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ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ1
У статті визначено, що вектор розвитку світової економіки значною мірою визначається впливом процесів глобалізації. Проведено аналіз напрямів впливу глобалізації на перебіг макроекономічних процесів у світовому господарстві. Розкрито
особливості впливу глобальних фінансових дисбалансів на розвиток країн з ринками,
які формуються. Здійснено спробу визначити перспективні напрями міжнародної
співпраці у сфері координації економічної політики урядами та центральними банками країн світу.
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Постановка проблеми. Протягом тривалого періоду розвиток світової
економіки відбувається під впливом глобалізації, головними формами прояву
якої є зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, лібералізація та
дерегуляція руху капіталів, диверсифікація світових фінансових ринків, істотне зростання ролі транснаціональних корпорацій у світових господарських
процесах, загострення глобальної конкуренції, зростання ролі інформаційних
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технологій в економічному розвитку тощо. Недоліки діючої світової системи
міжнародних економічних відносин виявила глобальна фінансово-економічна
криза 2007–2009 рр.
Головний вектор пізнання економічної реальності через глобалістику як
інтегральну науку про світове господарство визначають сучасні виклики.
Перш за все слід зосередити увагу на ціннісних орієнтирах щодо пошуку напрямів подолання сучасної глобальної кризи, яка є полісистемною. Важливо
не лише оновити сучасну методологію економічних досліджень, але й більш
глибоко переосмислити кризову дійсність, що є основою розроблення дієвих
практичних рекомендацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками міждисциплінарність досліджень проблем формування та поширення глобальних дисбалансів у світовій економіці обумовлює актуалізацію їх наукового аналізу.
Науковці підкреслюють необхідність пошуку шляхів оптимального розв’язання
проблем нерівномірності та асиметричності економічного розвитку різних
країн та цілих регіонів світу. Аналізу широкого спектра питань, пов’язаних
з розкриттям глобальних дисбалансів, присвячено праці таких учених, як
А. Вітренко [1], О. Власюк [2], В. Геєць [3], Т. Дейнека [4], В. Ємець [5],
О. Журавльов [6], С. Кораблін [7], Н. Кравчук [8], О. Куабіон [9], Л. Ліпкова
[10], Є. Редзюк [11], Н. Резнікова [12] та інші.
Формулювання цілей. Метою статті є розкриття особливостей прояву
глобальних дисбалансів у розвитку світової економіки та пошук напрямів
зменшення негативних наслідків їхнього впливу.
Виклад основного матеріалу. Взаємозалежність національних економік,
яка в сучасний період посилюється, з одного боку, є чинником підвищення
ефективності національних ринків, економічного зростання на основі використання іноземного капіталу й досвіду, з другого боку, її наслідком є залежності внутрішнього ринку від зовнішніх чинників, неочікуваних змін та явищ,
спекулятивних коливань попиту і пропозиції, кризових явищ. Глобальне регулювання на основі впровадження єдиних стандартів обумовлює як нові
можливості в протистоянні глобальним кризам, так і втрати державного
