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СВІТОВА ЕкОнОмІкА ТА мІЖнАРОДнІ 
ВІДнОСИнИ
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ГЛОБАЛьНА МОдИФІКАцІЯ ЧИННИКІВ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ 
ПІдПРИЄМСТВ ХІМІЧНОї ГАЛУЗІ

у статті розглядається процес трансформації чинників, що обумовлюють стратегію розвитку експортоорієнтованих підприємств. визначено 
вплив тенденцій глобальних фінансових ринків та ринків товарів і послуг на стратегію підприємств хімічної галузі. встановлено роль екологіч-
них факторів у процесі реалізації стратегічних планів провідними учасниками світового ринку мінеральних добрив.
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Постановка проблеми у її загальному вигляді, її 
зв’язок із важливими практичними завданнями. варі-
ативність проявів глобалізації, відсутність чіткої детермі-
нації її переваг та недоліків створює певну невизначеність 
у питанні аналізу впливу глобальних факторів на форму-
вання стратегії економічних суб’єктів та її реалізацію. не-
вирішеність проблеми виділення факторів «глобального» 

характеру посилюється розмаїттям форм та інструментів 
міжнародної діяльності підприємств. окрім того необхідно 
зважати на той факт, що глобалізація є динамічним понят-
тям, відповідно, це призводить до необхідності постійного 
перегляду та актуалізації стратегії експороорієнтованих 
підприємств. у підсумку виникає важлива теоретична та 
прагматична проблема, пов’язана з модифікацією чинни-
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ків «глобального» характеру та впливом таких процесів на 
експортну діяльність підприємств на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаю-
чи на її актуальність, виділена проблема знаходиться в цен-
трі досліджень провідних вітчизняних та закордонних еко-
номістів. Зокрема, слід виокремити роботи С. ємельянова, 
т. кальченка, о. касаткіної, л. климович, д. лук’яненка, 
є. панченка, а. поручника, я. Столярчук, в. чужикова, 
к.  Швандар, о. Швиданенка та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. в той же час, незважаючи на існування вагомої 
наукової бази, навіть сама постановка питання про мо-
дифікацію чинників глобалізації та їх впливу на стратегію 
експортоорієнтованих підприємств вимагає додаткових 
досліджень, пов’язаних, зокрема, з адаптацією до постійно 
виникаючих загроз на глобальних ринках.

Мета статті – ідентифікувати чинники експортоорі-
єнтованого розвитку підприємств хімічної галузі та їх вплив 
на стратегії учасників глобального ринку мінеральних  
добрив. 

Виклад основного матеріалу. підкреслимо, що си-
стематизувати фактори глобального характеру та їх вплив 
на стратегію сучасних експортоорієнтованих підприємств 
надто складно. в тім, на наш погляд, можна говорити про 
існування певного консенсусу щодо виділення, насампе-
ред, рушійних сил глобалізації. Більшість сучасних погля-
дів на глобалізацію в своїй основі орієнтуються на процеси 
об’єднання (економічного, політичного чи соціального); 
відповідне формування єдиного світового простору в різ-
них галузях людської діяльності; зміну сутності відносин 
між індивідуумами,  інститутами та державами, викликану 
інформаційною революцією [1; 2]. 

Рис. 1. Система впливу глобалізації на стратегію експортоорієнтованих компаній

джерело: розроблено авторами
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у контексті позитивного та негативного впливу глобалі-
зації на стратегію підприємств в більшій мірі необхідно гово-
рити тільки з позицій кожного конкретного суб’єкта госпо-
дарювання, а не взагалі щодо галузі або економіки в  цілому. 
як вірно зазначає С. Бричко, глобалізація ставить питання 
про готовність відповідати на виклики глобального середо-
вища, здатність адаптуватися до зміни умов, здатність відшу-
кувати та захищати локальні конкурентні переваги [3].

разом з тим, у прагматичній площині можна виділити 
певну сукупність факторів, їх кількісні та якісні ознаки, які 
характеризують вплив глобалізації на стратегію експорт-
ноорієнтованих підприємств (рис. 1).

розглянемо аргументацію, що зумовила включення ви-
щенаведених факторів до переліку, а також проаналізуємо 
характер їх впливу на стратегію експортоорієнтованих під-
приємств на сучасному етапі. при цьому розглянемо про-
яви глобалізації та їх вплив, акцентуючи увагу на світовій 
хімічній промисловості (виробництві мінеральних добрив). 

