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експертами Світового економічного форуму як одну із

найпотужніших загроз сьогодення. На тлі посилення

дезінтеграційних процесів в окремих регіонах питання

пошуку альтернативних драйверів економічного росту

набуває значної актуальності. Як наслідок, закладають"

ся підвалини формування нових центрів зростання, ре"

гіональних за своєю природою, але здатних до наро"

щення експансійного потенціалу впливу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Х. Сала"і"Мартін, Р. Кроті, Ат. ді Батіста, М.Д. Ха"

нус, К. Гальван, Т. Гейгер, Г. Марті досліджували домі"

нанти глобальної конкуренції крізь призму нової норми

світової економіки. Р. Бюре та Б. Крумшек поклали

відповідальність за зміни в економічному ландшафті як

прояв нової норми світової економіки саме на фінансо"

вий сектор, визначивши перспективні напрями роботи

"над помилками" задля досягнення сталого розвитку.

А. Реза та С. Саркер запропонували альтернативні пояснен"

ня уповільнення темпів економічного росту в розвинених

країнах, зазначивши, що такий стан речей є новою реальн"

істю. Виклики глобального відновлення і надлишкових ви"

робничих потужностей як детермінуючі ознаки нової нор"

ми були окреслені в роботах Дж.Й. Ліна, а у співавторстві з

Ш. Фардустом, Й. Кімом та К.П. Сепульведою він наголо"

сив на тому, що багатополярність економічного росту є до"

конаним фактом глобалізації зразка 21 століття.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження перспектив формування нових центрів

економічного зростання в умовах нової норми світової

економіки дозволить візуалізувати прояви неозалеж"

ності, яка продемонструвала новітній феномен залеж"

ності країн ядра від розвитку найпотужніших країн Пе"

риферії, залучених до глобальних ланцюгів доданої

вартості під впливом транснаціоналізації виробництва.

Феномен неозалежності відобразив тенденцію до

мінімізації руйнівних наслідків призупинення односпря"

мовано залежних міжкраїнових взаємозв'язків за допо"

могою розширення мережі взаємозамінюваних і взає"

модоповнюючих країн"партнерів. Як наслідок, нова гео"

графія потоків капіталів та товарів, з одного боку, та

спроба відновлення використання потенціалу економі"

чного суверенітету держав, з іншого боку, вимагає пе"

регляду інституційних важелів впливу на регулювання

міжнародних економічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Концепція циклічної взаємозалежності

у світовій економіці за умов скріплення її

чинниками, що діють на глобальному і ре"

гіональному рівнях, може пояснити, з од"

ного боку, зупинку тривалих тенденцій

зростання, а, з іншого, — збереження ко"

реляції змін, притаманних нинішньому ета"

пові світового господарства. Сферами, що

впливають на циклічну взаємозалежність,

під яку підпадають як розвинені країни, так

і країни, що розвиваються, можуть бути

різноманітні види економічної і фінансо"

вої діяльності, кон'юнктура, суб'єктивні

фактори (рис.1).

Якщо звернемося до історії зароджен"

ня фінансової кризи 2007 року і початку

2008 року, то побачимо, як помірна упев"

неність щодо темпів зростання на ринках,

що формуються, згодом набула ознак па"

Рис. 1. Циклічність зростання світового виробництва

Джерело: розроблено авторами за даними [1].

Рис. 2. Вклад у глобальний розвиток, за групою
та регіоном (1973—2012 рр., у %)

Джерело: розроблено авторами за даними [3].

Примітка: Частки, що отримані шляхом поділу глобального зростання ВВП
на зростання окремого регіону/групи. Зростання розраховано з використан"

ням курсу валют за ПКС.
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ніки. 2009 рік ознаменувався

значним уповільненням темпів в

усьому світі. Це означає, що цик"

ли економічної активності країн

та їхній вплив виходять за межі

кордонів країн. Докладний аналіз

дає підстави вважати, що існують

щонайменше три площини впли"

ву на циклічну взаємозалежність

в умовах "нової норми".

По"перше, не можна не звер"

нути увагу на сферу торгівлі. Оче"

видно, що рецесія в одній країні

впливає на інші, адже перша зму"

шена знизити обсяг імпорту, тим

самим зменшивши експортні над"

ходження других. Отже, зміни у

попиті є підставою розглядати їх

такими, що мають домінуючий ха"

рактер.

По"друге, "вторинні ефекти", про які йдеться у

підході, репрезентованому експертами МВФ, в умо"

вах глобалізованого фінансового ринку виступають

прямим чинником впливу політики однієї країни на

стан справ в іншій У доповіді зазначається, що у

стресових фінансових умовах кореляція з дохідні"

стю довгострокових облігацій значно сильніша, що

свідчить про залежність сталості фінансового кана"

лу від загальної ситуації на світових фінансових рин"

ках.

