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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИМИ 
НАСТРОЯМИ ТА ДИНАМІКА ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ 

 

Процес глобалізації знаходиться в центрі уваги багатьох дослідників. Але оцінка 
наслідків глобалізації не є одностайною і подекуди погляди дослідників, з цього приводу, 
суттєво розходяться [1]. 

Не менш пильну увагу проблемі глобалізації приділяє й суспільство. Проте, на відміну 
від вчених, які займаються дослідженням глобалізації, члени суспільства, що занепокоєнні 
потенційними ризиками глобалізації не є експертами з економіки, екології чи демографії та 
не спроможні адекватно оцінити всі ризики глобалізації. Насправді більшість з них немає 
хоча б мінімальної підготовки у відповідних галузях і їх активна громадянська позиція 
ґрунтується виключно на чужих думках та висловлюваннях. Все це створює надзвичайно 
сприятливі умови для маніпулювання суспільними настроями в багатьох країнах світу де 
місцеве населення бачить корінь своїх економічних та соціальних проблем у глобалізації. В 
подібних випадках, основним чинником поширення практики маніпулювання є 
неосвіченість суспільства [2]. 

У випадку надмірного загострення уваги суспільства до потенційних проблемам 
глобалізації, маніпулювання суспільними настроями впливатиме на динаміку ефективності 
формальних правил двома шляхами. 

Прямий негативний вплив на динаміку формальних правил полягає у прийнятті нових 
неефективних формальних правил. Це відбувається внаслідок того, що пересічні громадяни, 
що надмірно занепокоєнні проблемою глобалізації, неспроможні оцінити реальну 
ефективність запропонованих пакетів реформ і їх вибір буде базуватися на інших 
суб’єктивних критеріях; що у свою чергу відкриває широкі можливості для дрібних гравців, 
що прагнуть побудувати власну політичну кар’єру. 

Маніпулювання надмірною увагою населення найбідніших країн світу до потенційних 
проблем глобалізації має також й побічний негативний вплив на динаміку формальних 
правил. Якщо населення пов’язує свої економічні та соціальні проблеми з глобалізацією, то 
місцеві уряди можуть легко уникнути критики, бо всі економічні провали можуть бути 
списані урядом на наслідки глобалізації, що ще більше переконає місцеве населення у її 
небезпеці. Тому у місцевих урядів немає жодних стимулів докладати зусилля для 
реформування чинних неефективних формальних правил та покращувати інституційне 
середовище в середині країни.  

В цьому випадку місцеві уряди виступатимуть в ролі великого гравця, що не лише 
використовує наявні сприятливі умови для досягнення власної корисливої мети, але й 
активно займається формуванням суспільних настроїв, що сприятимуть маніпулюванню. 
Наслідком цього стає консервація неефективних формальних правил, або навіть їх заміна 
неформальними сурогатами, що дозволяють зменшувати захмарні трансакційні витрати 
бюрократичних процедур до прийнятного рівня [3, 4]. 

Таким чином, надмірне загострення уваги населення багатьох країн світу до 
потенційних проблем глобалізації створює надзвичайно сприятливі умови для 
маніпулювання суспільними настроями, що може мати як прямий, так й побічний 
негативний вплив на динаміку чинних формальних правил. 

Прямий негативний вплив полягає у прийнятті нових неефективних формальних 
правил. Основну роль при цьому відіграють дрібні гравці, що за допомогою маніпулювання 
суспільними настроями намагаються побудувати собі політичну кар’єру. 
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Побічний негативний вплив на динаміку формальних правил полягає у  консервації 
старих неефективних формальних правил. В цьому випадку, головна роль у маніпулюванні 
суспільними настроями належить великим гравцям, які активно займається формуванням 
сприятливих суспільних настроїв. 
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МАРКСИСТСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
 

Марксистська політична економія (MПE) позначає ряд перспектив політичної економії, 
які широко пов’язані з традиціями писань (зокрема, «Комуністичний маніфест», 
«Грундрісс» і «Капітал») і поглядами Карла Маркса. Хоча ця дослідницька традиція дуже 
різноманітна і неоднорідна, можна виділити деякі загальні ключові принципи. Як правило, 
MПE включає до себе інтегративний аналіз економіки, суспільства і політики. Ці три поля 
розглядаються не як ізольовані, а як взаємозалежні структури, які історично склалися. 
Аналіз класової боротьби, яка передбачає експлуатацію праці на капітал у рамках 
капіталістичного способу виробництва, має основоположне значення для розуміння 
динаміки в рамках цього аналізу [1]. 

З цієї точки зору капітал і праця представляють два антагоністичні класи. Перший 
характеризується перш за все володінням засобами виробництва, а другий включає в себе 
найманих працівників в подвійному сенсі. Вони вільні від контролю над засобами 
виробництва і вільні – в порівнянні з феодальною системою – продавати свою робочу силу. 
Капітал займає центральне місце в цьому і в першу чергу організований для забезпечення 
прибутковості вкладених грошей. Ось чому відоме поняття капіталу як грошей, що 
породжують гроші, формалізовано як M – C – M’. 

Мета МПЕ – змінити поточний стан економічної і соціальної організації, з 
емансипативної перспективою створити більш справедливе суспільство шляхом подолання 
капіталізму. Ця школа в останнє десятиліття вона знову привернула до себе увагу. Велика 
частина інтересу пов’язана з тим, що аналіз Маркса має відношення до аналізу і поясненню 
глобальної фінансової кризи 2007 – 2008 рр; воно також має відношення до різних інших 
кризових рухів, які пов’язані з економічною системою і сходяться з нею, наприклад, 
кліматична криза. Більш того, нові форми протестів і соціальних рухів, а також загострення 
соціальних конфліктів в умовах кризи також створили необхідність і проблему для 
радикального академічного аналізу [2]. 

МПЕ сприймає економіку як безперервний процес трансформації природи і суспільства 
виробництвом. Спосіб виробництва є історичною формою, в якій дві основні аспекти будь-
якої економічної організації суспільства об’єднуються. Ці два центральних елемента є 
продуктивні сили – явища, які дозволяють виробництво, як технології та інфраструктуру – і 
відносини виробництва, посилаючись на класову організацію виробництва, розподілу і 
споживання в суспільстві. Відповідно, МПЕ стверджує, що соціально-економічний характер 
різних товариств в історії характеризується специфічним способом виробництва, таким як 


