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РОЗДІЛ 7. СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В
УКРАЇНІ

7.1. Основные тенденции трансформации экономики в условиях глобализации
опросы формирования экономической стратегии для трансформирующихся
экономик, в частности для Украины, являются актуальными в
условиях глобализации экономики. Это связано, как с необходимостью
установления качественно нового формата отношений между национальными
и мировыми рынками, так и с требованиями экономической политики отдельных
государств. Переход от плановой экономики к рыночной стал сложным испытанием
для наших стран. Процессы трансформации в бывших социалистических странах
протекали по разным сценариям, что привело и к различным результатам. Такая
ситуация напрямую связано с изменениями в институциональных отношениях:
особенностями институциональной среды, неформальными правилами, условиями
общественного договора, социальными обычаями.
Ряд отечественных исследователей450 рассматривая переходную экономику,
полагают, что в процессе изменений национальная экономика проходит два
взаимосвязанных этапа: трансформационный спад и восстановительный рост.
Трансформационный спад завершился во многих постсоциалистических странах во
второй
половине
90-х
гг.
XX
века451.
Восстановительный
рост
в
постсоциалистических странах приостановился осенью 2008 г., под влиянием
глобального экономического кризиса. Реакция национальных экономик на влияние
мирового кризиса явилось индикатором на эффективность данных национальных
моделей.
Причинами трансформационного спада в условиях переходной экономики
являются: нарушение сложившегося уклада протекания социально-экономических
процессов в условиях перехода от централизованного планирования к стихийности
рынка; изменение институциональной среды, появление новых институтов, реформа
политического устройства, смещение устоявшихся центров принятия решений;
нарушение ранее сформированных хозяйственных связей, потеря основных
контрагентов; отезтетвие понимания многими экономическими агентами новых
правил поведения, процедур принятия решения и заключения контрактов;
невозможность принимать эффективные решения в условиях рыночного
ценообразования
и
высокого
уровня
инфляции;
отсутствие
опыта
макроэкономического регулирования в новых условиях;
отсутствие опыта
эффективного производства в условиях открытой экономики и повышения уровня
конкуренции, как на внешних, так и на внутренних рынках; переход от системы
бюджетного или ведомственного финансирования к самофинансированию.

В

4э0 Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории / Е.Т. Гайдар. - М.: Дело, 2005,
- 656 с. Полтерович В.М. Трансформационный спад в России / В.М. Полтерович // Экономика и мат. методы.
1999.- Т . 32. -№ 1 . - С 5 4 - 6 9 .
451 Тамбовцев В.Л. Государство и переходная экономика: пределы управляемости / В.Л. Тамбовцев. - М ;
Экономика, 1997. — 312 с. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма^ открытое общество в опасности / Дж,
Сорос. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 262 с.
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В результате трансформационных процессов кардинально изменяются базовые
институциональные отношения, появляются нормы и процедуры, которых ранее не
было. В институциональной теории содержится положение о существовании
определенного дуализма в быстроте изменений формальных и неформальных
институтов452. Если первые можно изменить достаточно быстро, то вторые являются
достаточно устойчивыми во времени и изменяются достаточно медленно. Поэтому
период трансформационных преобразований является достаточно длительным во
времени и сопровождается системным кризисом: ухудшением благосостояния
населения, переделом собственности, разбалансированием государственных
финансов, инфляционными процессами, увеличением государственного долга и
другими негативными для социально-экономической системы явлениями453.
Общество постепенно подстраиваются под новые условия организации финансовоэкономических, социальных, политических, административных отношений, в
результате чего формируются новые устойчивые экономические взаимосвязи,
система стимулов и антистимулов экономических агентов. После этого возникает
возможность стадии восстановительного роста. Стадия восстановительного роста
может иметь различный временной тренд. В результате трансформационных
процессов могут возникать промежуточные экономические подсистемы, которые
могут быть устойчивыми или неустойчивыми во времени.
Анализ статистических данных, характеризующих динамику показателей
изменения реального ВВП в Украине за 1990-2010 гг., показывает, что в рамках этого
периода трансформационный спад имел место в 1991-1998 гг., а восстановительный
рост - 1999-2008 гг454. Расчет кумулятивных значений индексов изменения реального
ВВП по отношению к 1990 г. показывает, что в рамках трансформационного периода
ни показатель реального ВВП, ни показатель реального ВВП на душу населения не
достигли уровня 1990 г. Пик падения приходится на 1998-1999 гг., когда первый
показатель составил 40,8%, а второй - 42,3%. После этого имел место
восстановительный рост национальной экономики, в результате которого показатели
ВВП резко увеличились, однако при этом они составили не более 83,3% от показателя
1990 гг. Если рассматривать динамику изменения реального ВВП в странах СНГ в
рамках восстановительного роста, то можно отметить, что в Украине данная стадия
трансформационного цикла характеризовалась одними из самих низких показателей.