По"третє, відомо, що суспільні настрої, викликані,

наприклад, недостовірною або спеціально спотвореною

інформацією, можуть започаткувати паніку, яка у

підсумку обернеться кризою банків. Подібне стосуєть"

ся і регіонального або глобального рівнів. М. Дулі і

М.Хатчінсон вживають термін "природний оптимізм" і

наводять приклад, як новини про кризу ринку субстан"

дартного кредитування у США безпосередньо вплину"

ли на спреди по кредитно"дефолтних свопах у країнах

з ринком, що формується, шляхом поширення "стадних

настроїв" [2].

Аналіз каналів взаємозалежності між Північчю і

Півднем підкреслює зростаючу важливість Півдня для

підйому світової економіки і перевагу фінансових ка"

налів відносно торгівельних. Подвійно орієнтований ха"

рактер макроекономічної взаємозалежності тепер ос"

таточно закріплюється швидким зростанням Китаю і

його інтеграцією у світову економіку. Нещодавні зане"

покоєння стосовно можливого "китайського шоку", які

базуються на побоюваннях відносно цін на енергоре"

сурси, дохідності держоблігацій США, зростання імпор"

ту КНР, демонструють зміни рівноваги у макроеко"

номічній взаємозалежності між регіонами світу. Індія,

чиє населення, за оцінками експертів ООН, ризикує пе"

ревершити показники Китаю вже в наступному деся"

тилітті, хоч із запізненням почала відкриватися світовій

економіці, втім, посилить глобальні "ефекти Китаю" в

межах світової економіки (рис. 2).

Слід визнати: "нова норма" деформує доцільність

використання дихотомічної класифікації країн, яка ко"

лись застосовувалася і була корисною. Остання втра"

тила свою репрезентативність, втім, фундаментальна

особливість, що грунтується на наявності чіткого, знач"

Рис. 3. Трансформація форм залежності в умовах глобалізації як
прояв нової норми світової економіки

Джерело: розроблено авторами.

Рис. 4. Торгівельна інтеграція: порівняння сценаріїв прогресивної та стриманої глобалізації

Джерело: [4].
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ного розриву середніх доходів між багатими і бідними

країнами, залишається в силі. При цьому зазначаємо,

що не існує єдиного нового способу класифікації спор"

іднених країн, а перспективи співробітництва, як і рані"

ше, перебувають під впливом дихотомії "розвинені" (ба"

гаті, перший світ, донори допомоги, Північ) і "ті, що роз"

виваються" (бідний, третій світ, одержувачі допомоги,

Південь). Звідси випливають передумови для формуван"

ня альтернативного підходу до аналізу економічної нео"

залежності не в руслі антагоністичних наукових течій,

але з акцентом на акторах формування нових центрів

економічного зростання.

Проведений аналіз дає змогу виділити кілька прин"

ципових трансформацій, зокрема, в частині виявлення

детермінантів процесу конвергенції за віссю "Південь

— Південь", до якого відносимо: розвиток, а подекуди

і завершення процесу індустріалізації; реалізацію пол"

ітики імпортозаміщення з наступним акцентуванням на

експортоорієнтованій політиці; зростання капіталопо"

токів; розвиток інтеграційних процесів (рис. 3).

Аналіз найвпливовіших прогнозів розвитку світової

економіки дозволяє зробити певні узагальнення, вод"

ночас виокремивши сценарії триваючої та помірної гло"

балізації (рис. 4). Так, за найбільш ймовірним базовим

сценарієм світової економіки, економіки країн, що роз"

виваються будуть ставати усе більш важливою рушій"

ною силою світового зростання у період між 2011 і 2025

роками.

Комбінований реальний обсяг виробництва шести

основних країн з економікою, що розвивається — Бра"

зилії, Російської Федерації, Індії, Індонезії, Китаю та

Республіки Корея — досягне рівня єврозони до 2025

року. За цим сценарієм, зростання ринків, що розвива"

ються, буде в середньому 4,7 % в 2011—2025 роках,

порівняно зі зростанням розвинених країн світу в 2,3 %,

і супроводжуватиметься значною реструктуризацією

споживання, інвестицій і

торгівлі. Частки глобальних

торговельних потоків, які

припадають на нові і розви"

нені економіки, будуть схо"

дитись. На кожну групу при"

падатиме близько половини

всієї світової торгівлі до 2025

року, на відміну від ниніш"

ньої ситуації, в якій на краї"

ни з розвиненою економі"

кою припадає більшість екс"

порту та імпорту (рис. 5). В

деяких великих країнах з

економікою, що розвиваєть"

ся, ці структурні зміни вже

почались. Мінливий масштаб

рушійних сил зростання у

світовій економіці вказує на

впевнений рух у бік багато"

полярного світу.

