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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Глобалізація за своїм змістом відображає світопорядок, що зміню
ється та такий, що інтенсивно змінюється далі світопорядок на основі 
переміщення світових центрів влади і трансформаційних процесів, що 
відбуваються в міжнародних, регіональних і національних соціально- 
політичних системах [1, 2). Глобалізація -  складний еволюційний про
цес становлення, функціонування і розвитку людської цивілізації, іні
ційований і сконсолідований епохальними і базисними інноваціями. 
На цьому акцентується увага, враховуючи, що багатьма глобалізм
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сприймається як явище кінця XX і початку XXI ст. [2. с. 23-29; 
З, с. 51; 4, с. 346-405].

Глобалізація XXI ст. проявляє свої інтегративні, консолідуючі особ
ливості. Спонукаючи наукове співтовариство політиків і просто «пред- 
вісників» прогнозувати майбутнє з регіональними та світовими коор
динаційними центрами [5, с. 45-571.

Кожна ознака глобалізації має свої позитивні і негативні властивос
ті, які ініціює виклики — масовий вплив на державу, на її форму прав
ління, державний устрій і державний режим. їх систематизація пред
ставляє методологічну цінність. На цій основі можна виявити основні 
проблеми суспільства, визначити перспективи сучасної держави у їх 
вирішенні, без чого знижується ймовірність забезпечення національної 
безпеки [6, с. 35].

Для сучасної держави стійкість фінансової системи означає здат
ність держави якісно виконувати свої функції при виникненні непе
редбачених шоків різної природи, особливо у світлі як економічного 
так і інших криз сучасного світу, тут чітке визначення меж і розмірів 
державного боргу, ефективна реалізація боргової функції найважливі
ше державне завдання.

Однією з найбільш активно обговорюваних є проблема скорочення 
повноважень інституту держави, який втратив значну частину своїх 
традиційних функцій, частина з яких «перехоплена» транснаціональ
ними та міжнародними структурами, частина передана місцевій владі і 
громадянському суспільству.

Але незважаючи на те, що існують серйозні протиріччя і розбіжнос
ті в уявленнях про роль держави у глобальному просторі, більшість 
дослідників відзначають тенденцію ослаблення інституту національної 
держави, розмивання її меж і руйнування традиційних політичних зв'я
зків під тиском нових політичних акторів. Йдеться про транснаціона
льні суб'єкти влади, які витісняють національні інститути і непідконт- 
рольні міжнародним політичним структурам.

Глобально орієнтована економіка послаблює механізми регуляції 
внутрішньою політикою, робить держави контрольованими з боку сві
тових фінансових ринків, інтереси яких входять у суперечність з наці
ональними інтересами. Економічна глобалізація не просто знижує зна
чення національної держави — вона підриває основи національного 
суверенітету і незалежності.

Особливо важливим для легітимності держави є її нездатність вико
нувати свої зобов'язання як гаранта національної безпеки.

Більшість сучасних дослідників відзначають, що далеко не всі дер
жави можуть успішно вписуватися в новий економічний простір. Між
народні економічні процеси, які раніше успішно регулювалися на дво
сторонньому рівні, переростають у позадержавні відносини, у зв’язку з 
чим відбуваються розмивання та знецінення регулюючих функцій дер
жави. Інформаційні, фінансові та інші процеси, пов'язані з глобаліза
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цією, скорочують можливості національних урядів з контролю внутрі
шньополітичної ситуації і управління нею.

Підсилюючи свої позиції транснаціональні актори, діють по всьому 
світу і не визнають кордонів, що все більшою мірою підриває здатність 
національної держави забезпечувати добробут громадян, у всякому разі 
частково позбавляє її традиційних структур, технологій управління і 
контролю.

Нагромадження суверенних боргів, що досягає історичних макси
мумів у розвинутих країнах, змушує переосмислювати виклики і загро
зи фінансовій безпеці в умовах глобального світу. Попри оптимізм, 
обережно висловлюваний фахівцями стосовно посткризового глобаль
ного відновлення, існує переконання в тривалості проблеми розванта
ження фінансових дисбалансів.

Водночас наукові і прикладні дослідження боргового навантаження 
міжнародного суверенного сектору не дають однозначних відповідей 
щодо вирішення боргових проблем. В цьому контексті актуальність 
дослідження питання впливу глобалізації на формування державних 
боргів полягає у концептуальному визначенні безпечних параметрів 
нагромадження державних боргів для міжнародної та національних 
фінансових систем, а також напрямів міжнародного врегулювання та
ких процесів.

Забезпечення боргової безпеки сучасної держави залишається найа
ктуальнішою сферою для дискусій. Багатоаспектніть наслідків поши
рення боргових проблем державного сектору на інші сфери, складність 
отримання достовірної інформації щодо наявних та потенційних ризи
ків накопичення суверенних боргів, ідентифікація безпечних критеріїв 
нагромадження боргу для кожної окремої країни та здатність держав 
вчасно виконувати боргові зобов’язання — ось лише неповний перелік 
проблем, затримка вирішення яких посилює глобальну фінансову не
стабільність.

Тому необхідне вивчення фінансових ризиків, удосконалення їх 
оцінювання та формування системи превентивних заходів. Така робота 
активізована міжнародними і національними організаціями, а також 
наднаціональними органами, які послідовно здійснюють антикризові 
та превентивні заходи.

Звичайно це не вичерпує глобальних та національних антикризових 
заходів, які здійснюються з метою оздоровлення суверенних фінансів і 
є складовими боргової функції держави.

Слід зазначити, що глобалізація має цілий ряд позитивних сторін у 
процесі впливу на державний борг. Так, вона відкриває нові можливо
сті розвитку, оскільки сприяє поширенню інформації, знань, нових 
технологій, дозволяє повніше, ніж будь-коли, використовувати перева
ги міжнародного поділу праці, виробничої кооперації, ефективніше 
використовувати ресурси, кредити і т. п. Але вона ж загострює існуючі 
в світі протиріччя, більше того породжує нові небезпеки, конфлікти і
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кризи, обумовлює збільшення державних витрат, що, в свою чергу, 
породжує збільшення державного боргу.

З іншого боку, процес глобалізації здатний помітно вплинути на 
формування нового світового порядку, знижуючи можливості націона
льних урядів при домінуванні окремих держав міжнародного співтова
риства, в результаті їхньої економічної залежності.

Багатьма економістами відзначається, що фінансова глобалізація 
безпосередньо впливає на проведення національної макроекономіч- 
ної та грошово-кредитної політики, а саме: значно обмежується кіль
кість цілей, які можна досягти методами грошово-кредитної політи
ки, відбуваються поступові зміни в інструментарії грошово-кредитної 
політики.

Незважаючи на негативні моменти глобалізації, слід відзначити на
явність тісного зв'язку між глобалізаційними процесами і фінансовою 
стабільністю. При цьому підтримка зваженої фінансової політики в 
довгостроковій перспективі сприяє досягненню фінансової стабільнос
ті, і навпаки, а в короткостроковій перспективі може проявлятися про
тиріччя в необхідності забезпечення цінової стабільності з вимогою 
підтримки стабільності фінансової системи, що в тому чи іншому виді 
є важливим чинником впливу на боргову безпеку держави.
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