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У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економіч-
ної глобалізації. Представлено характеристику принципових поло-
жень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких вира-
жається торговельно-економічна глобалізація на сучасному етапі.
Розкрито сутність Світової організації торгівлі (СОТ) як інституціональ-
ної форми торговельно-економічної глобалізації. Визначено, описано
та представлено графічно компоненти торговельно-економічної гло-
балізації.

Ключові слова: Торговельно-економічна глобалізація, інтернаціона-
лізація, Світова організація торгівлі (СОТ), торговельно-економічні
відносини, інституціоналізація, уніфікація, універсалізація.

В статье предложено авторское определение торгово-экономической
глобализации. Представлена характеристика принципиальных поло-
жений и особенностей этого процесса. Описаны процессы, в которых
выражается торгово-экономическая глобализация на современном
этапе. Раскрыта сущность Всемирной торговой организации (ВТО)
как институциональной формы торгово-экономической глобализа-
ции. Определены, описаны и представлены графически компоненты
торгово-экономической глобализации.
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The article suggests the author’s definition of trade and economic
globalization. The characteristics of key provisions and peculiarities of
this process are described. The article contains description of the
processes in which the trade and economic globalization is being
expressed on the current stage. The essence of the World Trade
Organization (WTO) as the institutional form of trade and economic
globalization is revealed. The components of trade and economic
globalization are determined, described and presented graphically.
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На сьогоднішній день наукова економічна думка достатньою
мірою вивчила, описала, методично обґрунтувала та дала велику
кількість визначень таким поняттям у сучасній світовій економіці,
як «глобалізація», «інтернаціоналізація господарського життя»,
«міжнародне економічне співробітництво», «міжнародна еконо-
мічна інтеграція».

На думку автора, на сучасному етапі стає актуальним введен-
ня нового поняття, наступного, вищого рівня, яке точніше відпо-
відає і описує суть процесів, що відбуваються сьогодні в торговель-
но-економічній сфері світового господарства. Мова йде про по-
няття торговельно-економічної глобалізації. Початок ери тор-
говельно-економічної глобалізації можна пов’язувати із створен-
ням у 1994 році Світової організації торгівлі (СОТ), яка пішла
набагато далі своєї попередниці — Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ), що охоплювала значно менше сфер економічної
діяльності.

На сьогоднішній день у наукових та ділових колах практич-
но відсутнє єдине та чітке визначення терміну «торговельно-
економічна глобалізація». Існує лише не до кінця визначений тер-
мін «глобалізація економіки», під яким найчастіше розуміється
стрімке збільшення потоків товарів, інвестицій, кредитів, інфор-
мації, обміну людьми та ідеями, а також розширення географії їх
розповсюдження.

Швидкість, інтенсивність та глибина проникнення цих потоків
зростає до ступеня, коли національні економіки стають взаємоза-
лежними. Елементи національних економік (національні вироб-
ники, споживачі, фінансові та інші інститути) безпосередньо ін-
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тегруються в загальний світовий економічний простір. У резуль-
таті, національні виробники стають все більше пов’язані з інозем-
ними споживачами. Відповідно і на внутрішніх ринках у боротьбі
за національних споживачів, вони вимушені нарівні конкурувати
з іноземними економічними суб’єктами. Таким чином, якщо ра-
ніше відбувалося кількісне збільшення взаємодії окремих націо-
нальних економік у формі зростання потоків товарів, капіталу та
інвестицій, то сьогодні спостерігається якісна зміна в їх взає-
модії.

У зв’язку з цим проводять відмінності між поняттями «інтер-
націоналізація» і «глобалізація» світової економіки.

У першому випадку мова йде про посилення взаємозалежності
окремих національних економік під впливом економічної інтег-
рації при збереженні ключової ролі національної держави і від-
носної автономності національних економік.

Глобалізація ж призводить до того, що національні економіки
стають частиною єдиної світової економічної системи, тобто гло-
балізованої економіки.

Отже, на цьому етапі стає актуальним питання про визначення
поняття «торговельно-економічна глобалізація». Причина такої
актуальності полягає в тому, що відкритий вплив економічної
глобалізації на реальну багатосторонню правотворчість спостері-
гається саме у сфері міжнародної торгівлі, насамперед промисло-
вими товарами, послугами, а також пов’язаного з торгівлею захи-
сту інтелектуальної власності.

У рамках Світової організації торгівлі (СОТ) діє комплекс по-
над п’ятидесяти багатосторонніх угод, які охоплюють широкий
спектр міжнародної торгівлі. Фактично СОТ стала інституціональ-
ною формою торговельно-економічної глобалізації, оскільки між-
народні торговельно-економічні відносини регулюються в рам-
ках цієї організації, створеної для інституціоналізації єдиних лі-
беральних принципів і правил міжнародної торгівлі.

