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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні інструменти державного управління націо$

нальною економікою не просто стираються, але стають

частиною загальної системи глобальної взаємодії за

функціональними сферами. Ці утворення мають різні

форми виміру: транснаціональний, інтеграційний та

інституційний. Проте регіональні інтеграційні угоди на

сьогоднішній день стали набирати популярність не

тільки серед країн першого світу, але і країн з економі$

кою, що розвивається. Така тенденція пояснюється су$

часною економічною наукою як процес обумовлений

інтенсифікацією інтернаціоналізації господарського

життя, поглибленням міжнародного поділу праці, нау$

ково$технічним прогресом і підвищенням ступеня

відкритості національних економік.
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У статті узагальнено інструменти, які дають змогу здійснювати стабілізаційну політику на над�

національному рівні. Доведено вплив наступних інструментів державного управління на над�

національному рівні, наявність яких позитивно впливає на координацію економічної рівноваги:

наявність багатосторонніх банків розвитку; функціонування регіональних платіжних систем, які

забезпечують контроль за валютно�фінансовими розрахунками між контрагентами, координу�

ючи та регламентуючи міжнародні розрахункові операції; функціонування спеціальних регіо�

нальних програм розвитку.

The paper summarizes the tools that allow for stabilization policy at the supranational level. Proved

the effect of the following instruments of public administration at the supranational level, the presence

of which has a positive effect on the coordination of economic equilibrium: the existence of multilateral

development banks; operation of regional payment systems that provide control over the monetary

and financial settlements between the parties coordinating and regulating international payment

operations; the functioning of the special regional development programs.

Ключові слова: інструменти, стабілізаційна політика, наднаціональний рівень, економічна, рівновага,
багатосторонні банки розвитку, регіональні, платіжні системи, регіональні програми.

Key words: tools, stabilization policy, the supranational level, the economic, balance, multilateral development
banks, regional payment systems, the regional program.

Деякі регіональні інтеграційні угруповання демон$

струють значний рівень стійкості до зовнішніх загроз

економічного характеру. Так наприклад Європейський

Союз попри світову економічну кризу та новітні події з

міграційними викликами, що супроводжуються гібрид$

ною війною зі деякими країнами сходу демонструють

значний рівень економічної стійкості та досягнення еко$

номічної рівноваги. Проте динаміка країн інтеграційних

процесів Африканського регіону досить специфічно

сприймається з позицій вигоди таких процесів.

Слід підкреслити, що проблематика вимірів регіо$

нальної економічної інтеграції є досить розробленою з

позицій торгового та політико$регулюючих компетенцій,

разом з цим концепції, що акцентують увагу на забез$

печенні державного управління економічної рівноваги
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на сьогодні мають досить фрагментарний характер,

тому виключно важливим завданням є виявлення над$

національних інструментів державного управління ре$

гіональних інтеграційних угруповань у забезпеченні еко$

номічної рівноваги та обгрунтування їх емпіричної ре$

зультативності.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Останні публікації з зазначеної проблематики, пред$

ставлені такими науковцями, як Кастельс М. [4], Шуль$

гіна М.В. [5], Хантінгтон О. [6], Сазонець І.Л. [3].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є виявлення наднаціональних

інструментів державного управління регіональних

інтеграційних угруповань у забезпеченні економіч$

ної рівноваги та обгрунтування їх емпіричної резуль$

тативності.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні в світі є досить ве$

лика кількість інтеграційних об'єд$

нань однак наднаціональні органи

координації макроекономічної

політики мають лише невелика

кількість інтеграційних об'єднань,

до того ж слід підкреслити, що

форма інтеграції в цьому випадку

носить вторинний характер. Ав$

торський аналіз дає змогу стверд$

жувати, що в регіональних інтегра$

ційних угрупованнях механізм дер$

жавної політики економічної рівно$

ваги має досить схожі інституції. На

наднаціональному рівні для дер$

жавного управління економічної

рівноваги створюються інституції,

які забезпечують координацію

найбільш важливих вразливих до

зовнішніх чинників сфер. Тому, на

нашу думку, узагальнення механі$

зму координації економічної рівно$

ваги слід продемонструвати на од$

ному з інтеграційних угруповань.

