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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Протягом останніх десятиліть глобалізація прояв"

лялась і досліджувалась як ключова тенденція світогос"

подарського розвитку, трансформуючись із виключно

певної тенденції у всепоглинаючий процес, що включає

в себе політичні, економічні, соціальні, науково"техно"

логічні та інші складові. Взаємопов'язаний, взаємоза"

лежний характер сучасного світу виступає сьогодні як

протиріччя між об'єктивною необхідністю та суб'єктив"

ною неготовністю різних держав та регіонів співробіт"

ничати один з одним через наявність цивілізаційних,

етнічних та ідеологічних бар'єрів.
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го регіоналізму. Проведено порівняльний аналіз стратегій адаптації регіональної політики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі вивчення феномену глобалізації та її скла"

дової, проте, водночас, і антиподу — регіоналізації,

присвячено чисельні дослідження провідних вчених су"

часності, зорієнтованих на розгляд зазначених процесів

крізь призму світової економічної динаміки (гіпотеза про

дисфункціональність глобальної системи), концепції

"Сталого розвитку (теза про неефективність і недороз"

виненість традиційного людського суспільства)", про"

блем глобальної екології (теорія глобальних рішень і

компромісів), соціології та цивілізаційного поступу. Ми,

зокрема, розділяємо точку зору С. Єрохіна, який за"

значає, що глобалізація в її сучасному виразі — це пе"

рехідний і поки що однобічний процес, в недостатній мірі
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інституйований та такий, що не завжди відповідає сис"

темі загальноприйнятих демократичних норм [1]. Таким

чином, регіоналізація економіки була почасти продик"

тована протидією держав руйнівним наслідкам глоба"

лізації [2]. Саме таку позицію розділяють російські еко"

номісти, серед яких — А. Вебер, А. Галкін, Г. Діліген"

ський, С. Долгов, Ю. Красін, В. Кузнєцов, А. Неклеса,

Є. Рашковський, А. Філіпов, В. Хорос, М. Чєшков, які

розглядають регіоналізацію як свого роду глобаліза"

цію в обмежених масштабах [3]. Серед українських вче"

них, що розглядають проблему глобалізації — О. Ба"

каєв, О. Білорус, Б. Гунський, Д. Лук'яненко, С. Лахно,

З. Луцишин, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, А. Філіпенко,

Н. Фомічова та інші. Проте, незважаючи на значний на"

уковий доробок зі зазначеної проблематики, визначен"

ня ролі агломерацій та міст в європейській парадипло"

матії як формі розвитку транскордонної конкурентосп"

роможності вимагає подальшої деталізації і становить

завдання дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для формування регіону мало мати лише специфі"

ку, необхідно її позиціювати, адже поява регіону пов'я"

зана з ідейною та практичною самоідентифікацією пев"

ної територіальної спільноти. Так, за визначенням П.

Бурдьє, соціальний простір — це "ансамбль невидимих

зв'язків, тих самих, що формують простір позицій,

зовнішніх по відношенню один до одного, визначених

одні через інші, за їхньою близькістю, сусідством або

за дистанцією між ними, а також за відносною позицією:

згори, знизу або поміж, посередині" [4, c. 63]. Таким

чином, за словами П. Бурдьє, існує "простір відносин,

котрі є настільки ж реальними, наскільки реальним є

географічний простір" [5, c.17].

Процес зрощування національних економічних, со"

ціальних, правових та інституціональних систем на тери"

торії Західної Європи отримав потужний імпульс з об"

'єднання трьох інтеграційних співтовариств, чому, в свою

чергу, передувало утворення в середині ХХ століття Євро"

пейського об'єднання вугілля і сталі. Отже, західноєвро"

пейська інтеграція в своєму розвитку пройшла декілька

етапів, що характеризуються як її поглибленням, так і

збільшенням кількості учасників, задовольняючи реалі"

зацію положень Римського договору, згідно з яким роз"

виток інтеграційних процесів мав би привести до по"

слідовного утворення митного, еко"

номічного, а потім і політичного со"

юзу країн ЄЕС. Наприкінці ХХ почат"

ку ХХІ століття європейський регіо"

налізм став, перш за все, політичним

проектом, а вже потім — інструмен"

том економічного співробітництва,

що і виступає специфічною характе"

ристикою всієї європейської інтег"

рації, проте перспектива реалізації

останньої форми міжнародної регіо"

нальної інтеграції — політичного со"

юзу — залишається, перш за все, про"

ектом, імплементація якого в життя

пов'язана з труднощами не лише еко"

номіко"політичного характеру, але і

соціально"психологічного.