Такий перебіг подій протягом останніх десятиліть, а особливо
останнього, призвів до ситуації, коли:

1) розпочався вихід діяльності національних економічних
суб’єктів за рамки національно-державних об’єднань;

2) на глобальний рівень піднімаються «приватні» економічні
проблеми — розвиток економічної ситуації і процесів в окремих
країнах впливає на інші держави;

3) стала актуальною загальносвітова координація національної
економічної політики різних держав як умови стабільності світо-
вої економічної системи.
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У системі регулювання міжнародних торговельно-економіч-
них відносин, інтенсивне формування якої відбувається на протя-
зі останніх десятиріч, серед інших взаємопов’язаних рівнів мож-
на виділити саме глобальний рівень регулювання міжнародних
торговельно-економічних відносин, який об’єктивно стає пріори-
тетним і визначає можливості та межі застосування регулятивних
інструментів на інших рівнях, таких як: корпоративний (переваж-
но регулювання заходів обмежувальної ділової практики транс-
національних корпорацій), національний (реалізація торговель-
них політик країн), міжнаціональний (застосування преференцій-
них або протекціоністських заходів окремими країнами, що не є
членами інтеграційних угруповань), наднаціональний (здійснен-
ня спільних торговельних заходів країн-членів інтеграційних угод).

Глобальний рівень регулювання міжнародних торговельно-
економічних відносин — використання в торговельній практиці
широкого спектра правил і принципів, що стало результатом ба-
гатосторонніх домовленостей у межах міжнародних організацій,
сферою діяльності яких є сприяння розвитку та регулювання
міжнародної торгівлі.

Як зазначено вище, процес регулювання торговельно-еконо-
мічного співробітництва на глобальному рівні доцільно пов’язу-
вати зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) як інституціональ-
ною формою торговельно-економічної глобалізації. Необхідність
забезпечення країнами-членами СОТ доступу до своїх внутріш-
ніх ринків та уніфікація торговельних правил є принциповим по-
ложенням процесу торговельно-економічної глобалізації, спря-
мованого на ліквідацію бар’єрів у торгівлі товарами та послуга-
ми, що виникли внаслідок застосування країнами тарифних і не-
тарифних обмежень. Угоди СОТ є міжнародними правовими до-
кументами, що детально регламентують процедури та дії сто-
совно предмета кожної конкретної угоди. Ці угоди стосуються
різних аспектів міжнародної торгівлі та інших економічних пи-
тань, але всі вони розроблені з урахуванням ключових уніфікова-
них принципів функціонування глобальної торговельно-еконо-
мічної системи.

Отже, торговельно-економічна глобалізація — це процес
уніфікації на глобальному рівні правил міжнародної торгівлі
та фундаментальних принципів функціонування світової тор-
говельно-економічної системи, який базується на встановлен-
ні обов’язкових для виконання норм торгівлі, закріплених, се-
ред інших, в угодах СОТ як інституціональної форми зазначе-
ного процесу.
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Характерною рисою процесу торговельно-економічної гло-
балізації є універсалізація торговельних норм та правил з ме-
тою ліквідації бар’єрів не лише у торгівлі, а й і в інших
пов’язаних з нею економічних сферах.

На сучасному етапі торговельно-економічна глобалізація ви-
ражається у наступних процесах (рис. 1):

⎯ уніфікація та стандартизація національних торговельних та
промислових політик, які виражаються у запровадженні єдиних кри-
теріїв і принципів проведення зазначених та інших окремих складо-
вих економічної політики, які є обов’язковими для виконання;

⎯ безперервність переговорного процесу щодо поглиблення
лібералізації світової торгівлі, яка заключається у постійному
проведенні багатосторонніх раундів торговельних переговорів
щодо подальшого скасування бар’єрів для торгівлі товарами, по-
слугами, здійснення інвестицій, захисту конкуренції та інтелек-
туальної власності тощо;

⎯ охоплення міжнародними правилами торгівлі нових сфер
економічної діяльності, безпосередньо не пов’язаних з комерцій-
ною торгівлею, яке включає, серед іншого, розробку норм і пра-
вил у таких сферах, як інтелектуальна власність, державні закупів-
лі, державна підтримка, питання пов’язані з інвестиціями, охо-
роною навколишнього середовища, стандартів праці тощо;

