту екологічних інновацій#
них технологій.

Разом з цим, процес лібералі#
зації супроводжується встанов#
ленням жорстких екологічних
стандартів до імпортних товарів і
використанням їх для національ#
ного виробництва; введенням жор#
стких екологічних стандартів і
гальмування ввезення іноземної
продукції; забороною торгівлі то#
варами, що не відповідають еколо#
гічним стандартам і вимогам та ви#
никненням конфліктів при реалі#
зації міжнародних екологічних до#
мовленостей та угод [1].

Зважаючи на вище зазначене,
стратегія екологізації світових то#
варних ринків повинна передбача#
ти, передусім, узгодження цілей і
принципів екологічної політики на
національному, регіональному та
глобальному рівнях розвитку торговельних відносин; оп#
тимізацію впливу екологічно#інноваційної політики на
світову торгівлю, її структурну диверсифікацію, динамі#
ку; реалізацію екологічних інтересів світової спільноти у
процесі розвитку глобального торговельного співробіт#
ництва. Введення країнами заборон на виробництво, про#
даж, використання та імпорт екологічно небезпечної про#
дукції може різнопланово впливати на зовнішньоторго#
вельні зв'язки: з однієї сторони, спричиняти скорочення
обсягів світової торгівлі, а з іншої — активізувати торгів#
лю екологічно небезпечними товарами переважно до
країн, які не запровадили екологічні обмеження [4, с. 127].
В цьому зв'язку глобальна стратегія екологізації світової
торгівлі має бути адаптована до умов розвитку національ#
них економік країн світової спільноти. Йдеться, насампе#
ред, про взаємодоповнення напрямів екологічного, інно#
ваційного та економічного спрямування зовнішньоторго#
вельних відносин; мінімізацію екологічного ризику шля#
хом включення природного капіталу до механізму ціноут#
ворення товарів і послуг; трансформацію структури націо#
нальних господарських комплексів у напрямі їх екологі#
зації; формування експортної спеціалізації національних
економік з використанням інноваційних інструментів їх
розвитку.

Очікуваними результатами реалізації зазначеного
комплексу дій має стати, по#перше, узгодження цілей і
принципів екологічної політики на національному, ре#
гіональному та глобальному рівнях розвитку торговель#
них відносин; по#друге, оптимізація впливу екологічно#
інноваційної політики на світову торгівлю, її структурну
диверсифікацію, динаміку; по#третє, реалізація екологі#
чних інтересів світової спільноти у процесі розвитку гло#
бального торговельного співробітництва. Реалізація гло#
бальної стратегії екологізації світової торгівлі пов'язана
з певними проблемними компонентами її впровадження,
сутність яких полягає, передусім, в тому, що посилення
конкуренції може викликати екологічний демпінг. При
цьому виникають труднощі в реалізації екологічно спря#
мованої торговельної співпраці, які носять наступний ха#
рактер. По#перше, країни#лідери скориставшись еколо#
гічними вимогами обмежують імпорт у свої країни та по#
рушують режим сприяння у міжнародній торгівлі. По#
друге, формування світового економічного простору під
впливом екологічних факторів супроводжується проявом
зовнішніх ефектів позитивного та негативного характе#
ру у вигляді різних форм екологічної експансії. Ці
зовнішні ефекти є наслідком взаємодії товарно#техноло#
гічних, структурно#масштабних, політико#інституційних,
соціально#культурних детермінант на навколишнє сере#
довище.

ВИСНОВОК
Все вищезазначене вимагає об'єднання зусиль світо#

вої спільноти в налагодженні взаємовигідного співро#

бітництва та торговельно#екологічного партнерства з ме#
тою розширення простору та розвитку нових форм гло#
бальних торговельних відносин у використанні природно#
ресурсного та інноваційно#екологічного потенціалу країн
світу.
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Рис. 2. Динаміка зростання обсягів світової торгівлі товарами та послугами у
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