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УПРАВЛІННЯЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Велика кількість публікацій присвячена питанню євроінтеграції України.
Актуальність проблеми інтеграції України у світове господарство висвітлено в працях
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Ликтян Д.Т., Дахно І.І., Пахомова Ю.М.,
Лук’яненко Т.Г., Губицького П.В. та ін. Всі вчені, як один підкреслюють важливість
ролі інтеграції української економіки у глобальні міжнародні економічні процеси. Не
можна не погодитися з думкою Д.Т. Ликтян та І.І. Дахно, що вступ України в
Європейську спільноту є одним із необхідних кроків на шляху досягнення ринкового
ідеалу економіки [2;3].

Сучасні тенденції розвитку світової економіки визначаються постійним
розширенням господарських зв’язків. Економічна взаємозалежність держав,
інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в
економіці. Інтеграційні процеси передбачають створення умов для вільного
переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили.

Загальний розвиток міжнародних відносин, посилення процесів
інтернаціоналізації та інтеграції у світовому господарстві сприяють появі нових
координуючих міжнародних організацій та посилення впливу тих, які вже існують на
сьогодні.

Україна вибрала ЄС як пріоритетний напрямок інтеграції. Зазначимо, що ЄС на
даному етапі є найбільш прогресуючим інтеграційним об’єднанням.

Сучасна глобальна криза яскраво продемонструвала неспроможність суто
ліберальних підходів до економіки і практично актуалізувала вплив держави на хід
відтворювальних процесів. Україна як держава, що рухається від директивно-планової
до ринкової економіки дещо потерпає від негативних ефектів лібералізації, а також від
наслідків адміністративно-командної системи, тобто надмірної монополізації деяких
видів виробництва, відсутності культури бережливого господарювання, які
поєднуючись з лібералізацією дають неочікувані ефекти.

На сьогодні Україна за досягнутим у цілому (саме в цілому, а не в окремих
галузях чи виробництвах) рівнем економічного розвитку не можу бути активним
учасником найбільш зрілих форм міжнародних інтеграційних процесів у
найрозвинутіших геоекономічних сегментах.

На нашу думку, складність проблеми інтеграції України в глобальне конкурентне
середовище полягає в необхідності інтенсивно розробляти та практично здійснювати
відповідну державну політику й одночасно формувати надійне наукове підґрунтя.
Принципово важливим є не тільки оптимізувати міжнародні економічні відносини з
традиційними та новими партнерами, а й закласти основи для забезпечення стабільної
конкурентоспроможності національної економіки в довгостроковому контексті.

Розширення ЄС відкриває для України нові перспективи розвитку та достатньо
вагомі можливості поглиблення євроінтеграційної політики нашої держави. Важливим
кроком на шляху до цього є підписання 21 березня 2014 року у Брюсселі політичної
частину Угоди про асоціацію з ЄС за участі українського прем'єр-міністра Арсенія
Яценюка [1]. Зазначимо, що підписано лише ті частини Угоди, які стосуються
політичної взаємодії, питань безпеки та боротьби з тероризмом. Економічну частину
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угоди, що передбачає створення повноцінної зони вільної торгівлі і стосуються таких
питань, як доступ на ринки, торгівля енергоносіями, співпраця у сфері сільського
господарства, транспорту, металургії, космосу, наукових досліджень, туризму,
підприємницької діяльності, захист інтелектуальної власності та умови оподаткування,
Україна розраховує підписати до кінця року. В результаті відповідного розширення
Україна опиняється у статусі безпосереднього члена Євросоюзу, що об'єктивно
посилюватиме вплив ЄС на нашу державу, насамперед, у політичній сфері. Йдеться про
вплив Євросоюзу на процеси поглиблення демократії, забезпечення прав і свобод
людини, зміцнення позицій ЗМІ, утвердження основних засад громадського
суспільства. Для України процес інтеграції потенційно несе ряд позитивних ефектів:
можливість додаткової модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і
новітніх передових технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
виробника через можливість виходу на єдиний зовнішній ринок, наближення
соціальних умов до світових стандартів, підвищення рівня життя й добробуту
населення, відкриття кордонів для вільного пересування населення, загальне зміцнення
національної безпеки, реформування соціальної сфери тощо. Але інтеграційні
перспективи не є зовсім райдужними: країна може частково або повністю втратити
суверенітет (тобто придбавши військову базу, може втратити політичну та економічну
безпеку), часто приєднання до одного інтеграційного утворення призводить до
погіршення відносин з іншими утворенням, відкриття ринків може спричинити втрату
конкуренто- спроможності певними галузями, у тому числі через квотування певних
видів товарів, можливим є й переміщення в країну шкідливих виробництв, що
позначиться на рівні екологічної безпеки, але головною проблемою є те, що нова
держава-учасниця згодом може бути використана тільки як сировиннй придаток, база
дешевих трудових ресурсів. Не дивлячись на негативні потенційні наслідки інтеграції,
уряд країни активно працює в напрямку євроінтеграції.

Проте аналіз соціально-економічного розвитку України в 90-ті роки показує, що
практично за всіма партнерами оцінки готовності приєднатися до Європейського
Союзу країна мала одні з найгірших показників у Центральній та Східній Європі. В
Україні за 22 роки незалежності не вдалося провести ефективні реформи, глибока криза
охопила практично всі сфери суспільства. Більше того, за рівнем соціально-
економічного розвитку Україна почала суттєво відставати від багатьох країн
субрегіону, а за оцінками конкурентоспроможності національної економіки посідала
останні місця не тільки серед європейських країн, а й порівняно з багатьма країнами,
що розвиваються. Відсутність громадського консенсусу щодо напрямів та темпів
соціально-економічних реформ, практично стабільно неефективна діяльність урядів
суттєво віддаляють перспективу повного членства України в ЄС. Очевидно, що тільки
послідовні, глибокі та рішучі реформи можуть змінити цю тенденцію кардинально.

Виходячи з визческазаного зазначимо, об’єднання України з ЄС має на меті не
лише зміцнення політичних позицій, а також поліпшення економічних показників.
Проте таке об’єднання буде ефективним тільки у випадку, якщо країна застосує заходи
для досягнення відповідних критеріїв розвитку.
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