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Розглядаючи саму систему регулювання цін (причому це ре-
гулювання стосується переважно фермерських та оптових цін, а
іноді й роздрібних), слід мати на увазі кілька цілей такого регулю-
вання: стабілізація цін з їхнім коливанням у відносно вузькому ко-
ридорі; підтримка фермерських цін, що дає змогу товарним виро-
бникам вести розширене відтворення; за допомогою політики цін
певною мірою регулювати обсяги та структуру відтворення.
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с гло-
бальными дисбалансами, которые влияют на экономику, безопас-
ность, экономический суверенитет стран мира. Описаны основные
положения влияния глобальных дисбалансов на экономическое раз-
витие и суверенитет экономики Украины. Показаны основные кана-
лы влияния глобальных дисбалансов на Украину.
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ANNOTATION. Discussed urgent issues related to global imbalances that
affect the economy, security, economic sovereignty of countries.
Describes the main provisions of the impact of global imbalances on
economic development and sovereignty of the Ukrainian economy.
Showing the channels of influence of global imbalances to Ukraine.
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У сучасному світі, як показує вітчизняний і міжнародний до-
свід, захищати національну економіку, відгородивши її від зов-
нішнього світу та ізолювавши її від світового економічного про-
цесу є не тільки недоцільним, але й просто неможливим. Це
виявляє себе і в високих рівнях інтегрованості в міжнародну тор-
гівлю, і в високому попиті на зовнішні фінансові ресурси, які не
можуть бути компенсовані національним капіталом.

Дисбаланси, які притаманні сучасному етапу розвитку еконо-
мік країн виникають внаслідок взаємодії низки макроекономіч-
них чинників в країнах-лідерах світової економіки, вони є не рів-
новажним явищем. Висока норма заощаджень та їх стрімке
зростання в азійських країнах (Японія, Китай, країни Південно-
Східної Азії, Близького Сходу) забезпечила притік цих заоща-
джень в американську економіку [4, с. 110]. Це зробило доступ-
ними та дешевими кредитні ресурси в США, а високий зовнішній
попит на долари утримував високий рівень курсу американської
валюти, а відтак — притік дешевого імпорту в США. Коло за-
мкнулось: надлишок заощаджень за межами США, їх притік у
США, фінансування імпортних товарних потоків, дефіцит торго-
вельного балансу і, знову вихідна точка — притік зовнішніх за-
ощаджень. Зламати це замкнене коло можливо лише шляхом ці-
леспрямованих і послідовних зусиль з боку всіх учасників цих
суперечливих за своїми наслідками процесів.

Останній спад у світовій економіці, й перш за все у світовій
торгівлі у цілому відповідає зниженню темпів росту світового
ВВП. Так, у 2012 році темп приросту світового ВВП знизився до
3,2 % порівняно з 4,0 % у 2011 році (рис.1.). До основних чинни-
ків, які обумовили такий спад, варто віднести стагнацію економік
європейських країн та уповільнення темпів економічного зрос-
тання країн, які розвиваються.

А це означає, що з точки зору світової економіки глобальні
дисбаланси трохи скоротилися. За прогнозами «Перспективи
розвитку світової економіки» передбачається, що глобальні дис-
баланси є постійними у відповідності з даними за попередні пері-
оди [3].
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Рис. 1. Динаміка світового ВВП [6, с. 14]

Глобальні дисбаланси не можуть не супроводжуватися дисба-
лансами в межах окремої країни, й у тому числі України. Отже,
порушення стабільності в одній країні однозначно визиває дис-
баланс в економічній системі іншої країни і здійснює безпосере-
дній вплив на її економічний розвиток.

Варто зазначити канали, які є найчутливішими для вітчизня-
ної економіки: по-перше, зовнішньоторговельний канал; по-
друге, фінансовий, банківський, фондовий; і по-третє, борговий.
Проаналізована нами статистика у цих сферах показує величину
впливу кон’юнктури світових ринків на вітчизняну економіку. За
2012 рік експорт 50 % ВВП, імпорт 60 % ВВП, прямі іноземні ін-
вестиції — 4,4 % ВВП, валовий зовнішній борг 77,4 % ВВП, офі-
ційні резервні активи — 21,64 млрд дол. США, крім цього долар
виступає основною валютою державних позик [1; 2]. Усі ці фак-
тори роблять проблеми глобальних дисбалансів важливою для
України, як вона і є важливою для будь-якої іншої країни, яка ін-
тегрована у світову економіку. Отже, прагнення до безпеки та за-
безпечення економічного суверенітету повинно включати умови,
спрямовані на мобілізацію глобальної підтримки цих умов [5].
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АНОТАЦІЯ. Будь-яка організація створюється для досягнення пози-
тивних цілей. Керівництво організації і співробітники можуть викорис-
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АННОТАЦИЯ. Любая организация создается для достижения пози-
тивных целей. Руководство организации и сотрудники могут исполь-
зовать эти позитивные цели для извлечения личной выгоды. Термин
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ANNOTATION. Any organization has created to achieve positive goals.
The organization’s management and employees can use these positive
aims for personal gain. The term «organizational immunity» characterizes
this phenomenon.
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Создаваемая легальная организация как искусственное обра-
зование изначально обладает неким целевым потенциалом, на-
правленным на позитивные действия и облегчающим их дости-




