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НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

UNEVEN ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR
OF THE WORLD ECONOMY DESTABILIZATION

Анотація. Враховуючи значний негативний вплив відповідних факторів на функціонування світової
економіки, світова спільнота має докладати усіх необхідних зусиль для їх вирішення. Проте, не вар-
то забувати про всі можливі наслідки усунення нерівномірності економічного розвитку світу, задля
зменшення можливих ризиків.
Аннотация. Учитывая значительное негативное влияние соответствующих факторов на функцио-
нирование мировой экономики мировое сообщество должно прилагать все необходимые усилия для
их решения. Однако, не стоит забывать обо всех возможных последствиях устранения неравномер-
ности экономического развития мира, для уменьшения возможных рисков.
Annotation. Given the significant negative impact of the factors on the world economy the international
community should make all necessary efforts to solve them. However, do not forget about all the possible
consequences of the removal of uneven economic development of the world, to reduce the risks.

Перша хвиля Промислової революції була вагомим поштовхом прискорення економічного та
соціального розвитку країн Західної Європи та Північної Америки, проте поширення надбань нау-
ково-технічного прогресу в світі відбувалось нерівномірно, що призвело, разом з іншими факто-
рами до зростання відмінностей між рівнем і темпами економічного розвитку перерахованих країн
і решти світу. На думку багатьох дослідників, у другій половині ХХ ст. розпочався наступний етап
економічного розвитку світу — Велика конвергенція, що передбачає пожвавлення соціально-
економічного поступу країн Азії та інших регіонів, зростання їх ролі в світовій економіці, на про-
тивагу традиційним лідерам: країнам Західної Європи та Північної Америки. [2; 3].

Світова спільнота приділяє значну увагу як проблемам економічного розвитку окремих країн,
зокрема найменш розвинених, так і світу в цілому. Актуальним також є аналіз зазначеної пробле-
матики в контексті розвитку міжнародних економічних відносин, з огляду на сучасні тенденції
розвитку світової економіки. Подолання бідності та відповідних негативних соціально-еконо-
мічних наслідків є однією із Цілей Розвитку Тисячоліття та залишатиметься, на нашу думку, од-
ним з пріоритетних напрямків міжнародної співпраці до повного вирішення цієї проблеми. Між-
народні фінансові організації, включаючи Групу Світового банку, виділяють значні фінансові ре-
сурси на підтримку розвитку АПК, малого та середнього бізнесу, загального рівня та інноваційної
складової економічного розвитку країн, що потребують цієї підтримки. Зокрема, Міжнародна фі-
нансова корпорації ставить собі за мету, використовуючи наявні інструменти фінансування, подо-
лати проблему бідності до 2030 р., Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, разом з
Конференцією ООН з торгівлі та розвитку розробляють заходи щодо забезпечення продовольчої
безпеки світу шляхом залучення додаткових інвестицій, окрім інших цілей. Проблема нерівномір-
ного економічного розвитку світу та екстремальних проявів бідності окремих країн є важливою
темою багатьох наукових дискусій, зокрема передумови появи Великої дивергенції досліджуються
в працях Д. Ландеса, К. Померанца та інших. Вагомий внесок у розвиток науково-теоретичних за-
сад економічного розвитку зробили А. Хіршман, Р. Родан та багато інших. Актуальність дослі-
дження проблеми нерівномірності економічного розвитку світу обумовлено значним негативним
впливом відповідних факторів на розвиток та ефективність функціонування світової економіки:

1) низький рівень економічного розвитку країни є одним з найвпливовіших факторів міграції її
населення, зокрема трудової та нелегальної, що має вагомі негативні соціально-економічні наслід-
ки як для приймаючої, так і країни походження мігрантів;

2) недостатнє харчування та медичне обслуговування, що є безпосереднім наслідком низького
економічного розвитку країни, спричиняє поширення захворювань, пов’язаних з неналежними по-
бутовими умовами, також ці країни є потенційним джерелом поширення різноманітних епідемій,
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як в окремих регіонах, так і світі в цілому (доказом цього є нещодавнє поширення лихоманки Ебо-
ла, що, окрім чисельних людських жертв, завдало значної шкоди економіці відповідних країн Аф-
рики та їх країн-партнерів, а поширення хвороби за межами континенту мало б катастрофічні нас-
лідки для світу);

3) низький рівень економічного розвитку є одним з чинників соціально-політичної нестабіль-
ності, що негативно позначається на інвестиційному кліматі країни, перспективах залучення нових
і збереженні існуючих іноземних інвестицій, від чого страждають не лише країни-реципієнти, але
й інвестори;

4) підвищення рівня економічного розвитку згаданих країн дало б їм можливість брати актив-
нішу участь у міжнародній науково-технічній співпраці, міжнародному поділі праці, міжнародній
спеціалізації (на товарах з вищим обсягом доданої вартості) і виробничій кооперації;

6) вирішення гуманітарних, соціальних та інших проблем, пов’язаних з низьким рівнем еконо-
мічного розвитку окремих країн, потребує значних часових, людських і фінансових ресурсів світо-
вої спільноти, які можуть бути використані (після вирішення вищезазначених проблем) для поши-
рення відновлювальних джерел енергії, стимулювання загального розвитку науково-освітнього
простору, подолання екологічних проблем, дослідження космосу та досягнення інших цілей пода-
льшого розвитку людства.

Вирішення проблеми нерівномірності економічного розвитку світу матиме вагомий позитив-
ний вплив не лише на відповідні країни, але й світ у цілому. Проте, це спричинить, на нашу думку,
низку трансформаційних процесів у світовій економіці, пов’язаних з можливою зміною структури
ключових гравців, обсягів операцій на світових ринках тощо. Зокрема, потребуватимуть перегляду
засади функціонування ключових світових організацій, наприклад, СОТ, з урахуванням можливої
зміни ваги їх учасників у міжнародній економіці. Ці процеси можуть стосуватимуться не лише
економічних, але й міжнародних організацій загального спрямування, наприклад ООН (принципи
функціонування Ради Безпеки тощо). Зростання обсягів промислового виробництва за рахунок
підвищення продуктивності існуючих (у наслідок загострення конкуренції на міжнародних рин-
ках) і створення нових підприємств (в індустріальних країнах нової хвилі) призведе до значного
зростання попиту на енергоресурси, що також може бути фактором дестабілізації світової еконо-
міки за відсутності достатніх альтернативних джерел енергії. Більше того, значне зростання обся-
гів промислового виробництва матиме вагомі негативні наслідки для довкілля, що призведе до за-
гострення екологічних проблем. Підвищення рівня економічного розвитку сприятиме зростання
тривалості життя в досліджуваних країнах, що може спричинити зростання кількості населення
світу, за відсутності значних змін у темпі приросту населення. Це може призвести до появи нових
загроз продовольчій безпеці світу.
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Анотація. В умовах глобалізації економічних процесів залежність податкової системи окремої дер-
жави від політики, що провадять інші країни-учасниці світової економічної інтеграції, стає дуже
вагомим фактором, який впливає на внутрішню податкову політику окремої країни. Відбувається
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