В целом динамика изменения показателя реального ВВП в странах СНГ в 2000-2010
гг., согласно данным Межгосударственного статистического комитета Содружества
4э~ Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества/ Дж. К. Гэлбрейт. - М.: Прогресс, 1973. - 406 с.
Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время/ Дж. К. Гэлбрейт. - М.: Прогресс, 1986. - 403 с.
453 Качан С.М, Зміна економічного порядку України в період фінансової кризи / С.М. Качан /
Трансформация мировой экономики в условиях кризисного развития: материалы научно-практической
конференций «Трансформация мировой экономики в условиях кризисного развития». - Симферополь.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. - 102 с. - С. 27 - 28. Геєпь В.М. Уроки та
перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні / В.М. Гссць // Економічна
теорія. - 2004. - № 2. - С. З - 24. Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства /
І.Я. Чугунов, JI.B. Лисяк / / Фінанси України. -2 0 0 9 .- № 11. - С. З - 19. Какутіч ЇІ.Ю . Трансформація соціальноекономічних систем та її вплив на розвиток продуктивних сил України / П.Ю. Какутіч / Трансформация
мировой экономики в условиях кризисного развития: материалы научно- условиях кризисного развития». Симферополь. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. - 102 с.
Индексы
физического
объема
валового внутреннего
продукта
(в постоянных ценах) / Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государстн.
- Режим доступа: http:// www.cisstat.org
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независимых государств 455 .
Анализ данных показывает, что в течение 2005-2010 гг. индексы изменения
реального ВВП в Украине были ниже, чем в среднем по СНГ. Более того, в 2008-2010
гг. данный показатель в Украине был самым низким по сравнению с другими
государствами содружества независимых государств. В Украине, в рамках стадии
восстановительного роста, имели место сравнительно невысокие темпы
экономического роста. Кумулятивно в течение рассматриваемого периода индекс
роста реального ВВП составил 147% в 2010 г. по сравнению со 161% в среднем по
странам СНГ. Однако отметим, что по состоянию на конец 2008 г. индекс изменения
реального ВВП в Украине полностью соответствовал среднему показателю по
Содружеству независимых государств (табл. 1).
1. Индексы изменения реального ВВП в странах СНГ в 2001-2010 гг.
Государство
2000
2001
2005
2006
2007
2008
2010
Азербайджан
100
110
188
253
317
351
386
Армения
100
202
110
178
245
212
229
Беларусь
100
105
143
158
171
189
191
Грузия
100
105
143
156
175
179
183
Казахстан
100
114
164
204
181
197
207
Кыргызстан
100
105
124
120
135
146
152
Молдова
100
106
141
148
164
154
152
Россия
100
105
135
145
157
166
153
Таджикистан
100
110
170
159
183
197
206
100
104
Узбекистан
130
139
153
184
166
Украина
100
109
145
156
168
172
147
В среднем по
100
СНГ
106
138
150
162
171
161
И сточн ик: http://hdr.undp.org/en/rcports/global/hdr2010/

При переходе от плановой экономики были построены различные модели
национальных экономик, которые имеют признаки различных экономических систем
и подсистем. Причем, построение в результате экономических трансформаций из
плановой в социально-ориентированную смешанную экономику является скорее
исключением из правил456.
Трансформационную экономику следует
рассматривать, как отдельную
подсистему, имеющую свою отличительные характеристики и много-вариантный
сценарий развития национальных моделей: в результате трансформационных
преобразований формируется социально-ориентированная смешанная рыночная
экономическая система; в результате трансформационных преобразований
формируется промежуточная трансформационная экономическая подсистема; в
результате трансформационных преобразований формируется новая подсистема
455 Макроэкономические показатели государств СНГ/ Межгосударственный статистический комитет СНГ. Режим доступа: http://www.cisstat.org.
456 Соколовская А. Экономическая функция государства и особенности ее выполнения в Украине / А.
Соколовская // Экономика Украины. - 2008. - № 3. —С. 20 - 32. ТТустовийт Р. Теоретический анализ процесса
институционализации в постсоциалистических экономиках / Р. ТТустовийт, Н.Овчарук // Экономика Украины. 2008. - № 6 . - С . 1 4 - 2 6 .
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смешанной экономики с неразвитыми институтами и сравнительно низким уровнем
социальных стандартов, характерная для развивающихся государств.
Наибольших успехов в результате трансформационных преобразований добились
Словения, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша и Хорватия457. Среди исследуемых
государств Восточной Европы посттрансформационного периода только Словения и
Албания в течение рассматриваемого временного интервала улучшили показатели
индекса развития человеческого капитала. Если Албания в 1987 г. была самым
бедным государством Восточной Европы по показателю ВВП на душу населения, и
осталась таковым к 2007 г., то Словения в результате реформ резко увеличила
значение данного показателя.
