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Постановка проблеми. Асиметрія рівнів добро-
буту багатих і бідних країн призводить до витіснення 
останніх на узбіччя світового господарства та зубо-
жіння населення. Глобалізація, що розгортається сьо-
годні, не тільки не вирішила, але й навіть загострила 
проблеми, що заважають справжній інтеграції цих 
країн у систему світогосподарських зв’язків та вирі-
шенню ними проблеми бідності та відсталості. Дослі-
дження асиметрії розвитку глобальної економіки дасть 
змогу спрогнозувати напрями подальшого формування 
міжнародного економічного порядку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні аспекти формування дисбалансів 
економічного розвитку глобальної економіки є об’єктом 
дослідження таких вчених, як П. Байрох, П. Баран, 
Д. Вільямсон, К. Гріффін, В. Льюїс, Д. Найяр, К. О’Рурк, 
Д. Родрік, Р. Фіндлі, А. Френк, К. Фуртадо, Е. Хобсбаум. 
Але поза їхньою увагою залишилося питання комплек-
сної оцінки асиметрії розвитку глобальної економіки.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження еволюції, напрямів, першопричин та зако-
номірностей асиметрії розвитку глобальної економіки, 

встановлення переломних точок її розбалансування та 
регіонального розподілу її диспропорцій.

Виклад основного матеріалу. Поділ світу на про-
мислово розвинені країни та країни, що розвиваються, 
є відносно сучасним класифікатором. З точки зору істо-
ричної перспективи існує відмінність між періодом 
до XIX ст. (географічним розподілом світу) та пері-
одом після XIX ст. (економічним розподілом світу).  
В табл. 1 наведено регіональний розподіл населення 
та розподіл доходів у світовій економіці в період 
1000–1700 рр. Так, наприкінці першого тисячоліття Азія, 
Африка та Латинська Америка разом складали 82% сві-
тового населення та 83% світових доходів [1]. Доміну-
вання цих трьох континентів мало місце і раніше, адже 
дві тисячі років тому, в 1 р. н. е., вони становили 84% 
як населення, так і доходів світу. Проте досить вели-
кого значення вони набули в другому тисячолітті. Так, в 
1500 р. вони становили близько 75% світового населення 
та доходів, а через два століття, в 1700 р., – 75% насе-
лення та 66% доходів. Їх домінування було пов’язане з 
двома країнами, адже з 1000 р. до 1700 р. Китай та Індія 
разом складали 50% населення та доходів світу [1; 2].
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Західна Європа, Східна Європа, Північна Аме-
рика, Океанія та Японія сукупно займали у світо-
вій економіці досить незначну частку. Проте частка 
їх населення у світі зросла з менш ніж 1/5 в 1000 р. 
до майже 1/4 в 1700 р., а їх частка у світовому доході 
зросла з 1/6 до 1/3 [1]. Друга половина другого тисячо-
ліття стала початком змін, частково пов’язаних з пер-
шим етапом європейської колоніальної експансії кінця 
XV ст. в Карибському басейні та Америці. Розпочали 
це Португалія та Іспанія, згодом продовжили Англія та 
Франція. Работоргівля з Африки, пошук золота та срі-
бла в Новому світі, колонізація Америки та зростання 
азіатської транзитної торгівлі були частиною процесу, 
який розпочав іншу фазу світової економіки з початку 
XVI ст. до кінця XVIII ст. Це був вік меркантилізму в 
Європі та зростання частки Західної Європи у світових 
доходах. Цей період також став свідченням розподілу 
праці між первинними виробниками та мануфакту-
рами, але організація виробництва була фактично дока-
піталістичною. Початок промислової революції напри-
кінці цієї епохи забезпечив структурні перетворення у 
світовій економіці [1; 3].

