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"Характер взаємодії державної і ринкової координації"
Будь-якій економічній системі притаманний певний спосіб упорядкування (координації) дій економічних суб'єктів. Зазвичай до таких способів відносять ринкову координацію, яка здійснюється на основі взаємодії
попиту, пропозиції і рівноважних цін, а також державну, базовану на
примусових функціях органів державної влади. Оскільки держава – це
складова політичної системи, а ринок – економічної, то традиційним для
економічної науки стало твердження про принципову неможливість
поєднання держави й ринку як способів координації в одній моделі,
оскільки вони вважаються поняттями різнопорядковими та принципово
несумісними. Тому основним координатором економічної діяльності
вважається ринок, а держава долучається до нього в якості регулювальної сили тільки тоді, коли він не може ефективно виконувати свої
функції.
Методологічний підхід, базований на протиставленні економічної
й політичної сфер функціонування суспільства, не може бути прийнятним
для дослідження взаємодії ринку і держави. Об'єктом координації є
цілеспрямована діяльність людей, яка реалізується і в економічній,
і в політичній та соціокультурній сферах. Тому її впорядкування базується на взаємозалежності економіки, політики й культури. Правила ринкового обміну закріплюються через складну взаємодію неформальних
норм, що є похідними від культури, з правилами формальними. Останні
створюються у правовій сфері й затверджуються конституційно та інституційно за рахунок реалізації політичної влади держави. Сама ж держава
як творець формальних правил у багатьох сферах своєї діяльності
функціонує на правилах ринкових. Завдяки цьому ринкова координація
неможлива без державної, так само, як і державна неможлива без
ринкової.
Рівноправним суб'єктом координації виступає громадянське суспільство, яке є об'єктивним підґрунтям для розвитку умов, без яких
неможливе ефективне функціонування як ринкової, так і державної
координації. Це демократія, за якої формуються засади розвитку
й захисту приватної власності як необхідної умови свободи особистості
й функціонування ринкового механізму, а також створення протидії
узурпації держави групами приватних інтересів. Водночас громадянське

суспільство не може існувати без ринку, якому притаманні різні форми
власності й домінування приватних економічних інтересів, що зосереджують у собі найбільший потенціал для створення матеріальної
складової його функціонування. При цьому громадянське суспільство
потребує держави як гаранта прав і свобод людини, які забезпечуються
законом. Держава, у свою чергу, відчуває потребу в громадянському
суспільстві як передумові свого поступу до демократичного устрою.
Таким чином, процес координації економічної діяльності людей реалізується через функціонування ринку, держави й громадянського суспільства, взаємодія яких формує близький до оптимального симбіоз за
рахунок створення і відтворення інституціональних умов свого існування.
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