контролю за національним ринком, що обумовлено відсутністю дієвих механізмів імплементації міжнародних норм і правил. До того ж зростання глобальної eкономiчної нeстiйкостi з розвитком глобалiзацiйних процесів перетворює на пріоритетну проблему симeтрiї мiж процeсами лiбeралiзацiї глобального пeрeмiщeння рeсурсiв та забeзпeчeнням глобального узгоджeння
нацiональниx iнтeрeсiв i глобального рeгулювання структурниx пропорцiй
обмiну. Сучасному eтапу глобалiзацiї притаманним є її формування та виявлення шляxом розвитку рiзниx форм органiзацiї eкономiки у глобальниx
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масштабаx, що приводить до зростання тexнологiчної взаємозалeжностi,
об’єднання та унiфiкацiї ринкiв, сприяє динамiчному зростанню торгiвлi
й пeрeливанню капiталу мiж окрeмими країнами та рeгiонами [1, с. 125–149;
2, с. 189–212].
При цьому глобалізація відбувається у різних сферах світової економіки.
Новітні покоління засобів транспорту і зв’язку, їхня уніфікація забезпечують
підвищення ефективності функціонування каналів збуту товарів, послуг, ресурсів та ідей. Поширення інформації здійснюється миттєво по всьому світу.
Так, на початку ХХ ст. тривалість реалізації міжнародної угоди була від кількох місяців до одного року, у ХХІ ст. зазначені дії здійснюються за кілька
хвилин завдяки використанню новітніх способів поширення інформації, що
дозволяє швидко передавати знання. Істотне зниження витрат на оброблення,
зберігання та використання інформації сприяє зростанню темпів глобальної
економічної інтеграції [4, с. 385–415].
На початку ХХІ ст. економічна фрагментарність та асиметричність міжнародних відносин обумовлює глибокі суперечності між різними групами
країн. Глобалізація є важливим чинником зростання і розвитку економіки,
оскільки відкриває можливості для розвитку країн на основі потенціалу зов
нішньої торгівлі. Водночас у межах глобалізованої економіки діють жорсткі
закони ринку, які працюють на користь найбільш розвинених країн, збільшуючи добробут інших громадян, та утискають країни з низькими доходами,
консервуючи при цьому проблеми нееквівалентності зовнішньої торгівлі
(рис. 1).
Розширення науково-технологічного співробітництва між країнами
передбачає розробку європейської програми науково-технічного співробітництва і підтримку міжнародної мережі наукових і промислових організацій. Тому важливим питанням є проведення SWOT-аналізу впливу
факторів глобалізації на розвиток світової економіки (табл. 1).
Глобалізація справляє відчутний вплив і на функціонування національних
підприємств, які змушені витримувати жорстку конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Таким чином, можна стверджувати, що
сучасний етап економічного розвитку є складним та суперечливим процесом
з притаманними йому об’єктивними властивостями і закономірностями,
оскільки глобалізація впливає на всі сторони життєдіяльності суспільства.
Економіка України входить в інвестиційну стадію свого розвитку шляхом
залучення у зростаючих обсягах іноземного капіталу, впровадження великих
інфраструктурних проектів з мобілізацією кредитних і портфельних ресурсів
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на міжнародних ринках. Слід підкреслити, що набуває важливого значення
адаптація українських корпорацій до функціонування глобального ринку та
їх здатність до використання новітніх технологій реалізації міжнародних
проектів.
Збільшення пропозиції
експортних товарів країнами
з ринками, що формуються

