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АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено історичні передумови асиметрич-
ного розвитку країн світу, проаналізовано політичні важелі регіо-
нального соціально-економічного вирівнювання, розглянуто тен-
денції та перспективи формування регіональних об’єднань.
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АННОТАЦИЯ. В статье освещены исторические предпосылки
асимметричного развития стран мира, проанализированы поли-
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ANNOTATION. The article highlights the historical background of asy-
mmetric countries, analyzed the political levers of regional socio-
economic alignment, examined trends and prospects for the formation
of regional associations.
KEY WORDS: regionalization, World economy, international economic
integration, asymmetry, North, South, globalization.

Нерівномірність соціально-економічного розвитку різних країн
і регіонів явище аж ніяк не сучасне. Можна стверджувати, що та-
ке положення властиве всім періодам людської історії.

Власне, регіональні концепції почали формуватися досить дав-
но. Автором першої класичної регіональної теорії був І.Т. Тюнен.
Його робота «Ізольована держава в її відношенні до сільського
господарства і національної економіки» вийшла в Берліні у
1836 р. Саме він уперше використав метод абстрагування від реаль-
ної дійсності (регіональне моделювання). Пряме чи опосеред-
коване відношення до розвитку регіональних ідей мали також
праці У. Ігезарда — засновника так званої регіональної науки
(книга «Методи регіонального аналізу»); Я. Хатпа — другий зна-
чний представник регіональної науки (книга «Просторовий ана-
ліз в економічній географії»); Ф. Перру, який розробив теорію
«полюсів зросту»; Т. Хегерстпранда, автор теорії поширення
(дифузії) нововведень і багатьох ін. [3, с. 35].

Саме регіоналізація стала значимим фактором, рушійною си-
лою у сучасній світовій економіці. В загальному вигляді «регіо-
налізація» — це концепції, що досліджують характерні риси роз-
витку окремих регіонів. У Великому економічному словнику
регіоналізація характеризується «як розвиток, укріплення еконо-
мічних, політичних та інших зв’язків між областями і державами,
що входять в один регіон; виникнення регіональних об’єднань
держав», а регіоналізм як «підхід до розгляду і вирішення еконо-
мічних, соціальних, політичних та інших проблем під кутом зору
інтересів та потреб того чи іншого регіону» [1, с. 286]. Протягом
кількох десятиліть концепції регіоналізації використовувалися в
основному у сфері географії та систематики щодо виявлення різ-
них особливостей регіонального рівня. Однак уже після «холод-
ної війни» термін був підхоплений політологами, спеціалістами з
міжнародних відносин, що прагнули зрозуміти головні тенденції
світового розвитку після «холодної війни». Таким чином, регіо-
налізм за своєю природою нерозривно пов’язаний політичними
цілями, культурними особливостями та історичними аспектами.

Метою роботи є дослідження причин асиметричного розвитку
країн світу, а також політичних кроків світового співтовариства
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щодо регіонального вирівнювання. У зв’язку з поставленою ме-
тою, для її більш повного розкриття у світлі даної проблематики,
висуваються наступні задачі: аналіз історичних передумов регіо-
нальної асиметрії розвитку світу, аналіз політичних важелів регі-
онального соціально-економічного вирівнювання, вивчення пер-
спектив формування нових регіональних об’єднань.

У процесі історичного прогресу нерівномірність розвитку
отримала достатньо різкі обриси, на які вже не можна було не
звертати уваги. Особливо, коли мова йшла про одну країну, що
має помітні регіональні диспропорції. Регіональна асиметрич-
ність і в цьому випадку могла ґрунтуватися на самих різноманіт-
них причинах, але все ж серед них переважають особливості гос-
подарчого укладу. Саме так закладалися протиріччя Півночі і
Півдня, що призвели до Громадянської війни у США, або ж про-
тиріччя між вуглевидобувними регіонами Великобританії та її
діловим адміністративним центром. Регіональні диспропорції
властиві у тій чи іншій мірі усім великим країнам.