По показателю ВВП на душу населения все государства Восточной Европы в
2007 г. опережают социалистические государства. По индексу развития
человеческого капитала в 2007 г. из социалистических государств только Куба
опережает некоторые постсоциалистические государства Восточной Европы. Все
государства Восточной Европы в 2007 г. имеют значение показателя НОТ не менее
«7,8», что позволяет их классифицировать, как государства с высоким уровнем
развития человеческого потенциала, а Чехия и Словения по значению данного
показателя относятся к государствам с очень высоким уровнем развития
человеческого потенциала (табл. 2).
2. Индексы развития человеческого капитала и показатели ВВП на душу
населения в постсоциалистических государствах Восточной Е вропы и
___________ социалистические государствах в 1987 и 2010 гг.
_____
1987
2010
Г осударство
В ВП /чел.
н га
ВВП / чел.
НОГ
Сербия
5000
0,913
10449
0,782
Хорватия
5000
0,913
16389
0,791
Босния и Герцеговина
5000
0,913
8222
0,777
Словения
5000
0,913
25857
0,853
Черногория
5000
0,913
12491
0,824
Болгария
4750
0,918
11139
0,795
Чехия
7750
0,931
22678
0,886
Словакия
7750
0,931
21658
0,854
Румыния
3000
0,863
12844
0,820
Польша
4000
0,910
17803
0,834
Венгрия
4500
0,915
17472
0,851
Албания
2000
0,790
7976
0,787
Китай
2124
0,716
7257
0,707
Куба
2500
0,877
6876
0,863
Вьетнам
1000
0,608
2995
0,646
Лаос
1000
0,506
2322
0,548
Источник: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Tables_reprmt.pdf

457
Доклад Программы Развития ООН «О развитии человеческого капитала» за 1990-2010 гт. / Режим
доступа: http://hdr.шdp.org/en/reports/global/hdr2010.
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С 1990 г. индекс развития человеческого потенциала рассчитан для каждой
республики СССР отдельно, поэтому мы взяли его начальным для сопоставления с
последующими периодами (табл. 3).
3. Индексы развития человеческого капитала показатели ВВП на душу
___
населения в постсоветских государствах
__________
1990
Государство
1999
2007
2010
НІЛ
ВВП/
НОІ
ВВП/
НОІ
ВВП/
ВВП/
ШІ
чел.
чел.
чел.
чел.
0,817
Россия
7968
0,862
7473
0,775
14690
15258
0,729
Украина
0,844
0,742
6914
0,796
6535
0,794
5433
3458
Беларусь
0,861
0,782
10841
0,826
12921
5727
6876
0,763
Казахстан
4716
0,802
4951
0,742
10863
0,804
10234
0,756
Молдова
3896
0,768
2037
0,699
2551
0,720
3149
0,729
Армения
4741
0,831
2215
0,745
5693
0,798
5495
0,787
Грузия
4572
0,829
2431
0,742
4662
0,778
4902
0,805
Азербайджан
0,770
2850
0,738
0,787
3977
7851
8747
0,769
Эстония
0,872
8355
0,812
20361
0,883
17168
6438
0,868
Латвия
12944
6457
0,868
6264
0,791
16377
0,866
0,822
Литва
4913
0,881
6656
0,803
17575
0,870
14822
0,832
Узбекистан
3115
0,695
2251
0,698
2425
0,710
3082
0,721
Киргизстан
3114
0,689
2573
0,707
2006
0,710
2291
0,726
Таджикистан
0,657
0,660
0,688
2558
1031
1753
2020
0,709
Туркменистан
3347
0,730
4953
7052
0,739
0,719
Источник: Ьир://1к1г. undp.org/en/mediii/HDR_2010_RU_Tables_reprint.pdf

Существует предположение, что в начале трансформационных процессов все
постсоциалистические и постсоветские государства находились в одинаковых
условиях. Однако существовавшая на тот период институциональная среда несколько
отличалась. В частности, в странах Восточной Европе, ставших социалистическими
после Второй мировой войны, еще до 1980-х оставались некоторые институты
капиталистической экономической системы: частная собственность на землю,
рыночное ценообразование на отдельных рынках, частное предпринимательство в
отдельных секторах экономики или сегментах рынка. Поэтому в большинстве
государств Восточной Европы трансформационные процессы прошли более
органичнее. В государствах, бывших республиках СССР, процессы перехода от
плановой к социально-ориентированной рыночной экономике имели более тяжелые
последствия структурного кризиса.