Характеризуючи єдність глобальних ринків, науковці, 
в першу чергу, вказують на суттєві зміни і міжнародному 
русі капіталів та послуг, які створюють передумови для 
реалізації глобальних стратегій розвитку багатьом еконо-
мічним суб’єктам, в тому числі компаніям. на наш погляд, 
в  контексті концепції єдності ринків та її впливу на стра-
тегії сучасних експортоорієнтованих підприємств можна 
говорити про наступні зв’язки (рис. 2 ):

 в той же час існує певна «мозаїчність» глобального 
ринку мінеральних добрив, яка визначає реалізацію його 
основними учасниками стратегій, що орієнтуються на 
власні конкурентні переваги. Саме цим можна пояснити 
той факт, що конфігурація ринків окремих видів мінераль-
них добрив характеризується суттєвими відмінностями. 
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Рис. 2. Єдність глобальних ринків та її вплив на стратегії компаній

джерело: розроблено авторами
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диференціація світового ринку мінеральних азот-
них добрив засвідчує суттєві відмінності в стратегіях його 
учасників, які, насамперед, орієнтуються на власні пере-
ваги щодо виробництва та збуту окремих видів продукції. 
існуюча товарна структура світового експорту азотних мі-
неральних добрив за багатьма показниками не співпадає 
зі структурою виробництва. 

отже, єдність товарних ринків набуває особливих 
форм, які, насамперед, проявляються у єдиних механіз-
мах ціноутворення та регулювання, використанні спільної 
транспортної інфраструктури, проте способи використан-
ня конкретними компаніями суттєво відрізняються. Ще од-
ним аргументом на користь тези про перенесення аспек-
тів глобальних стратегій на рівень конкретних компаній, 
а  також суттєві відмінності у можливостях їх реалізації є 
реакція найбільших світових виробників на глобальну еко-
номічну кризу (рис. 3).  

отже, як видно з рис. 3, доволі симптоматичним є факт 
нарощування виробничих показників у найбільших учас-
ників світового ринку мінеральних добрив, які демонстру-
ють високу здатність адаптуватися до несприятливих умов 
середовища діяльності. в той же час, окремі компанії зна-
чно наростили обсяги випуску, тоді як інші – на мінімальні 
значення.

втім, нерівномірність розвитку об’єктивно вимагає 
постановки питання про чинники, які дають можливість 
компаніям ыз країн, що розвиваються, ефективно реалізо-
вувати власну стратегію на глобальних ринках. ця пробле-
ма породжена кількома вагомими факторами наступного 
порядку: по-перше, абсолютними відмінностями у базових 
факторах формування стратегії на глобальних ринках; по-
друге, незрілістю інституціональної інфраструктури в кра-
їнах з транзитивними економіками; по-третє, ще більшим 

розшаруванням між країнами, що не представляють най-
більш могутні політичні та економічні блоки.

виходячи із структури собівартості виробництва мі-
неральних добрив, особливого значення набуває питан-
ня про вплив цінової динаміки світового ринку природ-
ного газу на стратегію компаній цього сектора. на нашу 
думку, саме це питання найбільш яскраво демонструє 
стратегії сучасних компаній у відповідь на зміни сиро-
винних  ринків.

можна говорити про існування чіткого взаємозв’язку 
між ціною природного газу в різних регіонах світу та для 
найбільшого учасника ринку мінеральних добрив. кое-
фіцієнт кореляції для ціни газу «СШа – європа» складає  
+ 0,84655377; для «СШа – компанія yara» + 0,6542862; для 
«європа – компанія yara»  + 0,9222535. З одного боку, над-
високий рівень кореляційного зв’язку між цінами на при-
родний газ «європа – компанія yara» пояснюється геогра-
фічним розміщенням основних виробничих потужностей 
саме в цій частині світу; з іншого – високий рівень залеж-
ності спостерігається і для ціни газу для компанії та ринку 
Сполучених Штатів, хоча в цьому регіоні виробничі активи 
відсутні (рис. 4).

як видно з рис. 4, мінливість сировинних ринків суттє-
во впливає на стратегію компаній в частині контрактного 
забезпечення поставок природного газу. Зниження світо-
вих цін на природний газ призвело до масового викорис-
тання спот-контрактів на постачання цього виду сировини, 
тоді як ще в 2006 році домінувала цінова прив’язка до ціни 
нафти. поступову відмову від таких умов постачання мож-
на пояснити високою волатильністю ціни нафти на світо-
вому ринку.