XIX ст. стало еволюцією міжнародного економіч-
ного порядку, що привело до глибоких змін у балансі 
економічної та політичної влади. Розподіл світу на багаті 
промислово розвинені країни та бідні країни, що розви-
ваються, був результатом трьох подій. Перша – промис-
лова революція у Великобританії наприкінці XVIII ст., 
що поширилася на Західну Європу в першій половині 
XIX ст. Друга – виникнення нової, дещо іншої форми 
колоніалізму на початку 1800-х рр., що завершилася 
появою імперіалізму, який набрав обертів впродовж  
XIX ст. Третя – революція у транспорті та комунікації 
всередині XIX ст., зокрема поява залізниці, пароплав-
ства та телеграфу. Ці три події перетиналися та частково 
збігалися в часі, трансформувавши світову економіку. 
Вони створили закономірності спеціалізації у вироб-
ництві, пов’язані з поділом праці через торгівлю, поси-
лену політикою імперіалізму. Водночас цей результат 
має інші не менш реалістичні пояснення. В. Льюїс у 
1977 р. підкреслив вагу економічних факторів та заува-
жив, що Промислова революція залежала від попере-
дньої чи одночасної сільськогосподарської революції 

Таблиця 1
Розподіл населення та доходів у світовій економіці, 1000–1700 рр.

Групи країн Населення світу, % Світовий ВВП, %
1000 р. 1500 р. 1600 р. 1700 р. 1000 р. 1500 р. 1600 р. 1700 р.

Група 1
Азія 65,6 61,2 64,7 62,1 67,6 61,9 62,5 57,7
Африка 12,1 10,6 9,9 10,1 11,7 7,8 7,1 6,9
Латинська Америка 4,3 4,0 1,7 2,0 3,9 2,9 1,1 1,7
Група разом 82,0 75,8 76,3 74,2 83,3 72,5 70,7 66,3

Група 2
Західна Європа 9,5 13,1 13,3 13,5 8,7 17,8 19,8 21,9
Західні Відгалуження 0,7 0,6 0,4 0,3 0,7 0,5 0,3 0,2
Східна Європа 2,4 3,1 3,0 3,1 2,2 2,7 2,8 3,1
Колишні СРСР 2,6 3,9 3,7 4,4 2,4 3,4 3,5 4,4
Японія 2,8 3,5 3,3 4,5 2,7 3,1 2,9 4,1
Група разом 18,0 24,2 23,7 25,8 16,7 27,5 29,3 33,7
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2]

[4]. П. Баран у 1957 р. закцентував увагу на політичних 
чинниках, аргументуючи тим, що імперські режими 
забороняли розвиток індустріалізації у своїх коло-
ніях [5]. К. Гріффін ц 1969 р., К. Фуртадо в 1970 р. та 
А. Френк ц 1971 р. виділили сукупність економічних та 
політичних факторів та довели, що економіка колоніа-
лізму та політика імперіалізму разом створили цей між-
народний економічний порядок [6; 7; 8].

Результат був однозначним, світова економіка була 
поділена на країни (здебільшого з помірним кліматом), 
що індустріалізувались та експортували промислові 
товари, а також на країни (переважно з тропічним клі-
матом), що не індустріалізувались та продовжували екс-
портувати сировинні товари. В. Льюїс помітив, що кра-
їни Азії, Африки та Латинської Америки повільно, але 
впевнено стали залежними від індустріалізованих країн 
Західної Європи, проте не ринково чи фінансово, а як 
від чинника зростання. Висока продуктивність в аграр-
ному секторі разом з технологічною революцією в про-
мисловому секторі дали змогу північно-західній Європі 
швидко розвиватись. На відміну від них, Азія, Африка 
та Латинська Америка, що мали величезні сільськогос-
подарські сектори з низькою продуктивністю, спеціалі-
зувалися на експорті сировинних товарів на несприят-
ливих умовах торгівлі. Економічні відносини між двома 
групами країн були посилені політичним домінуванням 
Європи. На думку П. Барана, К. Гріффіна, К. Фуртадо 
та А. Франка, це спричинило деіндустріалізацію та упо-
вільнений розвиток тієї частини світу, що розвивалася, 
так само, як це привело до більшої індустріалізації та 
розвитку тієї частини світу, що вже була індустріальною 
[5; 6; 7; 8]. Обидва результати стали невід’ємною части-
ною еволюції капіталізму у світовій економіці.

