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У статті розглянуто загальні риси й національні особливості
економік країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які можна розглядати
як сукупність чинників формування регіональної ідентичності країн ЦСЄ.
Актуальність обраної теми обґрунтовується тим, що на сучасному
етапі розвитку світової економіки посилення процесів глобалізації та
конкурентної боротьби за ринки збуту та сировини змушує багато країн
шукати нові способи відстоювання національних інтересів, що нерідко
вимагає від територіально суміжних держав спільних зусиль. Політика XXI ст.
моделюватиметься політикою регіонів і стосунків між ними. Саме регіони
все більшою мірою виступають як стабілізаційні центри в найрізноманітніших
частинах земної кулі (ЄС, НАФТА, Центральноєвропейська ініціатива та ін.).
На сьогодні регіон країн Центральної та Східної Європи фактично
оформився в геополітичному вимірі, втім питання про те, які країни його
формують, залишається відкритим: у міжнародній економічній практиці не
існує єдиної думки щодо того, які саме країни слід відносити до цього
регіону.
Криза 2008 – 2009 рр. показала, що економіки регіону ЦСЄ мають
багато спільного, стикаються зі схожими проблемами і є дуже взаємозалежними. Але часто ризики сьогодення становлять потенційні можливості
для економіки. Якщо належним чином використати ці можливості, регіон
зможе повернутися на шлях стійкого економічного зростання. Таким
чином метою дослідження стало виявлення спільних рис для всіх країн
регіону та національних відмінностей в економічному розвитку.
З цією метою автором досліджено динаміку окремих макроекономічних показників країн ЦСЄ протягом максимального за тривалістю
періоду часу, для якого щодо всіх країнах є достовірні статистичні дані.
На основі порівняльного аналізу темпів економічного зростання в
промислово розвинутих країнах і країнах ЦСЄ виявлено особливості
економічного зростання в останніх. Проаналізовано рівень глобальної
конкурентоспроможності країн ЦСЄ.
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