Європейський економічний регіоналізм явив со"

бою об'єктивний процес реалізації державного, адм"

іністративного і міжнародного потенціалу суб'єктів

різних європейських держав, формування і розвитку

економічних зв'язків і контактів між ними в рамках і

межах юридичних повноважень. Саме такий регіо"

налізм, на думку М. Межевича, підпадає під визначен"

ня "...всіх видів взаємодій з перетином державних

кордонів між суб'єктами, що базуються в межах пев"

ної території".

Транскордонна регіоналізація як просторово"інтег"

рована форма політичного співробітництва, вирішення

проблем якої пересікає національні та адміністративні

кордони, намагаючись сформувати всупереч цим кор"

донам усвідомлення взаємозв'язку, взаємозалежності

та спільних інтересів [6, c. 230—231], характеризуєть"

ся появою нових регіонів (рис. 1).

Основними факторами, що зумовлюють притяжін"

ня регіональних суб'єктів, виступають:

— політичні вигоди від взаємного співробітництва;

— необхідність об'єднання для досягнення постав"

лених задач;

— ідентичність, що стає основою об'єднання за на"

ціональною ознакою;

— загальна історія або її ключові моменти;

— географічний фактор, на основі якого відбуваєть"

ся об'єднання територіальних суб'єктів у регіон;

— економічне взаємодоповнення господарських та

промислових одиниць, що діють у рамках певної тери"

торії.

Налагодження оптимальних міжрегіональних

зв'язків відбувається не лише на рівні керівництва країн

регіону як інтерпретатора політичної волі суб'єктів

міжнародного права — національних держав, але й на

рівні субнаціональних учасників міжнародного життя —

членів федерації, регіонів, міст і т.ін. Такий вид співро"

бітництва характеризується поняттям "парадипломатії",

що отримало достатнє поширення у працях західних

вчених. Так, як зазначають Дж. Макнівен та Д. Кенн, під

парадипломатією слід розуміти такий вид міжнародної

діяльності, який характеризується діяльністю субна"

ціональних одиниць, таких, як провінції, землі, міста, або

субрегіональними утвореннями з метою зміцнення та

розвитку транскордонної конкурентоспроможності [7,

c. 41]. До того ж, регіональна парадипломатія, на відміну
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Джерело: укладено авторами.

Рис. 1. Структура транскордонної регіоналізації
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від внутрішньої політики країни, не намагається пред"

ставляти широке коло інтересів чи бути всесторонньою,

всеохоплюючою.

Глобальна конкуренція фактично лягає на плечі роз"

винених територій, які можуть забезпечити конкурен"

тоспроможність продукції не тільки сировинного сек"

тора, але й обробних галузей та сфери послуг. Сусідні,

але відмінні за потенціалом регіони по"різному і не од"

ночасно проходять стадії свого розвитку: поглиблення

місцевої та міжнародної спеціалізаціі і формування

внутрішніх ринків. Це, в свою чергу, актуалізує питання

суб'єктності стратегічного планування регіонального

розвитку. Досвід ЄС демонструє, що тут корисною вис"

тупатиме саме горизонтальна координація на рівні ре"

гіональних урядів і бізнесу, хоча урядові процедури

схвалення стратегій вимагатимуть адаптації та коорди"

нації саме на рівні макрорегіонів. Дійсно, протягом ос"

танніх років провідні європейські країни оцінили особ"

ливу роль міст"мегаполісів у процесі побудови сучасної

держави, адже саме великі міста відображають загальні

структурні зміни в економічній сфері країни, формуван"

ня соціальних потреб суспільства, задають темпи і на"

прями по зміцненню всієї виробничо"територіальної

бази. Однак, як показує сучасна практика, найбільші

міста світу та їх агломерації і на даний момент залиша"

ються некерованими з боку органів місцевого самовря"

дування. Так, 43% обсягів виробництва в ЄС припада"

ють лише на 14% території ЄС — так званий географіч"

ний п'ятикутник, де виробляється продукція з високою

доданою цінністю, який утворюють Лондон, Гамбург,

Мюнхен, Мілан і Париж (де проживає близько третини

населення цієї території).

В Європі (як і в інших регіонах) урбаністичні агло"

мерації (або території великих міст) розглядаються в

якості ключових факторів економічного зростання.

Європейський досвід демонструє змішаний просторо"

вий вплив економічної концентрації. Європа, з її віднос"

но високою щільністю населення і високими цінами на

землю, стикається з такими проблемами, як перенасе"

лення, забруднення і злочинність. Особливо в розвине"

них економіках економічні вигоди урбанізації слід по"

рівнювати з витратами, пов'язаними з відповідними про"

блемами. Європа переконалася, що факторами зростан"

ня є не лише великі міста. Досвід регіональної політики

в Іспанії та інших країнах показує важливість наявності

зв'язків у контексті невеликих і середніх міст (поліцент"

ричний розвиток), а також роль місцевих центрів у

сільській місцевості. Роль середніх міст полягає в

з'єднанні великих і малих міст та віддалених сільських

територій; середні міста також відіграють важливу роль

у сприянні інтеграції, зв'язкам та економії від масшта"

бу. Вони також відіграють важливу роль у стримуванні

депопуляції сільських територій. Місцевий розвиток

відіграє ключову роль в стимулюванні економічного

зростання в відстаючих регіонах. Крім того, Європа ха"

рактеризується відносно низькою географічною мо"

більністю працівників. Таким чином, ми опинилися в си"

туації, в якій існує відносно сильний консенсус щодо

необхідності сприяти ініціативам у сфері місцевої зай"

нятості та формування потенціалу, щоб відстаючі регі"

они могли скористатися перевагами можливостей забез"

печення зв'язків з основною економікою (табл. 1).