Загалом дещо важко знайти переломний момент 
щодо поділу світової економіки. Цей процес розпо-
чався приблизно в 1820 р., став помітним у 1870 р. і 
тривав до 1950 р. Аналізуючи табл. 2, можемо зробити 
висновок, що в період 1820–1950 рр. частка країн, що 
розвивалися, у світовій економіці зменшилася з 75% до 
67%, як і частка у світових доходах зменшилася з 63% 
до 27%. Частка населення промислово розвинених 
країн зросла з 25% до 33%, а частка їх доходів майже 
подвоїлася з 37% до 73% [1; 2].
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Ця трансформація могла тривати 130 років,  
але новий міжнародний економічний порядок був 
чітко сформований наприкінці 50-х рр. ХХ ст.  
До 1870 р. частка країн, що розвиваються, у світі змен-
шилася до 2/3, а частка промислово розвинених країн 
зросла до 1/3. Частка перших у світових доходах зни-
зилася до 43%, тоді як частка останніх зросла до 57%.  
Тобто можна вважати, що 1870 р. був переломним для 
світової економіки: баланс сил змістився, а розподіл 
праці змінився. Розрив між промислово розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються, почав зрос-
тати. В період між 1820 і 1950 рр. відбулося різке збіль-
шення асиметрії між групами країн за населенням та 
доходами. Проте неправильно було б вважати, що кра-
їни, що розвивалися, мали значні регіональні відмін-
ності. Зростання диспропорцій між населенням світу 
та часткою доходів було особливо виражено в Азії. 
Так, в період 1820–1950 рр. частка населення змен-
шилася з 65% до 51%, а частка доходів зменшилася з 
56% до 15%. Для Африки частка населення та частка 
доходів були відносно стабільними, хоча остання була 
постійно нижчою. Для Латинської Америки зміни були 
симетричними і зростали протягом часу. Так, в 1950 р. 
частка доходів Латинської Америки перевищила частку 
її населення [9].

Латинська Америка була винятком серед країн, що 
розвиваються. Протягом XIX ст., коли країни Азії та 
Африки почали колонізацію, країни Латинської Аме-
рики почали отримувати незалежність. Цей процес 
розпочався у 1810 р., але був консолідований лише в 
1820-х рр. Через це, можливо, спостерігалося незначне 
зростання частки світового ВВП в Латинській Аме-

Таблиця 2
Розподіл населення та доходів у світовій економіці, 1820–2001 рр.

Групи країн Населення світу, % Світовий ВВП, %
1820 р. 1870 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 2001 р. 1820 р. 1870 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 2001 р.

Африка 7,1 7,1 7,0 9,0 10,0 13,4 4,5 4,1 2,9 3,8 3,4 3,3
Азія 65,2 57,5 51,7 51,4 54,6 57,4 56,4 36,1 22,3 15,4 16,4 30,9
Латинська 
Америка 2,1 3,2 4,5 6,6 7,9 8,6 2,2 2,5 4,4 7,8 8,7 8,3

Країни, що 
розвиваються 74,4 67,8 63,2 67,0 72,5 79,4 63,1 42,7 29,6 27,0 28,5 42,5

Індустріальні 
країни 25,6 32,2 36,8 33,0 27,5 20,6 36,9 57,3 70,4 73,0 71,5 57,5

Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2]

Таблиця 3
Дивергенція за ВВП на душу населення між промислово розвиненими країнами  

та країнами, що розвиваються

Країни Коефіцієнт ВВП на душу населення
1820 р. 1870 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 2001 р.

Західна Європа
(Західні Відгалуження) 100 100 100 100 100 100

Східна Європа 57,6 45,7 42,5 33,5 37,3 26,4
Латинська Америка 57,5 33,2 37,1 39,8 33,7 25,5
Африка 34,9 24,4 16,0 14,2 10,5 6,5
Азія 48,0 26,8 16,5 10,1 9,2 14,3
Японія 55,6 36,0 34,8 30,5 85,5 90,6
Китай 49,9 25,8 13,8 7,0 6,3 15,7
Індія 44,3 26,0 16,9 9,8 6,4 8,6

Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2]

риці між 1820 та 1870 рр. Наступний період став свід-
ченням зростання регіону, оскільки його частка ВВП 
збільшилася більш ніж втричі з 2,5% у 1870 р. до 7,8% 
в 1950 р. На відміну від економічного спаду в Азії, що 
розпочався в 1820 р., частка ВВП скоротилася більш 
ніж наполовину з 36,1% в 1870 р. до 15,4% в 1950 р. [7].