Найбільш простим та відкритим

для Інтернет доступу механізмом

координації економічної рівноваги

володіє інтеграційна Асоціація

держав Південно$Східної Азії

(Association of South East Asian

Nations). Країни АСЕАН значно

відрізняються один від одного за

рівнем економічного розвитку. По$

слідовно долаючи чинники, пов'я$

зані з цими труднощами, учасники

Асоціації позначили цілі свого роз$

витку до 2020 р. як створення

"Спільноти АСЕАН" (по типу ЄС).

Велике значення АСЕАН надає

співробітництву монетарній сфері

та використання ефективних тех$

нологій у всіх сферах економічного співробітництва,

таким чином, виводячи його на сучасний технологічний

рівень і відкриваючи широкі можливості для ініціатив

приватного бізнесу [9].

Результативність діяльності державного управління

АСЕАН у забезпеченні економічної рівноваги характери$

зується ступінчатою ієрархічною системою, що є переваж$

ною для більшості сучасних регіональних інтеграційних

угруповань де секретаріати є головними органами управ$

ління, а їм надають допомогу функціональні органи. Уп$

равління координується постійними наднаціональними

секретаріатами і робочими групами. Загалом механізм

забезпеченні економічної рівноваги на наднаціональному

рівні в АСЕАН представлено на рисунку 1.

Головний зміст ділової активності робочих груп з

полягає в тому, щоб діяти, виходячи з рішень і доку$

ментів, прийнятих у ході саміту країн інтеграційної уго$

ди, і намічати основні конкретні напрями співпраці на

найближчу перспективу.

Рис.1. Механізм державного управління економічною
рівновагою на наднаціональному рівні в Асоціації держав

Південно�Східної Азії
Джерело: [9].
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Розробкою таких напрямів діяльності робочих груп

займаються Секретаріат і керівництво робочих груп;

запропоновані ними рекомендації обговорюються і за$

тверджуються на пленарних засіданнях робочих груп, у

присутності делегацій всіх країн$учасниць, оглядачів та

гостей. Кожна з наявних робочих груп розглядає спе$

цифічне коло питань, що

цікавлять саме її учасників,

має власні пріоритети і особ$

ливості, хоча й працює в тісно$

му контакті з Секретаріатом.

На засіданнях кожної з робо$

чих груп розглядаються кон$

кретні питання в тих сферах

співробітництва, що визначені

учасниками як пріоритетні.

Узгодження порядку денного

засідань груп, а також фінан$

сування програм і проектів

здійснюється в контактах з

секретаріатом.

Першим з дієвих інстру$

ментів державного управлін$

ня економічною рівновагою

на наднаціональному рівні є

інтеграція банківського сек$

тору та функціонування регі$

ональних банків розвитку.

Механізм дії цієї інституції

полягає в тому, що при над$

лишковій грошовій кожна

країн для досягнення еконо$

мічної рівноваги на фінансо$

вому ринку викупає державні

облігації тим самим регулюю$

чи грошову масу на наднаціональному рівні забезпечу$

ючи зменшення інфляції та стабілізації попиту, пропо$

зиції. На сьогодні з причин достатньої економічної та

торгової взаємозалежності країн АСЕАН, регіональний

банк розвитку має комбіновані валютні резерви в

розмірі близько $ 1 трлн, а також функціонує мережа
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Рис. 3. Вплив міжнародних платіжних систем на диверсифікацію
міжнародної торгівлі в країнах АСЕАН

Джерело: [9;7].

Рис. 2. Структурно�логічна схема впливу регіональних платіжних
систем у забезпеченні економічної рівноваги

Джерело: [9].
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двосторонніх угод про свопи РЕПО серед країн АСЕ$

АН, Китаю, Японії і Республіки Корея [9;10].

Наступним дієвим інструментом державного управл$

іння економічною рівновагою на наднаціональному рівні,

що не доступний країнам, які не є членами регіональних

інтеграційних є наявність регіональних платіжних систем.