До числа найяскравіших контрастів розвитку, що спостеріга-
ються між країнами і мають історичну обумовленість, відносять-
ся відмінності у рівні життя населення колишніх колоній і мет-
рополій. Навіть після ліквідації колоніальної системи управління
вони залишаються причиною серйозних міжнародних розбіжнос-
тей. Синонімом протиріччя між «багатими» і «бідними» країнами
став термін «Північ—Південь», що міцно увійшов у політичний
лексикон як вектор глобальної конфронтації у ХХІ ст. Світ роз-
коловся на процвітаючий авангард і відсталий ар’єргард. На од-
ному полюсі рівень прибутків 50—100 доларів у день на людину,
на іншому — близько 2 млрд людей і прибуток менше 1 долара
[2, с. 236]. Негативним наслідком колоніалізму стали військові
конфлікти в різних регіонах, смерть мільйонів людей від голоду і
недостатньої медичної допомоги в країнах Півдня. Основний ма-
сив найбільш розвинутих країн припадає на «чорну» Африку. Це
зумовлено тим, що там довше, ніж в інших регіонах відбувався і
розгортається до цього часу процес формування географічно
єдиної цивілізації. Драма багатьох країн Півдня полягає в тому,
що вони прагнуть досягти західноєвропейської або північноаме-
риканської якості життя, не пройшовши власного хворобливого
шляху становлення на основі місцевих умов. Багатьом з цих
країн безвідплатний перерозподіл фінансових і інших матеріаль-
них ресурсів між Північчю і Півднем (зрозуміло, на користь
останнього) представляється достатньою умовою для їх госпо-
дарського зростання [7, с. 704].
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Зрозуміло, що проблема нерівномірності розвитку не могла
залишитися поза кутом зору політиків різного масштабу. Найвід-
вертішими у проектах такого типу були німецькі націонал-
соціалісти, які згідно своєї расової теорії вважали, що лише носі-
ям арійських рис належить краща доля, а на інші народи слід пе-
рекласти задачу щодо забезпечення німецького благополуччя.
Асиметрія, як фактор, що забезпечив перемогу пролетарської ре-
волюції в окремо взятій країні, враховувався російськими біль-
шовиками як умова, що гарантувала їм політичний успіх. Однак,
уже будучи при владі, політикою індустріалізації вони намагали-
ся скоротити цю нерівномірність. А пізніше в СРСР з’явився до-
сить популярний лозунг «Наздогнати і перегнати Америку!».

І все ж наприкінці ХХ століття виявилася нагальна необхід-
ність розробки дієвих заходів із подолання відсталості та ліквіда-
ції різкої нерівномірності розвитку країн і регіонів. Якщо до цьо-
го такі пропозиції висувалися в основному від країн «третього
світу», що вимагали встановлення «нового економічного поряд-
ку», то під впливом процесів глобалізації і розвинуті країни за-
пропонували проекти соціально-економічного вирівнювання [7,
с. 705]. Ці проекти, в якій би формі вони не проявлялися, можна
розглядати як свідчення того, що світове економічне господарст-
во увійшло в стадію переходу, що повинна завершитися створен-
ням нових інститутів, механізмів, форм і засобів розвитку міжна-
родних економічних відносин. Підтвердження того, що вище
згадана стадія є перехідною, служить як незавершеність багатьох
процесів і, відповідно, відсутність вище згаданих інститутів, ме-
ханізмів, форм і засобів, так і утворення потужної антиглобаліст-
ської опозиції, що активно використовує економічну риторику.

У дослідженнях, що присвячені проблемам «справедливого»
світового устрою відбулася зміна акцентів. Результатом дискусії
навколо питання «про новий світовий порядок» стало зміщення
політичних важелів на користь домінуючої ролі США і Заходу в
системі міжнародних відносин. Контури нового світового поряд-
ку багато в чому визначаються особливостями глобальної еконо-
міки. Найтривожнішою тенденцією стає поява світу як цілісності,
з одного боку, і анклавів політичної та економічної деградації, з
іншого боку, або так званого «глобального Півдня» в результаті
послідовного скорочення бюджетних витрат на елементарне від-
творення політичної і соціальної інфраструктури.

Складності будь-якого перехідного періоду багато в чому ви-
кликані масштабністю задач, що поставлені перед ним. Вияви-
лось, що для побудови нової глобальної архітектури необхідно
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подолати нерівномірність розвитку нового порядку. Нова асиме-
трія акцентується не на ідеологічних ознаках, як це було у період
холодної війни, а на наявності істотних ускладнень у процесі
уніфікації та інерційності матеріальної бази. Вона представлена
застарілими виробничими потужностями і трудовими ресурсами,
що виявляються незатребуваними у новій економіці. Таким чи-
ном, збільшується кількість країн, що попадають у положення
нових маргіналів.