Через зміни в частці населення та в частці доходів, 
що відбулись у світовій економіці, відмінність в дохо-
дах на душу населення між країнами, що розвивались 
та промислово розвиненими країнами швидко зросла 
(табл. 3). В період 1820–1950 рр. ВВП на душу насе-
лення в Латинській Америці, як і в Західній Європі, 
Північній Америці та Океанії, знизився з 3/5 до 2/5, в 
Африці – з 1/3 до 1/7, а в Азії – з 1/2 до 1/10. Дивер-
генція була помірною в Латинській Америці, щіль-
ною в Азії та посередньою в Африці. Така тенденція 
не обмежувалася лише країнами, що розвиваються, а 
поширювалась на Східну Європу та Японію. Як наслі-
док, за 130 років Західна Європа та Північна Америка 
дещо відірвалися від решти світу [1; 8].

Зрештою, еволюція світової економіки цієї епохи 
була сформована двома комплексами чинників. Пер-
ший комплекс охопив 1820–1870 рр., сукупно його 
виокремили В. Льюїс у 1978 р., П. Байрох у 1993 р., 
Р. Фіндлі та К. О’Рурке в 2007 р., і він включав про-
мислову революцію, появу колоніалізму та революцію 
в транспорті і комунікаціях [4; 10; 11]. Другий комп-
лекс охопив 1870–1914 рр., сукупно його виокремили 
Е. Хобсбаум у 1987 р., Д. Родрік у 1997 р., Д. Вільямсон 
у 2002 р. та Д. Найяр у 2006 р., і він включав політику 
імперіалізму та економіку глобалізації, що створила 
переможців та переможених [9; 12; 13; 14]. На думку 
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П. Байроха, вплив цих чинників зменшився 
в період між двома світовими війнами та 
Великою депресією з 1914 р. по 1950 рр., 
але внутрішня логіка та суттєві ознаки про-
мислового капіталізму вказували на те, що 
нерівномірний розвиток нерівних партнерів 
зберігається [10].

Аналізуючи сучасний розвиток людства, 
зауважимо, що воно ніколи не розвивалося 
настільки стрімкими темпами, як протя-
гом останніх 17 років. Світова економіка 
розвивалася швидкими темпами завдяки 
стабільним цінам на товари і покращеній 
макроекономічній політиці. Найбільш зна-
чним прогресом є істотне скорочення частки 
населення світу, що живе в умовах крайньої 
бідності. Рівень бідності скорочувався і раніше, однак 
найбільш швидке зниження спостерігалося в період 
з 2000 по 2010 рр. (рис. 1). Варто відзначити значне 
зниження рівня бідності в Східній і Південній Азії, де 
швидкі темпи економічного зростання Китаю та Індії 
дали змогу мільйонам людей вирватись за межу бід-
ності. Із зменшенням кількості людей, що жили в умо-
вах бідності, також суттєво зменшився середній рівень 
доходів за межею бідності (з 13,2% у 1990 р. до 3,7% у 
2012 р.) [15; 16].

Згідно з оцінками Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку та Світового банку показника межі бід-
ності1 кількість населення, що живе сьогодні в умовах 
крайньої бідності, становить 702 млн. осіб, або 9,6% 
від загальної кількості населення планети (рис. 1) [15]. 
Дані демонструють прогрес у зниженні рівня бідності 
за останні п’ятнадцять років. Порівняння даних дає 
змогу виявити незначне зниження кількості бідного 
населення в країнах Африки на південь від Сахари. 
Ця тенденція може привести до скорочення не тільки 
частки бідного населення в загальній кількості насе-
лення планети, але й їх абсолютного значення.

Згідно з прогнозами Світового банку рівень бід-
ності у 2018 р. може становити менше 700 млн. осіб, 
або 9,5% від загальної кількості населення планети. 
Частка населення, що живе в умовах крайньої бідності, 
вперше в історії скоротилась до рівня нижче 10%. Тобто 
за п’ять років показник зменшився на 200 млн. осіб, 
80 млн. з яких припадають на Південну Азію, 65 млн. – 
на Східну Азію і Тихоокеанський регіон, а 40 млн. –  
на країни Африки на південь від Сахари [15; 16].