⎯ звуження інструментарію, необхідного національним уря-
дам для проведення автономної торговельно-промислової полі-
тики, що проявляється у зменшенні кількості традиційних ін-
струментів державного впливу, які використовувались урядами
для проведення промислової та торговельної політики. Зокрема,
це стосується дозволених методів державної підтримки, включа-
ючи субсидування експорту, застосування кількісних та тариф-
них обмежень;

⎯ інституціалізація глобальної торговельної системи, яка ви-
ражається у створенні у 1994 році Світової організації торгівлі, в
рамках якої регулюються торговельно-економічні глобалізаційні
відносини. Фактично СОТ була створена для інституціоналізації
єдиних ліберальних принципів і правил міжнародної торгівлі;

⎯ універсалізація міжнародних норм і правил торгівлі під егі-
дою СОТ, у рамках якої діє комплекс понад п’ятдесят багатосто-
ронніх угод, домовленостей та рішень, що охоплюють широкий
спектр питань міжнародної торгівлі, і які виходять далеко за рам-
ки торгівлі традиційними товарами. Створені єдині для всіх пра-
вила та норми, які є обов’язковими для виконання всіма членами
організації;
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⎯ формування глобальної системи лібералізації доступу до рин-
ків товарів і послуг, яке виражається у багатосторонніх зо-
бов’язаннях країн щодо зниження рівня тарифного захисту та його
непогіршення, а також формування умов доступу до ринків послуг.

Безперервність
переговорного
процесу щодо
поглиблення
лібералізації

світової торгівлі Охоплення
міжнародними
правилами

торгівлі нових
сфер, напряму не
пов’язаних з
торгівлею

Уніфікація і
стандартизація
національних
торговельних та
промислових

політик
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Рис. 1. Компоненти торговельно-економічної глобалізації

Економічна інтеграція цілком вписується у процес торговель-
но-економічної глобалізації, складаючи його ядро, а сама торго-
вельно-економічна глобалізація є вищою стадією інтернаціоналі-
зації, її подальшим розвитком, коли кількісні зміни, що довго
накопичуються, призводять до якісного стрибка.

Торговельно-економічна глобалізація стала найважливішою реаль-
ною характеристикою сучасної світової системи, однією з найбільш
впливових сил, що визначають хід розвитку нашої планети. Згідно з
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переважною точкою зору щодо глобалізації, жодну дію, жоден процес
у суспільстві (економічний, політичний, юридичний, соціальний та
ін.) не можна розглядати обмежено тільки як таку (такий).

Торговельно-економічна глобалізація, що охопила всі регіони
і переважну більшість секторів світового господарства, принци-
пово змінює співвідношення між зовнішніми та внутрішніми
чинниками розвитку національних господарств на користь пер-
ших. Жодна національна економіка незалежно від розмірів країн
(великі, середні, малі) і рівня розвитку (розвинені, зростаючі або
перехідні) не може більше бути самодостатньою, виходячи з на-
явних факторів виробництва, технологій і потреби в капіталі.
Жодна держава не в змозі раціонально формувати і реалізовувати
економічну стратегію розвитку, не враховуючи пріоритети і нор-
ми поведінки основних учасників світогосподарської діяльності.

Прогнозується, що у найближчій перспективі торговельно-
економічна глобалізація спричинить:

⎯ інтенсифікацію інтеграційних регіональних процесів;
⎯ більшу відкритість економічних систем держав, що на да-

ний час ще не достатньою мірою здійснили лібералізацію госпо-
дарської діяльності;

⎯ покращення умов доступу всім учасникам до більшості ринків;
⎯ універсалізацію норм і правил здійснення торговельних і

фінансових операцій;
⎯ уніфікацію регулювання і контролю за ринками;
⎯ стандартизацію вимог до переміщення капіталу, інвести-

ційного процесу і всесвітньої платіжно-розрахункової системи.
Нагальною потребою, особливо за умов триваючої світової фі-

нансово-економічної кризи, стає формування єдиного глобального
економічного, правового, інформаційного, культурного простору
для вільної та ефективної підприємницької діяльності всіх суб’єктів
господарювання, створення єдиного планетарного ринку товарів і
послуг, капіталів, робочої сили, економічне зближення і об’єднання
окремих країн у єдиний світовий господарський комплекс.

Розуміння сутності торговельно-економічної глобалізації важливе
для ефективного формулювання цілей та розробки стратегії всіх по-
літик у рамках системи національної економічної політики, включа-
ючи торговельну, промислову, інвестиційну, експортну, податкову,
митну, фінансово-кредитну та інші, з огляду на те, що торговельно-
економічна глобалізація має безпосередній і значний вплив на прин-
ципи формування та можливості проведення зазначених політик на
сучасному етапі розвитку глобальної торговельної системи.
Стаття надійшла до редакції 19.05.2010 р.