Так, у період з 2004 по

2008 роки США, країни

Єврозони і Китай були ос"

новними полюсами зростан"

ня у світі. До 2025 року краї"

ни з економікою, що розвивається, у тому числі Брази"

лія, Індія, Індонезія та Корея, разом з розвиненими еко"

номіками такими, як Японія і Великобританія, швидше

за все приєднаються до цих трьох полюсів з розрахун"

ку на можливість демонстрації більш впевненого зрос"

тання у світовому масштабі.

Втім, щоб підтримувати темпи зростання і бути

справжніми полюсами зростання, економікам, що роз"

виваються, необхідно буде провести структурні зміни,

які будуть забезпечувати потенціал незалежного від

розвинених країн зростання, з внутрішньою рушійною

силою, шляхом поєднання досягнень сталого розвитку

та надійного внутрішнього попиту.

Такі прогнози справдяться лише за умови забезпе"

чення достатнього рівня заощаджень, що відповідати"

ме інвестиційним можливостям капіталу, який ефектив"

но розміщувався б, дозволяючи не лише сприяти впро"

вадженню нових технологій, а й створювати інновації.

Більше того, акцентуємо увагу на тому факті, що по"

тенційні полюси зростання економік, що розвиваються

характеризуються відмінностями у визначенні драйверів

їхнього розвитку. Так, полюси зростання Східної Азії

такі, як Китай і Корея, історично значною мірою зале"

жали від експортно"орієнтованого зростання, у той час

як у країнах Латинської Америки таких, як Бразилія і

Мексика, внутрішнє споживання відігравало більш важ"

ливу роль.

З появою значного середнього класу в країнах,

що розвиваються, і демографічних переходів, що за"

раз відбуваються в декількох великих країнах Східної

Азії, сильніші тенденції споживання, ймовірно, пере"

важатимуть, що, в свою чергу, можуть слугувати дже"

релом сталого зростання світової економіки. Сильні

інвестиційні тенденції також можуть стати рушійною

силою зростання світової економіки і збільшення про"

дуктивності праці в країнах з економікою, що розви"

Рис. 5. Глобальна мережа світової торгівлі
Джерело: [5; 6].
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вається. Водночас зміни в сукупному попиті, які були

викликані змінами в специфіках полюсів зростання,

можуть мати істотний вплив на найменш розвинені

країни, зростання яких часто залежать від зовнішнь"

ого попиту.

Ми пропонуємо ввести поняття "анкерних" країн, що

водночас підкреслює як регіональну приналежність

країни з урахуванням специфічних рис її розвитку, так

й істотний потенціал економічного зростання. Звідси

випливають передумови для формування альтернатив"

ного підходу до аналізу економічної неозалежності не

в руслі антагоністичних наукових течій, але з акцентом

на акторах формування нових центрів економічного

зростання. Анкерна концепція країн може бути легко

активізована й допомагає спрямувати розвиток політич"

них дебатів у новому напрямку: від старої опікунської

концепції, в основі якої лежить поняття донор"реципієнт,

до концепції загальної відповідальності в багатополяр"

ному світі. Серед анкерних країн найбільше вражає

відмінність Китаю: єдина економіка, що розвивається,

що, безсумнівно, вже може бути класифікована як по"

люс зростання. До інших країн — потенційних полюсів

зростання, репрезентованих анкерними країнами, нале"

жать Індія та Росія, дві анкерні країни першого ешело"

ну, разом з кількома іншими швидкозростаючими краї"

нами такими, як Корея, Малайзія, Сінгапур і Туреччина,

деякі з яких включені до групи країн, що розвиваються,

Next"11.

ВИСНОВКИ
В якості групи потенційних полюсів зростання

економіки, що розвиваються, мають все більший

вплив на глобальні інвестиції, торгові потоки і гло"

бальні дисбаланси. Там вже відбулись відчутні зру"

шення у світовій торгівлі та інвестиційних моделях. Це

виразилось, в першу чергу, в більшому обсязі капі"

тальних потоків за напрямом Південь — Південь. Ди"

наміка глобальних дисбалансів, яка зараз розгор"

тається, буде залежати від політики, що приймається

урядами, так само, як вони залежать від приватної

торгівлі і потоків капіталу, які виникають у відповідь

на таку політику. Зусилля щодо сприяння розвитку

фінансового ринку, наприклад, можуть допомогти

зменшити схильність до надлишкових обсягів заощад"

жень і сприяти адаптації ситуації в країнах з дуже ве"

ликими профіцитами поточного рахунку. Аналогічно,

підсилення ділового середовища для експорту може

допомогти країнам з дефіцитом збалансувати їх по"

точні рахунки. Таким чином, розподіл економічного

впливу актуалізує питання координації міжнародної

політики, політичних рішень і міжнародних валютно"

фінансових відносин.
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