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Якісні зрушення в світовій господарській системі,

обумовили необхідність зміни інститутів зовнішньоеко%

номічної діяльності. Ефективність змін значною мірою

залежать від керованості цих процесів, що передбачає

визначення вектора перетворень з урахуванням компа%

ративної оцінки ризиків.

Слід виокремлювати ризики власне зовнішньоеко%

номічної діяльності, які завжди мають місце, хоч їх ак%

туальна структура змінюється, і ризики трансформації

інститутів зовнішньоекономічної діяльності. Між цими

ризиками існує взаємовплив і складна, не лінійна взає%

мозалежність.

Інверсія рівня домінант сучасного національно%

го економічного розвитку [2] обумовили суттєві

зміни в системі господарських ризиків. Так, як гло%

бальна господарська система стає визначальною для
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розвитку національних економік, так і в актуальній

структурі ризикопороджючих чинників і ризиків про%

відну роль починають відігравати саме глобальні

ризики (рис. 1).

Глобальні небезпеки — ризикопороджуючи чинни%

ки трансформують ризики мета%, макро%, мезо%, та

мікро% рівнів, змінюючи фундаментальну структуру ри%

зиків зовнішньоекономічної діяльності в актуальну і ко%

ректуючи їх зміст. Особливу увагу привертають регіо%

нальні ризики в результаті кризових процесів в Євросо%

юзі.

Для макрорівня характерний країновий ризик, який

представляє собою можливість зміни поточних та май%

бутніх економічних, соціально%політичних фіскально%

монетарних та інституціональних умов, в якій вони мо%

жуть вплинути на здатність держави, окремих галузей і



Інвестиції: практика та досвід № 22/2013102

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

фірм відповідати за взятими на себе зобов'язаннями

перед іноземними кредиторами.

На мезорівні виявляються ризики, що мають галу%

зеву природу — промисловий, аграрний ризики і ризик

сфери обслуговування та інше. До факторів галузевого

ризику належать зміни стадії життєвого циклу галузі,

кількісті і якісті ресурсів, конкурентних умов, податко%

вого режиму та ін.

На мікрорівні виявляються ризики, пов'язані з гос%

подарською діяльністю окремих фірм. Ризик на рівні

фірми поділяють на види: виробничий, фінансовий та

інші, які в свою чергу редуцирують в більш прості.

В системі зовнішньоекономічних ризиків необхід%

но виокремлювати ризики трансформації зовнішньое%

кономічних інститутів. Між власне ризиками зовнішнь%

оекономічної діяльності і ризиками трансформації зов%

нішньоекономічних інститутів, які визначають релеван%

тний спектр зовнішньоекономічних ризиків, існує

стійкий взаємозв'язок. Трансформація зовнішньоеко%

номічних інститутів може знизити ризики зовнішньое%

кономічної діяльності і власне реформування зовніш%

ньоекономічних відносин на це спрямоване. Управлін%

ня зовнішньоекономічними ризиками може сприяти

зменшенню ризиків інституційних трансформацій, але

ця залежність потребує більш глибокого аналізу.

Ризик інституційних трансформацій зовнішньоеко%

номічних відносин можуть бути класифіковані з точки

зору характеру цілей реформування на стратегічні, так%

тичні і операційні і в подальшому також редуційовані із

складних в прості.

Стратегічні ризики трансформування зовнішньоеко%

номічних відносин, пов'язані зі зміною детермінант гос%

подарського розвитку, а відповідно і сценарію здійснен%

ня інституційних перетворень; тактичні ризики, пов'язані

з вибором вектору зовнішньоекономічної діяльності; і

операційні — будуть залежати від заходів щодо узгод%

ження інтересів господарюючих еліт.

Рис. 1. Система ризиків сучасної зовнішньо�економічної діяльності

Складено автором.

Рис. 2. Ризики трансформації зовнішньоекономічних інститутів
Складено автором.
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Щоб інституційні трансформації були органічними і

не відторгалися господарською системою вони повинні

втілювати інтереси господарюючих суб'єктів, бути їх

реалізацією (рис. 2).

Тому аналіз сучасної системи господарських інте%

ресів є передумовою реформування інститутів.

Зовнішньоекономічні інтереси представляють со%

бою систему, що утворюється у разі складної взаємодії

загального суспільного інтересу і різнорівневих приват%

них інтересів Тріада базових суспільних інтересів, ут%

ворює фундаментальну структуру функцій інститутів

зовнішньоекономічної діяльності:

1) захист від загроз ззовні;

2) забезпечення стабільності господарської систе%

ми;

3) досягнення матеріального благополуччя населен%

ня за рахунок експансії на зовнішніх ринках (викорис%

товуючи методику Дж. Дея [4]) на основі врахування

масштабів ризику і ступеню його контрольованості доз%

воляє виокремити чотири їх моделі (рис. 3):

— консервація старих інститутів;

— часткові зміни інститутів;

— імпорту інститутів;

— проектування інтегрованих інститутів.

Різні траекторії змін національної складової інсти%

туційного середовища зовнішньоекономічної діяльності

обумовлюють можливі масштаби і характер реалізації

фундаментальних функцій зовнішньоекономічних ін%

ститутів.