Одночасно не можна сказати, що зникла нерівномірність, яка
характеризує глибокі відмінності у рівні розвитку країн Півночі і
Півдня. На сучасному етапі вона стала ще помітнішою. Однак
політична риторика, пов’язана з її подоланням перейшла в іншу
площину. У 1970-х роках питання щодо нового світового порядку
відображало прагнення колишніх колоніальних країн економічно
закріпити завойовану політичну незалежність. Вимоги лідерів
цих країн звучали досить наполегливо, однак полеміка на біль-
шості міжнародних форумах обмежувалася, як правило, деклара-
тивним ефектом. Не можна стверджувати, що з боку розвинутих
країн не було ніякої відповіді на висловлені вимоги. Однак спря-
мована економічна допомога, в якій би формі вона не здійснюва-
лася, не могла надати істотного впливу на процес соціально-
економічного вирівнювання. Більш того, у 1970-ті роки країни
Заходу зіткнулися з проблемою, яка не могла їм дозволити збіль-
шити допомогу країнам, що розвиваються. Боротьба за енергети-
чні джерела диктувалася ходом розвитку науково-технічного
прогресу, кардинальною зміною життєвих стандартів західного
суспільства. Як наслідок, відбулася зміна логіки світової еконо-
мічної політики. В результаті, у середині 1980-х років стало зро-
зуміло, що постановка питання про новий економічний порядок
не відповідає провідній тенденції розвитку світової політики. До
цього часу країни, що мали нафтові запаси, змогли істотно ви-
правити власне положення та вирватися з групи відсталих. І хоча
за таким важливим інтегральним показником, як індекс розвитку
людського потенціалу (ІРЛП), вони не змогли скласти конкурен-
цію Японії, Швеції, Швейцарії, Сполученим Штатам Америки, їх
положення у світовій економічній системі різко змінилося.

Нагадаємо, що ІРЛП складається з урахуванням рівня трива-
лості життя, грамотності дорослого населення і реального ВВП
на душу населення. За цими критеріями, однією з найбільш сер-
йозних проблем країн нафтового добробуту став низькій рівень
освіченості населення. Так, в середині 1980-х років у Саудівській
Аравії він складав 55 %, в Об’єднаних Арабських Еміратах —
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60 %, а у Кувейті — 70 %. При цьому ВВП у доларах США був,
відповідно, 8370, 12191 і 13843. У той же час, у розташованих з
ними поряд у таблиці індексів ІРЛП країн показники ВВП були в
4—5 разів нижче. А це — Філіппіни, Венесуела, Таїланд, яких не
можна віднести до «світових бідняків» [4, с. 412].

Серед країн, що складали простір з перехідною економікою,
спостерігалися тенденції виключно високого (тобто понад 90 %)
рівня грамотності дорослого населення. А відносно високий рі-
вень ВВП, у межах 5—6 тис. дол., визначався наявністю індуст-
ріальної бази, хоча вона помітно відставала за технічною осна-
щеністю від західних країн.

Щоб закінчити аналіз проблеми регіонального вирівнювання,
необхідно розглянути показники ІРЛП держав-лідерів. Вони від-
різнялися вже в середині 1980-х років і високим рівнем грамот-
ності (тобто 99 %), і тривалим рівнем життя (перевищував 75 ро-
ків), і більш ніж десятитисячним подушним ВВП у доларовому
еквіваленті [4, с. 415]. Це давало їм можливість зробити перехід у
постіндустріалізм.

Не можна вважати наявність такої рівноваги окремих параме-
трів гарантією стабільного розвитку. Навіть при зниженні будь-
якого з них, інші можуть виконувати функцію стримування нега-
тивних процесів у суспільстві. Саме тому процес переходу у
постсоціалізм для країн Центрально-Східної Європи не призвів
до різкого падіння рівня життя. А падіння, що спостерігалося у
1990-ті роки, було подолано, що дозволяє цим країнам сподівати-
ся і на швидку адаптацію до вимог Європейського Союзу.