Занижений попит на
продукцію експорту країн
з ринками, що формуються

Занижений обмінний курс
у країнах з ринками, що
формуються

Заниження цін на експортні
товари і послуги з країн
з ринками, що формуються

Накопичення зовнішнього
боргу країнами з ринками, що
формуються

Погіршення умов
зовнішньої торгівлі

Залучення іноземного
капіталу для фінансування
від’ємного сальдо платіжного
балансу

Від’ємне сальдо
зовнішньоторговельного
обміну країн з ринками, що
формуються
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Рис. 1. Чинники формування валютно-цінових дисбалансів світової економіки
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ринків
52 становить суттєву загрозу для світового господарства. Виникнення
такого виду ризиків обумовлюється особливостями глобального фінансового

ринку, котрому притаманні надмірні масштаби спекулятивного капіталу.
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ті перейшла не в реальний сектор, а саме на фінансові ринки, впливаючи
на зростання цін на різноманітні активи. На світових фінансових ринках
має місце рекордне зростання показників фінансових та фондових ринків,
а тому саме надлишок ліквідності обумовлює зростання інвестицій у ризикові активи.
Таблиця 1
SWOT-аналіз впливу факторів глобалізації на розвиток світової економіки

№
з/п

1

2

3

4

Сильні
сторони
Забезпечення
більш високого рівня життя
населення

Слабкі
сторони
Нерівномірність впливу
на розвиток
різних країн

Прискорення
впровадження
нововведень
в економічний
розвиток
Розвиток ін- Забезпечення
формаційних більш швидпроцесів
кого економічного зростання
Розвиток між- Розвиток ін
народної ін
фраструктури
фраструктури транспорту та
зв’язку

Фактор
Розвиток інтеграційних
процесів

Розвиток інноваційних
процесів

Можливості

Загрози

Нерівномірність впливу
на розвиток
різних країн

Більш ефективне використання
ресурсного
потенціалу
країн
Перехід до
якісно нового
етапу розвит
ку країн

Неоднаковість
інтересів
різних країн
у використанні світових
ресурсів
Сегментування країн на
перспективні
та депресивні

Нерівномірність впливу
на розвиток
різних країн

Домінування
інформаційного виробництва

Нерівномірність впливу
на розвиток
різних країн

Підвищення
ефективності
функціонування інфраструктури

Зростання залежності від
інформаційних технологій
Неефективне
функціонування окремих елементів
інфраструктури

Джерело: Складено автором на основі: [5, с. 18–27; 6, с. 125–138].

Важливою ознакою того, що світова економіка перебуває у пошуках вектора подальшого розвитку, є суперечності динаміки валютних ринків. Науковці висловлюють практично одностайну думку про деструктивність сучасного
стану валютної системи. Підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою щоразу стимулює фінансово-інвестиційні потоки виходити за
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межі країн з ринками, що формуються, та спрямовуватися у розвинені економіки, де інвестиційна дохідність є достатньою, однак пов’язана з нижчим
рівнем ризику. У цьому контексті слід звернути увагу на кризові явища у Туреччині, де девальвація національної валюти сягнула 40 % з початку 2018 р.,
що саме і може прискорити відтік капіталу у світові фінансові центри. У середньо- та довгостроковій перспективі це може спричинити серйозні кризові
явища у країнах з ринками, що формуються, та поглибити асиметричність
у соціально-економічних показниках між розвиненими країнами та рештою
світу [11, с. 20–21].
Проведений аналіз дав змогу дійти висновку про те, що у 2016 р. на
країни з високими рівнем доходів припадало 95,5 трлн дол. США, що становить майже 63 % усіх коштів, які оберталися у світовій економіці. Решта
37 % глобальної грошової маси перебувала у країнах з низькими і середніми середньодушовими доходами. Аналогічні пропорції спостерігалися
і в інших сегментах глобального фінансового ринку. Так, з 65,0 трлн дол.
США світової капіталізації лістингових компаній майже 79 % припадало
на компанії розвинених країн, а на компанії решти економік світу припадало 13,9 трлн дол. США. При цьому з 66,8 трлн дол. США заборгованості за банківськими кредитами, наданими приватному сектору, 61 % припадав на країни з високими середньодушовими доходами. До того ж з глобального надходження чистих прямих іноземних інвестицій (1,7 трлн дол.
США) частка розвинених країн становила 82 %, а на решту економік світу
припадало 18 % [8, с. 184–197].
Формування глобального механізму регулювання економіки передбачає
наявність стабільних і розвинутих ринкових інститутів, що впливають на
акумулювання та раціональний розподіл ресурсів за стратегічно пріоритетними напрямами, необхідного рівня конкурентної структури внутрішнього ринку, професійності апарату державного управління, здатного до
науково обґрунтованого визначення цілей та напрямів національного розвитку та створювання механізмів їх реалізації, ефективного регулювання
конкуренції та стимулювання підвищення конкурентоспроможності, високої якості людського потенціалу, здатності генерувати та ефективно
впроваджувати власні науково-технічні ідеї або ефективно адаптувати
зарубіжні технології до національних умов [9, с. 2647; 10, с. 12–13]. Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що максимальний ефект
економічного розвитку досягається, якщо цілі національних регуляторів
є взаємопов’язаними з кінцевою метою розвитку світової економіки в цілому, що, у свою чергу, буде сприяти усуненню неузгодженості дій регуляторів різних держав (табл. 2).
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Таблиця 2
Основні потенційні економічні ефекти внаслідок поглиблення міжнародної
співпраці з реалізації економічної політики
Показник