Якщо говорити про більш широкі категорії насе-
лення, то за останні п’ятнадцять років в багатьох краї-
нах світу серед найбідніших 40% населення спостері-
галося нерівномірне збільшення рівня доходів. Так, в 
період 2007–2012 рр., згідно з національними статис-
тичними даними, у 65 з 94 країн світу рівень доходів 
найбідніших 40% населення підвищився. Причому 
в 47 країнах рівень доходів найбідніших 40% насе-
лення зростав швидше, ніж рівень доходів звичайного 
населення (рис. 2). Показник цього зростання варію-
вався від 0,2% до 3%, що свідчить про конвергенцію 

1 Межа бідності – мінімальний рівень доходу, який вважають адек-
ватним у певній країні. На практиці, подібно до визначення бідності, 
офіційне або загальне розуміння межі бідності істотно вище в роз-
винутих країнах (з ІЛР менш як 0,700), ніж у країнах, що розвива-
ються. У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу 
бідності до $1,90 на день.
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Рис. 1. Рівень відносної та абсолютної бідності у світі
Джерело: побудовано за даними джерела [15]

на користь бідних верств населення. Загальне процві-
тання більшою мірою досягнуте в країнах із середнім 
рівнем доходів (85% країн з вибірки отримали зрос-
тання рівня доходів серед найбідніших 40% населення) 
[16; 17]. Серед регіонів, що розвиваються, найбільший 
успіх отримали країни Латинської Америки та Кариб-
ського басейну.

Наявні дані дають змогу припустити, що різниця 
в темпах зростання рівня доходів у найбідніших 40% 
населення пояснюється зростанням середнього рівня 
доходів всього населення. Так, впродовж останніх 
десятиліть зростання середнього рівня доходів всього 
населення і рівня доходів найбідніших 40% насе-
лення відбувається симетрично. Дані за минулі роки 
по країнах з високим рівнем доходів і країнах, що 
розвиваються, показують, що зростання середнього 
рівня доходів є основною причиною міждержавних 
і тимчасових коливань темпів зростання рівня дохо-
дів у найбідніших 40% населення. Однак це не єдине 
пояснення; значна зміна частки доходів найбідніших 
40% населення відбулась у період з 2000 по 2010 рр., 
коли рівень їх доходів збільшувався особливо швидко. 
Також виявилось, що в разі країн з низьким рівнем 
доходів і з нижніми децилами розподілу доходів будь-
якої країни показник зростання середнього доходу 
має меншу аргументаційну силу. Очевидно, що тісна 
взаємодія промислово розвинених країн та країн, що 
розвиваються, дала змогу сформувати цілий комплекс 
більш широких цілей та вибудувати численні партнер-
ські відносини, спрямовані на досягнення загальних 
цілей, що й дало свій позитивний результат.

Висновки. Отже, підбиваючи підсумки щодо аси-
метрії розвитку глобальної економіки, зазначимо, що 
питання перспектив країн, що розвиваються, і питання 
викорінення бідності у світі є й надалі актуальними. 
Зростання та розвиток є досить важливими, оскільки 
вони мають кумулятивний характер. Статистичні про-
гнози, що базуються на екстраполяції нещодавнього 
минулого на далеке майбутнє, не можуть дати достовір-
ний результат. Такі прогнози базуються на комплексних 
темпах зростання, але зростання не може бути ариф-
метичним. Фактично йдеться про більш широке розу-
міння економіки зі зростанням, що не може бути авто-
матичним. Так, основні чинники свідчать про значний 
потенціал до зростання, але в природі існують реальні 
обмеження. Зрештою, обмеження можна подолати на 
стійкій основі лише тоді, коли економічне зростання 
трансформується в реальний розвиток, що покращить 
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добробут усіх людей. Якщо це відбудеться, то зростання 
та розвиток будуть забезпечені через кумулятивні при-
чинно-наслідкові зв’язки. Якщо цього не відбудеться, то 
країни, що розвиваються, і надалі матимуть труднощі з 
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Джерело: побудовано за даними джерела [17]

процесом конвергенції та будуть відставати від розви-
нених країн, поляризація доходів може отримати новий 
поштовх, а ми й надалі спостерігатимемо за асиметрією 
розвитку глобальної економіки.
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