Виходячи з практики багатьох країн, найбільш ефек"

тивними є так звані "м'які" заходи політики регіональ"

ного розвитку: формування та підтримка регіональних

інститутів, міжрегіонального партнерства, державно"

приватних асоціацій і партнерств. Це обумовлено тим,

що такі форми підтримки дозволяють більшою мірою

задіяти неформальні інститути і спиратися на них. Біль"

ше того, вони створюють умови для того, щоб регіо"

нальні групи спеціальних інтересів виявилися залучені

в процес прийняття та виконання рішень. У своїй струк"

турній політиці ЄС відмовився від прямого фінансуван"

ня підприємств (і неінфраструктурних проектів у ціло"

Таблиця 1. Порівняльний аналіз стратегій адаптації регіональної політики

Джерело: укладено авторами.
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му). Це пов'язано з нерозв'язними проблемами дизай"

ну інститутів (правил і механізмів) такої політики: відсут"

ністю ефективного механізму відбору проектів, трудно"

щами оцінки і контролю за їх виконанням і якістю, не"

ефективністю проектів з точки зору територій. Дирек"

тивна підтримка призводить до непродуктивної конку"

ренції регіонів за кошти федерального центру і за ве"

ликі проекти, що в довгостроковому плані може мати

негативні ефекти.

ВИСНОВКИ
Трансрегіоналізація, транснаціоналізація та інтер"

націоналізація виступають послідовними складовими

регіональної дипломатії, які відрізняться між собою

глибиною та ефективністю спільних дій, спрямованих

на підтримку мирного співіснування та економічного

розвитку окремих регіонів. Таким чином, поетапно

міжрегіональні зв'язки доповнюються співробітниц"

твом між територіальними суб'єктами держави та

транснаціональними інститутами (неурядовими орган"

ізаціями, ТНК), проте, через обмеженість можливос"

тей національних держав та міжнародних організацій

вирішувати глобальні питання, трансформуються у

зв'язки між субнаціональними одиницями, під які

підпадають транскордонні об'єднання, вільні еко"

номічні зони, єврорегіони, міжрегіональні об'єднан"

ня, та державно"управлінськими інстанціями [8]. У

зв'язку з цим особливої актуальності набуває питан"

ня формування ефективної прикордонної політики,

спрямованої на забезпечення суверенітету, недотор"

каності та цілісності території, реалізацію та захист

національних інтересів та безпеки держави в його

прикордонному просторі.

Прикордонні території мають специфічні фунда"

ментальні риси в  інтеграційному процесі —

бар'єрність та контактність, завдяки яким вони забез"

печують їх взаємну адаптацію. Під впливом інтеграц"

ійних процесів бар'єрні функції кордонів переносять"

ся на зовнішні кордони інтеграційних утворень,

внутрішні кордони в межах ЄС стають прозорими, що

дає можливість вільного спілкування як прикордон"

них, так і загальнодержавних спільнот [6, с. 233]. У

відносинах між країнами ЄС встановлюється прави"

ло "чотирьох свобод", уніфікується нормативно"пра"

вова база господарської діяльності, а вищою формою

прикордонної регіональної політики виступає євроре"

гіон — міждержавна транскордонна регіональна

асоціація, яка охоплює прикордонні області і розви"

вається за погодженими планами і проектами. Реалі"

зація ідеї транскордонного регіоналізму продиктова"

на прагненням досягти ряду цілей — від можливості

виходу на нові ринки з акцентом на створенні сприят"

ливих умов для підприємств, які адаптуються до єди"

ного ринку і високої конкуренції, до забезпечення

політичної стабільності.

Окрім того, попри високу економічну ефективність

регіональної взаємодії та великий інструментарій вирі"

шення економічних проблем та протиріч, єврорегіон, в

супереч закладеним ідеям та головним цілям його фун"

кціонування як стимулятора політичного співробітниц"

тва, він залишається безпорадним при реалізації регіо"

нального розвитку в цілому. Це, в свою чергу, актуалі"

зує проблему подальшого удосконалення транскордон"

ного регіоналізму у бік комплексності та більшої про"

сторовості з максимізацією його впливу на національну

державу.
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