Найбільші ризики формування неадекватної сучас%

ним глобальним змінам системи інститутів зовнішньое%

кономічної діяльності виникають при:

— консервації старих інститутів, тобто повільного

дрейфу існуючих інститутів за попередньою логікою,

Рис. 3. Матриця компаративного аналізу моделей трансформування інститутів
зовнішньоекономічної діяльності

Складено автором.

Ступінь контрольованості ризику

Рис. 4. Спряження траєкторії перетворень інститутів і виконання інститутами
базових функцій

% Не забезпечує виконання функції.

+   Забезпечує виконання функції.

Рис. 5. Витрати інституційних трансформацій зовнішньоекономічних відносин
Складено автором.
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оскільки фактично вони не змінюються і стають галь%

мом ефективної інтеграції країни до світового госпо%

дарського простору, яке постійно і динамічно трансфор%

мується, тим більше, що ці процеси слабо контролюють%

ся;

— часткових змінах інститутів шляхом інкремент%

них змін інститутів зовнішньоекономічної діяльності, ос%

кільки ці перетворення здійснюються повільно, некеро%

вано при високих темпах змін глобальних інститутів і при

домінуванні останніх в актуальній структурі факторів

можуть входити в протиріччя з базовими національни%

ми інтересами;

— імпорту інститутів шляхом дискретних змін, оск%

ільки змінюються формальні правила, які можуть мати

низький ступень конгруентності інституційній матриці

(рис. 4).

Низькими ризиками трансформування зовнішньое%

кономічних інститутів характеризується траєкторія дис%

кретних змін шляхом проектування інституційних змін.

Якщо в результаті інституційних перетворень нові

інститути не будуть виконувати об'єктивно обумовлені

функції, це як збільшить витрати на реформування, так

і приведе до суспільних втрат.

При аналізі тактичних ризиків трансформації інсти%

тутів зовнішньоекономічної діяльності оцінюється

ймовірність відповідності конкретних моделей зовніш%

ньоекономічної діяльності базовим національним інте%

ресам з урахуванням попередньої траєкторії інституц%

ійного розвитку в сучасних умовах глобальних змін. Ви%

окремлюється релевантний спектр ризиків для країн з

емерджентними ринками: ризик потрапити в боргову

пастку, ризик уразливості від зовнішніх торгових і фінан%

сових шоків, ризик зайняти місце сировинного придат%

ка в геоекономічному контурі, ризик втрати економіч%

ної незалежності.

Особливої уваги потребують операційні ризику

інституційних трансформаціїї зовнішньоекономічних

відносин, які пов'язані з улагодженням інтересів гос%

подарюючих еліт в країнах з емерджентними ринка%

ми. Роль держави в період реформ неминуче зрос%

тає.

Кількісна оцінка ризиків трансформації зовнішнь%

оекономічних інститутів (рис. 5) передбачає виділен%

ня:

— витрат, пов'язаних з перетвореннями загалом [3];

— витрат, обумовлених вибором сценарію інститу%

ційних перетворень зовнішньоекономічних інститутів;

— втрат, що можуть виникнути в процесі перетво%

рень зовнішньоекономічних інститутів.

Втрати перетворення зовнішньоекономічних інсти%

тутів, причинами яких є відсутність попередньої оцінки

відповідних трансформаційних ризиків і витрат, не ство%

рення необхідного інституційного середовища, форму%

вання інституційних пасток, виникнення інституційних

конфліктів.

Одна з найважливіших проблем розвиток технології

складання програм інституційних перетворень це ком%

паративна оцінка ризиків за певними заздалегідь виз%

наченими крітеріями і їх адміністрування.

Світовою практикою вироблені і можуть викорис%

товуватись наступні засоби їх оптимізації:

— уникнення ризику;

— утримування ризику;

— зменшення ризику.

Що стосується першого засобу оптимізації ризико%

вих ситуацій, то в сучасних умовах відкритої економіки

він практично неможливий та й більш збитковий, ніж

прибутковий. Утримання ризику — це технологія вищо%

го пілотажу в глобальній економіці. Він пов'язаний з ре%

алізацією інноваційної стратегії.

Оптимізація ризикових ситуацій шляхом зменшен%

ня ризику здійснюється перш за все за рахунок ство%

рення інститутів фільтрів фінансових і інформаційних

інфекцій, диверсифікації, тобто формування і прове%

дення змішаних стратегій, у яких поєднується тран%

зитна, ресурсно% та продуктово експортно%орієнтова%

на стратегії за різними геоекономічними векторами.

Але в довгостроковій перспективі пріоритетною має

бути інноваційно%інформаційна геоекономічна стра%

тегія. Вона передбачає надання сучасної інновацій%

ної конфігурації національній економіці, що може

значно підвищити її  кризоопірність і конкурен%

тостійкість.

Сьогодні все більше й більше зміст реформуван%

ня зовнішньоекономічної діяльності зводиться не

стільки до зменшення та/або скасування певних тор%

говельних бар'єрів, скільки до створення відповідних

інститутів: інститутів гарантів конкуренто стійкості на%

ціональної економіки, інститутів фільтрів фінансових

і інформаційних інфекцій, інститутів — стимулів кон%

курентоспроможності національних господарських

суб'єктів.
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