Потенційні економічні ефекти

Економія
трансакційних
витрат

Сприяння торгівлі, спрямоване на скорочення витрат експортерів на транскордонне переміщення товарів. Регуляторна кооперація спроможна скоротити витрати внаслідок зменшення необхідності у багаторазовій сертифікації продукції
Економія від
Взаємна гармонізація, спрямована на підвищення економії від
масштабу
масштабу на основі розширення виробництва продукції через
усунення диференціації для різних національних ринків
Гарантії щодо
Прямі іноземні інвестиції є уразливими до ризику втрат унаслідок
активів
непослідовних дій національних урядів, через що виникає необхідність обмеження таких дій. Фірми мають обмежені можливості
щодо управління такими ризиками за допомогою страхування
Зменшення
Збільшення прозорості та прогнозованості політичного клімаполітичних
ту у країнах-партнерах через встановлення механізмів нагляду,
ризиків
оскільки політична кооперація підвищує очікувану прибутковість майбутніх інвестицій
Страхування
Створення регіонального ринку та політична кооперація зменміжнародної
шує потенційні втрати експортерів унаслідок витіснення їх
торгівлі
з експортних ринків унаслідок торговельної війни
Зменшення
Залежно від ступеня асинхронності бізнес-циклів регіональних
волатильності
економік, посилення регіональної інтеграції, що супроводжубізнес-циклів
ється більшою політичною кооперацією, може допомогти скоротити волатильність попиту
Зростання
Зниження вхідних бар’єрів унаслідок кооперативної лібераліконкуренції
зації та регуляторної кооперації, наприклад, посилення конкуна внутрішніх
рентної політики щодо підприємств, які здійснюють свою діринках
яльність на багатьох національних ринках, може призвести до
створення ефекту від розширення асортименту для національних споживачів
Зниження витрат Міжнародна економічна інтеграція розглядається у контексті
на постачання
зростання кількості питань, які перебувають поза межами ефексуспільних благ тивного контролю з боку окремих держав, та вимог з боку приватного сектору до держав щодо зниження витрат при здійсненні
діяльності на основі делегування повноважень із надання певних
суспільних благ наднаціональним установам. З огляду на зростання мобільності факторів виробництва система оподаткування
повинна бути конкурентоздатною у сфері залучення капіталу
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Закінчення табл. 2
Показник

Потенційні економічні ефекти

Сприяння
політичним
реформам

Інтеграція передбачає створення механізму, який дозволяє державам дотримуватися зобов’язань щодо як національних, так
і міжнародних інтересів з огляду на низку немитних інструментів політики, які можуть перешкоджати торгівлі та економічній інтеграції. Спроби уникнути виконання односторонніх
зобов’язань на основі консультацій або заснування незалежних
установ можуть виявитися менш ефективними
Джерело: Складено автором на основі: [8, с. 601–612; 12, с. 307–309].