Відкритим залишається питання щодо пошуку механізмів,
що дозволяють мінімізувати відмінності у розвитку країн і ре-
гіонів, зробивши процес їх подолання не тільки безболісним,
але й достатньо швидким. Існуючи ж у розпорядженні світово-
го співтовариства виявляються недостатньо ефективними. Ав-
торитетні міжнародні інститути, що діють у цій сфері — МВФ,
Всесвітній банк, МБРР, СОТ та ін. — спеціально спрямовані не
реалізацію цієї задачі. Але на практиці все виходить набагато
складніше. Відомий збиток, що наносить країні політика авта-
ркії. Однак і відкритість національної економіки, і навіть вступ
у члени СОТ не гарантує державі відсутність соціальних і по-
літичних витрат. Вони неминуче відкриваються у процесі ко-
ректування економічного курсу країн відповідно до потреб ін-
теграційних заходів. Будь-яка інтеграція вимагає наявності
інституційної бази і здійснення відповідних внутрішніх ре-
форм. Спеціалістами підраховано, що проведення таких реформ
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при вступі у СОТ обходиться країні у 150 млн дол. [6]. Разом з
тим, створення нових інститутів не завжди відбивається на
підвищенні ефективності управління.

Актуальним питанням залишається подолання дезінтеграції
у глобальному масштабі, особливо після трагічних подій 11
вересня 2001 року в Америці. Однак це не означає гальмування
інтеграційних процесів у регіональних сегментах. При визна-
ченні ступеня ефективності своєї діяльності регіональні інтег-
раційні об’єднання закріпляються як автономна частина світо-
вого ринку. Саме ця ефективність досить часто залучає нових
членів у цю організацію, що веде до розширення автономного
сегменту ринку. Чи стане регіоналізація лише проміжною лан-
кою, покаже лише час.

Країни кожного регіону вирішують цю проблему по-різному.
Процес об’єднання відбувається легше там, де розрив у рівні со-
ціально-економічного розвитку країн менший, важче — там, де
розрив більший. Як позитивний приклад — Європейський Союз,
де висока швидкість інтеграції пояснюється достатньо близьким
рівнем країн, що об’єдналися, а також обов’язковими соціально-
економічними умовами до країн-абітурієнтів.

Інтеграційні зусилля спостерігаються і в Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні, і в Африці, і в Америці. На американській
землі вже діють різні субрегіональні інтеграційні структури:
НАФТА, Меркосур, КАРІКОМ, Центральноамериканський спіль-
ний ринок. З 2005 року запущений механізм утворення Пан-
американської зони вільної торгівлі. Складність полягає в їх
об’єднанні на умовах однаково прийнятних для країн з вели-
кими відмінностями. До проблем економічних додаються і по-
літичні розбіжності (наприклад, взаємовідносини Куби і США
і т. д.) [8].

Азіатські держави взаємодіють на наступних трьох рівнях:
форум Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва
(АТЕС); субрегіональні інтеграційні угруповання — АСЕАН,
АСЕАН плюс три, зони вільної торгівлі (наприклад, АСЕАН—Ки-
тай, АСЕАН—Японія); двосторонні зв’язки (наприклад, створення
зони вільної торгівлі між Японією і Південною Кореєю) [5, с. 234].
Найінтенсивніші інтеграційні взаємодії розгортаються у СВА.
Китай, Японія і Південна Корея вже створили трьохсторонню
аналітичну групу, що представить урядам цих країн узгоджені
рекомендації щодо координації фінансової і економічної полі-
тики, а також розвитку торгового та інвестиційного співробіт-
ництва між ними. На академічному і діловому рівнях у цих дер-
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жавах відпрацьовуються такі питання, як створення в регіоні
єдиної енергетичної мережі і транспортних коридорів у Європу
(зокрема, через Росію), утворення зони вільної торгівлі і валют-
ного союзу тощо.

Таким чином, регіоналізм у сучасних міжнародних відноси-
нах присутній одночасно з глобалізацією. Однак процеси регі-
оналізації в сучасному світі розвиваються більш динамічно, що
обумовлено корінними змінами геополітичної ситуації. «Ста-
рий» регіоналізм стимулювався ідеологічними причинами, бі-
полярністю політичного світу, зростанням ролі держави у зов-
нішньополітичній діяльності, протекціоністським тенденціями.
«Новий» регіоналізм зароджується на хвилі регіональної коо-
перації та інтеграції. Він розвивається при актиній ролі компа-
ній, банків, суспільних організацій, органів регіонального і мі-
сцевого самоуправління. В цей період відбулося розширення
складу і посилення інтеграції в одних регіональних організаці-
ях (ЄС, АСЕАН), виникли нові об’єднання (Меркосур) та зни-
кли або трансформувалися інші (Латиноамериканська асоціа-
ція вільної торгівлі). Проблема асиметричного розвитку
регіонів залишається відкритою та потребує подальшого до-
слідження у світлі глобалізаційних процесів.
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