У рамках регіональних інтеграційних угруповань платіжні

системи регламентують сукупність процедур і пов'язаних

з ними комп'ютерних мереж, використовуваних для про$

ведення фінансових транзакцій на ринку облігацій, ва$

лютному ринку, на ринку похідних фінансових інстру$

ментів і опціонів, і для передачі коштів між учасниками

цієї платіжної системи. Основним призначенням платіж$

ної системи є виконання розрахунків між постачальни$

ком послуги / товару (продавцем) і споживачем послуги

/ товару (покупцем), який пред'явив до оплати платіжну

карту. При цьому важливо підкреслити, що ці розрахун$

ки проводяться в безготівковій формі. Крім того, платі$

жна система забезпечує отримання готівки держателем

картки як у спеціальних пристроях — банкоматах, так і в

операційних касах, що надають такі послуги. У найзагаль$

нішому виді система регіональних платіжних систем пред$

ставлена на рисунку 2.

Так, як видно з рисунку, центральний адміністратив$

ний орган забезпечує загальне керівництво платіжною

системою як в плані поточної діяльності, так і в плані

Рис. 4. Систематизація методологічних аспектів концепції сталого розвитку як складової
державного управління економічною рівновагою в Європейському Союз

Джерело: [1; 2].
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розвитку системи, а саме: визначає і розвиває єдину

концепцію побудови платіжної системи; підтримує

організаційно$правову базу платіжної системи — роз$

робляє і модифікує збірку правил, регламентів та інші

нормативні документи для учасників системи; організо$

вує техніко$технологічну підтримку платіжної системи;

розробку і модифікацію вимог до носіїв інформації та

пристроям їх обробки, до протоколів взаємодії техніч$

них засобів, забезпечує впровадження нових технічних

і технологічних рішень; проводить вибір перспективних

напрямів розвитку бізнесу платіжної системи з підготов$

ки нових і модифікації існуючих карткових продуктів,

розвитку агентських програм, розширенню числа учас$

ників і збільшенню клієнтської бази платіжної системи;

виконує моніторинг і аудит діяльності учасників систе$

ми, сертифікацію учасників на відповідність прийнятим

правилам і вимогам платіжної системи; проводить ар$

бітраж конфліктних ситуацій, накладає санкції за пору$

шення правил платіжної системи. Емітентом у цьому ви$

падку (оскільки розглядаються платіжні картки) є кре$

дитна установа — банк. Основним завданням емітента

є організація обслуговування клієнтів — власників кар$

ток, а саме: реєстрація та ведення досьє власників. Ви$

щезазначений механізм дозволяє в першу чергу коор$

динувати валютно$фінансові відносини на новому рівні,

який базується на віртуальній системі міжнародних ва$

лютних розрахунків, що робить міжнародну торгівлю

серед країн регіонального інтеграційного угруповання

більш стійкою до зовнішніх загроз. Про це свідчить

збільшення торгових партнерів на основі індексу дивер$

сифікації експорту, після запровадження електронної

системи гарантування розрахунків, що представлено на

рисунку 3.

Наступним дієвим інструментом державного управ$

ління економічною рівновагою на наднаціональному

рівні, що не доступний країнам, які не є членами регіо$

нальних інтеграційних угруповань є розробка та реалі$

зація регіональних економічних програм. Слід відзна$

чити, що на сьогодні діє велика кількість регіональних

програм розвитку в інтеграційних угрупованнях, вони

мають на меті усунення дисбалансів між країнами в си$

стемоутворюючих сферах взаємодії країн, що об'єдну$

ються. На сьогодні однією з най$

популярніших концепцій регіо$

нального економічного розвитку

є "Сталий розвиток".

Так, наприклад, Німеччина

слідує національній стратегії ста$

лого розвитку, представленої

Федеральним урядом в 2002 році

з нагоди Конференції Організації

Об'єднаних Націй в Йоганнес$

бурзі. Слід відзначити, що стра$

тегія сталого розвитку в Німеч$

чині має значні результати, бо за

останні десять років у цій країні

спостерігається зменшення

шкідливого виробництва, підви$

щення соціальних стандартів та

прозорості економічної сфери.

Така ситуація склалася не тільки

завдяки сформованим принци$

пам національної стратегії також важливу роль у цьому

процесі відіграють інституційні структури. Загалом ме$

тодологічні аспекти реалізації сталого розвитку в Євро$

пейському Союзі представлено на рисунку 3.