Несмотря, на развитее структурного кризиса Литва, Латвия и особенно Эстония
достигли определенных успехов в трансформационных процессах, сформировали
социально-ориентированную смешанную экономику, в 2004 г. стали членами ЕС. С 1
января 2011 г. в Эстонии введена единая европейская валюта. Молдова, также как и
страны Балтии вошедшая в состав СССР относительно поздно, в 1940 г., на
протяжении длительного периода времени остается наибеднейшим государством в
Европе.
Основными факторами, способствующими построению в постсоциалистических,
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постсоветских государствах Восточной -Европы и постсоветских государствах
социально-ориентированной
смешанной
экономики,
являются
успешность
экономических
и
социальных
реформ,
результаты
трансформации
институциональной среды, ее основные характеристики. Однако последствия
мировых кризисов 1998 г., 2008 г. говорят о не стабильность внутренней социальной,
экономической, политической среды, приводящей к уязвимости национальных
моделей от негативных внешних влияний.
Наложение трансформационных процессов на глобализационные не обеспечило
формирования их синергетического эффекта, что проявляется ие только в не
сокращении разрыва в уровне экономического развития постсоциалистических и
передовых индустриальных стран в условиях ускорения процессов экономической
глобализации последнего десятилетия, а, наоборот, в его увеличении. Это требует
ускорения процессов завершения трансформационных преобразований и выработки
долгосрочной стратегии экспортной ориентации экономики постсоциалистических,
постсоветских стран на основе реализации их конкурентных преимуществ.
Трансформационная
однородность
постсоциалистических,
постсоветских
экономик детерминирует развитие тенденций их регионализации, которые
стимулируются зрелостью необходимых экономических предпосылок для режима
свободной торговли в рамках ЕС, СНГ. Институционализация процедур и
необходимых нормативных актов обеспечит унификацию системы взимания
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров и услуг, постепенный переход к
согласованной методологии и общим принципам валютного регулирования, в
частности, к определению курсов национальных валют по отношению друг к другу и
к свободно конвертируемым валютам третьих стран па единой рыночной основе.
Важным фактором отсутствия синергетического эффекта пространственновременной совмещенности трансформационных и глобализационных процессов для
постсоциалистических, постсоветских стран
выступает разрыв политикоэкономических связей между ними. Это обусловливает необходимость ускорения
тенденций их регионализации в рамках интеграционных группировок ЕС, СНГ как
необходимой предпосылки эффективного участия этих стран в мировом хозяйстве.
Устойчивое развитие экономических институтов нарушается в период
трансформационных преобразований и внешних воздействий более сильной
глобальной системы. В условиях либерализации национальной системе необходимы
корректирующие и регулирующие механизмы, поддерживающие устойчивость.
Сохранение целостности и системности достигается при непрерывном упорядочении
внутренних
связей
путем
централизации
информационных,
финансовых,
инновационных потоков и нормативного обеспечения. Экономическая интеграция
Украины и других стран ЕС, СНГ раскрывает потенциальные возможности
эффективного участия в мирохозяйственных финансовых процессах. В этом
контексте модель интеграционного сообщества в ЕС, СНГ необходимо строить, как
составную часть мирового хозяйства, ориентированную на его нормы и правила и не
отгораживающуюся от других государств. В условиях глобализации усиливается
взаимосвязь и взаимозависимость национальных интегрированных групп,
финансовых корпораций и транснациональных операторов из стран базирования ЕС,
СНГ. Эта взаимозависимость неоднородна, неодинакова и в качественном и в
количественном отношении, более того она не является замкнутой или ограшгченной
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от мирового хозяйства.
По результатам проведенного исследования результатов социально-экономических
преобразований и их влияния на формирование трансформационной экономики
можно сделать следующие выводы:
- социально-экономические преобразования в государствах с плановой экономикой
дали неоднозначные результаты. В отдельных государствах, таких как Словения,
Чехия, Словакия, Польша, Эстония, сформировались национальные модели
социально-ориентированной
рыночной
экономики,
в
рамках
которых
имплементированы основные институты данного типа экономической системы,
существенно увеличился реальный ВВП. В других государствах социальноэкономические преобразования имели неоднозначный характер, и отдельные
преимущества
сформировавшихся
национальных
моделей
нового
типа
экономической системы сочетались со значительными недостатками;
- построение социально-ориентированной смешанной экономики в результате
трансформационных преобразований является всего лишь одним из вариантов их
окончания. В Украине, РФ, Белоруссии, Казахстане и других постсоциалистических
государствах, сформировался особый тип смешанной экономики, который
характеризуется особыми институтами;
- трансформационная экономика является промежуточным типом смешанно
экономики, и с целью окончательного формирования национальной модели
социально-ориентированной смешанной экономики необходимы дальнейшие
институциональные преобразования.

