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СОТ.  Друга суперечність глобалізації охоплює протиставлення та 
єдність національної та світової економіки, що має таку форму 
прояву, як зіткнення національних та світових пріоритетів. 
Поширення набуває «ресурсна дискримінація», котра встановлює 
«вимивання» ресурсів з країн, що розвиваються, та експортну 
експансію промислово розвинених країн, що одержує інституційне 
оформлення у формуванні наддержавних міжнародних організацій. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР: ПЕРЕДУМОВИ 

ФОРМУВАННЯ ТА НАСЛІДКИ 
 

Глобальний фінансовий простір створює умови для дії 
низки тенденцій, серед яких: зростання темпів концентрації 
фінансового і промислового капіталу, збільшення кількості їх 
злиттів; зниження значення монетарних факторів у формуванні 
валютних курсів і зростання руху капіталу; відігрівання фондовими 
ринками головної структуроутворюючої ролі в фінансовому секторі; 
зміна структури інструментів фінансового ринку – зростання частки 
інструментів-титулів реального сектору –  корпоративних цінних 
паперів та їх похідних; посилення взаємозалежності фінансових і 
реальних секторів економіки.  

З огляду на це дослідження економічного простору 
потребує відокремлення фінансового простору і відносин, які 
виникають у процесі управління фінансового простору та 
забезпечення саморозвитку «країни-системи». Ці відносини 
експерт по світових фінансах Бруні Рочча Фульчері називає 
геофінансами, дослідження яких потребує таких методичних 
припущень: 

геоекономічний та геофінансовий вибір базується на оцінці 
довгострокової перспективи та налаштований на збереження 
інструментів саморозвитку (tuot court); 

глобалізація фінансового ринку зробила фінансові ресурси 
невизначеними, а тому геофінансовий вибір налаштований не на 
встановлення їх належності, а на посилення здатності «країни-
системи» їх використовувати; 
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фінансові ресурси обмежені, а тому є неминучою боротьба 
за їх джерела; 

з геоекономічної точки зору критерій економічності 
використання цих ресурсів є недостатнім і доповнюється критерієм 
небезпечності. Якщо використання таких ресурсів стає основою 
загроз для «країни-системи», посилює потенціал конкурента, то 
виникає потреба відмови від джерел цієї фінансової «сировини»; 

геофінанси опрацьовують питання розвитку таких 
технологій для «країни-системи», які забезпечать найбільшу 
додану вартість від використання фінансових ресурсів. 

Отже, відокремленим сектором світової економіки стають 
глобальні фінанси, що мають більшу дохідність порівняно з 
реальним сектором, відволікають частину виробничого капіталу, 
створюють віртуальні гроші та кредитні обов’язки. Фінансова 
глобалізація спричиняє появу глобального фінансового ринку; 
впровадження глобальних фінансових стратегій транснаціональних 
корпорацій і транснаціональних банків; вільне переміщення 
капіталів між країнами і регіонами світу; створення системи 
наднаціонального регулювання міжнародних фінансів. 

Фінансова глобалізація стимулюється нерівномірністю 
економічного розвитку та розподілу фінансових ресурсів; 
недостатністю в більшості країн власних ресурсів для покриття 
бюджетних дефіцитів, проведення соціально-економічних 
перетворень, здійснення процесів злиття та поглинання компаній і 
банків, виконання боргових зобов’язань по внутрішніх із зовнішніх 
запозиченнях. 

У процесі піднесення фінансової глобалізації розгортаються 
такі передумови фінансової нестабільності: зміна валютних 
режимів; зростання обсягів міжнародних потоків капіталу, обсягів 
валютообмінних операцій, збільшення швидкості поширення 
інформації; якісні зміни у структурі міжнародних потоків капіталу, 
що спричинили мобільність капіталів; приналежність суб’єктів 
фінансового ринку до різних національних економічних систем, що 
збільшує рівень ризику фінансових операцій та зумовлює 
зростання нестабільності глобального фінансового простору. 
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