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Коли компанії стають глобальними, Уряди продовжують бути
національними. Тому, відповідальність за дієздатність прийнятої
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стратегії міжнародної діяльності повністю покладається на наці-
ональні компанії. Комерційний успіх стратегії залежатиме від
врахування двох складових:

1. прорахунку економічних інтересів;
2. глобальних наднаціональних процесів.
Роль національних державних утворень полягає у відслідкуванні

національних економічних інтересів, у межах яких слід спрямувати
міжнародну економічну діяльність компаній. На Економічну фору-
мі у Давосі 2013 — форумі голів найінноваційніших компаній —
світових лідерів економічного та фінансового розвитку, за компані-
ями визнано вирішення 2-х проблем світового розвитку: 1) усунен-
ня поняття расизму (бути глобальними й расистами — поняття не
сумісні); 2) наданні потужності людині, як замовнику — споживачу
й гаранту прибутковості виробництва продукту [1]. Прислуховую-
чись до бажань кожного споживача, виробництво прямуємо від ма-
сового до індивідуального виробництва товарів і послуг. Ці та бага-
то інших напрацювань економічного форуму у Давосі можуть
надати корисну інформацію стосовно ключових напрямків глобаль-
ного розвитку, за якими слід спрямовувати свою виробничо-торго-
вельну діяльність прагнучи комерційного довготривалого функціо-
нування компанії у міжнародному середовищі.

Проведений аналіз дозволив виокремити тренди подальшого
функціонування глобальної економічної системи, які необхідно
враховувати суб’єктам світової економіки при формуванні стра-
тегії міжнародної діяльності:

1. ХХІ ст. — епоха «Life science» (біотехнології; нанотехноло-
гії; ІКТ тощо).

2. Нерівність Світу (економічна; політична; цифрова; соціаль-
на та ін. — 1 % населення на сьогодні отримує 20—25 % усього
заробленого національного доходу) [1].

3. Некерованість кризовими явищами, що спонукає до науково-
практичного пошуку методів прогнозування та попередження криз.

4. Глобальні компанії як новий тип Уряду країн.
5. Трансформаційний період у роботі фінансового сектору.
6. Революція в інформаційному секторі.
7. Могутність бренду у міжнародній торгівлі.
8. Розширення сфер регулювання.
9. Розвиток коопераційних зв’язків між країнами світу — ба-

зування на використанні порівняльних переваг учасників техно-
логічного циклу.

10. Підвищення продуктивності праці — єдина умова ефекти-
вного росту проривних інновацій, а не ефективних чи підтриму-
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ючих інновацій, що не формують робочі місця, в лише підтри-
мують норму прибутку власника.

11. Ринок послуг — найдинамічніший у світовій економічній
системі.

12. Ресурсна небезпека (час монополізації ринків і пошуку ре-
нти засобом експлуатації корисних копалин — вичерпано) [1].

13. Зрушення у товарній структурі МТ (під впливом НТП).
14. Зрушення у регіональній структурі МТ (перерозподіл еко-

номічної могутності).
15. Трансформація транспортної і (ІКТ) комунікаційної мереж.
16. Нейтральна гендерна політика
17. Новий вимір безпеки світо господарської системи (безпека

— це вже не протидія армій, а прояви терору, який не можливо
передбачити й зупинити; не проаналізувати в безперечній зрозу-
мілості мотивів).

18. Актуалізація інвестицій у здоров’я нації.
19. Екологічна небезпека. У використанні глобальної екосис-

теми домінуючу роль відіграє відтворювальна діяльність людини,
яка спрямована на задоволення всебічних потреб засобом міжна-
родної торговельної діяльності. Екологічна безпека міжнародної
торгівлі; екологізація міжнародної торгівлі; еколого-торговельна
ефективність; еколого-торговельний ефект — ця та ін. терміноло-
гія набуває практичної значущості. Фундація багатокомпонент-
ного поняття «екологія міжнародної торгівлі» дозволить, на нашу
думку, спрямувати у цивілізаційному руслі міжконенентальні то-
варопотоки на перспективу долаючи національні, ментальні, ре-
лігійні, культурні й врешті решт рівневі та економічні не співпа-
діння суб’єктів глобальної економічної системи.

Означені довгострокові тенденції формуватимуть конкуренто-
спроможність національних економік і визначатимуть вектор то-
рговельних перспектив компаній. Ґрунтовний аналіз і моніторинг
тенденцій глобальних наднаціональних процесів сприятиме оп-
тимізації процесу формування стратегії міжнародної діяльності
національних компаній.
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