Слід відзначити, що просування та реалізація ста$

лого розвитку в Європейському Союзі займаються дер$

жавні інституції на кожному рівні наднаціонального ре$

гулювання суспільно$економічних відносин. Так, на$

приклад, парламентська консультативна рада зі стало$

го розвитку на рівні парламенту підтримує в Німецько$

му Бундестазі національну Стратегію сталого розвитку

Федерального уряду, а також Європейську стратегію

сталого розвитку і дає рекомендації. Така інституційна

структура забезпечує не тільки прозорість і гнучкість,

але й дуже високий ступіть зворотного зв'язку.

Механізм взаємодії між основними суб'єктами ре$

гулювання базується на системному підході та дозво$

ляє не зволікаючи реагувати на зовнішні виклики та нові

пріоритети сталого розвитку. Загалом економічні про$

грами з регіонального розвитку в інтеграційних угрупо$

ваннях значно впливають на економічну рівновагу про

це свідчить багато економічних індикаторів, серед них

найбільшу кореляцію має ВВП на душу населення, що

навіть в період світової економічної кризи продемонст$

рували стійкість у порівнянні з країнами, що не є члена$

ми Європейського Союзу, проте мають спільну торгову

діяльність.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі обгрунтування результативності

державного управління економічною рівновагою на

наднаціональному рівні, було виявлено наступні інстру$

менти, які дають змогу здійснювати стабілізаційну пол$

ітику на наднаціональному рівні тим самим отримуючи

синергетичний ефект, що в свою чергу формує рівень

економічної рівноваги в країнах регіонального інтегра$

ційного угруповання на більш високому рівні, та вира$

жається на відносному балансі між ВВП та ВНП, більш

високій диверсифікації міжнародної торгівлі тощо.

Доведено інструментом державного управління еко$

номічною рівновагою на наднаціональному рівні, що має

прямий вплив на динаміку рівноваги на реальному та
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Рис. 5. Порівняльна характеристика динаміки ВВП Польщі,
Німеччини, Білорусії та України за 1970—2015 рр.
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фінансовому є діяльність багатосторонніх банків роз$

витку, що в своїй діяльності регулюють валютно$фінан$

сові відносини та збалансовують обсяг та швидкість гро$

шової маси у тих випадках, коли окрема країна в на$

слідок певних причин не може ефективно проводити ста$

білізаційну політику, на противагу країнам, які не є чле$

нами регіональних інтеграційних угруповань і повинні

брати кредити в міжнародних організаціях та віддавати

гроші за досить не вигідними умовами. Другим інстру$

ментом діяльності регіональних інтеграційних угрупо$

вань у забезпеченні економічної рівноваги, що має пря$

мий вплив на рівноважний стан у сфері міжнародної

торгівлі є функціонування регіональних платіжних сис$

тем, які забезпечують контроль за валютно$фінансови$

ми розрахунками між контрагентами координуючи та

регламентуючи міжнародні розрахункові операції. На$

ступним та найбільш впливовим інструментом досягнен$

ня економічної рівноваги є функціонування в деяких ре$

гіональних інтеграційних угрупованнях спеціальних ре$

гіональних програм розвитку. На прикладі Європейсь$

кого Союзу, де функціонує досить популярна концеп$

ція "Сталого розвитку", що базується на тому, що з за$

гального бюджету угруповання виділяються кошти на

вирішення певних проблем не тільки економічного, а й

соціального, екологічного характеру досягається гар$

монізація суспільно$економічних процесів. Вищезазна$

чені інструменти не доступні для країн, які не є членами

регіональних інтеграційних угруповань, також слід до$

дати, що на сьогодні далеко не всі регіональні інтег$

раційні угруповання мають дієві механізми для реалі$

зації вищезазначених інструментів, проте слід підкрес$

лити, що на сьогодні економічна рівновага країни тісно

пов'язана з процесами регіональної економічної інтег$

рації, і ті країни, що не є мають на меті формувати інтег$

раційні зв'язки з перспективними регіональними інтег$

раційними угрупованнями, неодмінно будуть змушення

стати сателітами або маргінальними територіями та

співпрацювати на менш вигідними інституціями (транс$

національними корпораціями та міжнародними органі$

заціями) для досягнення економічної рівноваги.
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