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"До питання про інтеграційні та дезінтеграційні процеси
в економіці"
Інтеграція і її протилежність – дезінтеграція – це процеси, що характеризують зміни внутрішнього зв’язку економічного простору. У сучасному економічному глобалізаційному процесі діє два протилежних класи
тенденцій. Це, з одного боку, тенденції інтеграційні, а з іншого боку –
дезінтеграційні. Слід зазначити, що у своєму розвитку ці тенденції значною мірою антиномічні. Тобто не мають чітко вираженої тенденції й у різних економічних ситуаціях можуть змінювати напрямок.
Теоретичні принципи економічної інтеграції базуються на економічних і математичних теоріях загальної рівноваги. У системному аналізі
найважливішу роль відіграють три фундаментальних поняття: оптимум
за Парето, ядро, економічна рівновага. Метою статті є прагнення знайти
оптимальне співвідношення процесів інтеграції та дезінтеграції, а також
розробки державою доцільної економічної політики з урахуванням
співвідношення інтеграційних та дезінтеграційних процесів.
Автор вважає, що показником дезінтеграції на кожному етапі
розвитку глобалізаційних процесів може служити зростання транзакційних витрат, показником яких виступають дисперсія й середньоквадратичне відхилення, тобто розбіжності ознак при аналізі ВВП на душу
населення країн, що входять в інтеграційне об’єднання. Аналіз розширення ЄС показує, що транзакційні витрати у міру розширення й вступу
до Євросоюзу менш розвинених країн зростають і, на сьогодні, на думку
автора, досягли критичної точки.
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