Висновки. Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що поглиблення процесів глобалізації призводить до виникнення численних дисбалансів у розвитку світової економіки. Особливо зазначені процеси впливають на макроекономічну динаміку країн із ринками, що формуються. Для
пом’якшення негативних наслідків впливу глобальних кризових явищ необхідним є розроблення механізму координації економічної політики урядами
та центральними банками як розвинених країн, так і країн з ринками, що
формуються. Саме на підґрунті міжнародної кооперації у вказаному напрямі
можна знизити наслідки негативного впливу глобальних дисбалансів на розвиток усього світового господарства.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье определено, что вектор развития мировой экономики в значительной
степени определяется влиянием процессов глобализации. Проведен анализ направлений влияния глобализации на ход макроэкономических процессов в мировом хозяйстве. Раскрыты особенности влияния глобальных финансовых дисбалансов на
развитие стран с формирующимися рынками. Предпринята попытка определить
перспективные направления международного сотрудничества в сфере координации
экономической политики правительствами и центральными банками стран мира.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, дисбалансы, инвестиции,
государственная политика.
M. V. SHTAN
Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental
Economic Disciplines, National Academy of Management, Ukraine, Kyiv

GLOBAL IMBALANCES IN DEVELOPMENT OF THE WORLD
ECONOMY
Problem setting. The development of the global economy for a long time has been
under the influence of globalization. The main forms of its manifestation are growth in
volumes of international trade and investment, liberalization and deregulation of capital
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movements, diversification of world financial markets, a significant increase in the role of
multinational corporations in the world economic processes, aggravation of global
competition, growth of a role information technologies in economic development, etc.
Global financial and economic crisis of 2007–2009 revealed the shortcomings of the current
world system of international economic relations. Modern challenges determine the vector
of knowledge of economic reality through globalistics as an integral science of the world
economy. It should focus on the search for value orientations and foremost directions of
overcoming the modern polysystem global crisis. Newest theories should provide an
opportunity not only to be substantial to update the modern methodology of economic
research, but more deeply rethink the crisis reality and develop effective practical
recommendations.
Recent research and publication analysis. In recent years, actualization of problems
of analysis of the formation and spread of global imbalances in the global economy is
conditioned by interdisciplinary research. The scientific community draws attention to the
need to find the ways of optimal solution findings to problems of unevenness and asymmetry
of economic development of different countries and whole regions of the world, a Number
of scientists have devoted their work to analysis of a wide range of issues related to the
disclosure of content and directions of global imbalances.
Paper objective. The purpose of the paper is to reveal the peculiarities of manifestation
of global imbalances in the development of the world economy in search of directions to
reduce their negative consequences.
Paper main body. Strengthening the interdependence of national economies promotes
efficiency of functioning of national markets and economic growth due to the attraction of
foreign capital and overseas experience, and leads to an increase in dependence of internal
market from external shocks, unexpected fluctuations, speculative changes in demand and
supply, emergence of crisis phenomena. Formation of the mechanism of global regulation
of relations by way of the introduction of common standards, on the one hand, generates
new opportunities in confronting global crises, and on the other hand, leads to a loss of
individuality of government control of the national market due to lack of effective
mechanisms for implementation of these norms and rules. Global growth of economic
instability with the development of globalization makes the problem of ensuring the
symmetry between the processes of global liberalization of resources mobility, on the one
hand, and the protection of the global coordination of national interests and global regulation
of the main structural proportions of the exchange – on the other hand, relevant.
Conclusion of the research. The analysis made gives an opportunity to conclude that
the deepening of the processes of globalization leads to the emergence of numerous
imbalances in the development of the world economy. Particularly these process affect the
macroeconomic dynamics of countries with markets that are forming. To mitigate the
negative effects of global exposure to crisis it is necessary to develop a mechanism of
coordinating economic policies of governments and central banks of both developed
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countries and countries with emerging markets. On the basis of international cooperation
in this direction it is possible to reduce the effects of the global imbalances on the
development of the entire world economy.
Short Аbstract for the article
Abstract. The article states that the vector of development of the world economy is
largely determined by the influence of the processes of globalization. The analysis of the
directions of globalization influence on the course of macroeconomic processes in the
world economy is carried out. The peculiarities of global financial imbalances influence
on the development of countries with emerging markets are revealed. An attempt was made
to determine the perspective directions of international cooperation in the field of economic
policy coordination by governments and central banks of the world.
Key words: globalization, world economy, imbalances, investment, state policy.
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