Глобалізація світової економіки поставила на одне із 
перших місць питання про екологічні виміри підприєм-
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ницької діяльності. екологічні чинники підприємництва 
в глобальному світі перетворилися на один із вагомих 
факторів конкурентної боротьби. в цьому аспекті, на нашу 
думку, слід зважати на існування наступних ключових то-
чок: по-перше, вичерпність багатьох природних ресурсів 
визначає необхідність усвідомленого врахування експор-
тоорієнтованими підприємствами екологічних чинників; 
по-друге, на глобальному рівні встановлюються вимоги 
щодо різних аспектів впливу виробництва на навколишнє 
середовище.

Зокрема, для виробництва мінеральних добрив, по-
ряд із завданнями раціонального використання енерге-
тичних ресурсів, можна виділити актуальну проблематику 
шкідливих викидів у навколишнє середовище, зокрема, 
метану (рис. 5).

 на глобальному рівні це питання регулюється Загаль-
ноєвропейською схемою торгівлі викидами парникових 

Рис. 3.  Обсяг виробництва провідних світових гравців ринку мінеральних добрив у 2010–2011 рр., млн дол. США

джерело: складено авторами за даними IFa [4]
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Рис. 4. Структура газових контрактів в Європі

джерело: розрахунки авторів
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газів, яка передбачає обкладання податками викидів, що 
перевищують встановлені норми для окремих видів ви-
робництв, а також необхідність купівлі спеціальних квот 
у випадку збільшення викидів. в загальному, на сучасно-
му етапі існують підстави критично ставитися до системи 
торгівлі квотами, в тому числі і стосовно виробництва мі-
неральних добрив. це пояснюється доволі низькою ціною 
на квоти, що склалася в період світової економічної кризи, 
та відмовою окремих країн від підписання глобальних до-
говорів у цій сфері.

в розрізі виробництва мінеральних добрив схема об-
межень на обсяги викидів та торгівлі квотами перебувають 
у процесі трансформації (табл. 1).

підвищення уваги до екологічних проблем у глобаль-
ному середовищі змушує сучасні експортоорієнтовані ком-
панії трансформувати власні поточні стратегії, а перспек-
тивне зростання уваги до цієї проблематики спонукає до 
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Рис. 5. Структура світових викидів метану в розрізі окремих галузей, у %

джерело: складено за даними EFma [5]
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впровадження енергозберігаючих технологій, які стають 
невід’ємною частиною стратегії. 

Висновки та перспективи подальших розвідок.  
узагальнюючи вплив глобальних факторів на стратегії 
експортоорієнтованих підприємств, зазначимо, що окрім 
інноваційної складової виділити однозначно позитивні та 
негативні фактори фактично неможливо. неоднорідність 
та варіативність глобалізації об’єктивно породжує цілу 
низку суперечностей в оцінці впливу тих чи інших складо-
вих глобального середовища на стратегії підприємств. для 
підприємств хімічної промисловості особливої ваги набу-
ває екологічна складова діяльності. 

розуміння об’єктивних загроз, пов’язаних із подаль-
шим забрудненням навколишнього середовища, визначає 
зміни в стратегіях найбільших гравців глобального ринку 
мінеральних добрив. при цьому такі зміни обумовлюються 
як модифікацією цілей на рівні самих компаній, так і поси-
ленням вимог з боку держав та міжнародних організацій. 
на наш погляд, можна прогнозувати посилення впливу 
екологічних факторів на стратегії експортоорієнтованих 
компаній, що відповідно обумовить зміни в інструментах 
досягнення стратегічних цілей.

Таблиця 1
Трансформація системи регулювання викидів парникових газів у виробництві мінеральних добрив

Поточна система регулювання Очікувана система регулювання (2013–2020 рр.)

виробництво аміаку не є частиною системи торгівлі квотами на ви- 
киди парникових газів;
система контролю за викидами в процесі виробництва азотних до- 
брив суттєво відрізняється в різних країнах-членах Європейського 
Союзу
поточна система регулювання напряму не впливає на ціну азотних  
добрив

включення виробництва усіх азотних добрив до системи торгівлі  
квотами;
пом’якшення вимог щодо викидів для окремих видів виробництва; 
відсутність єдиних світових цін на викиди парникових газів; 
встановлення нормативів викидів у виробництві азотних мінераль- 
них добрив 

джерело: складено за даними EFma та IPCC [5; 6]
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