
Інвестиції: практика та досвід № 11/201732

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Світова економіка стикається з численними трудно"

щами, як короткостроковими, так і довгостроковими.

У короткостроковій перспективі ризики для глобальної

економіки — тривалий період млявого зростання, який

призведе до таких проблем, як високе безробіття, де"

фолт і низький рівень інвестицій. У довгостроковій пер"

спективі глобальна економіка стикається з великою

кількістю загроз з боку навколишнього середовища, де"

мографічні зміни та проблеми нестачі ресурсів [3; 8].

Не випадково виникли глобальні проблеми тільки

коли Світова економіка показала певний рівень інтер"

націоналізації і процеси взаємозалежності, комплекс

розвитку виробничої потужності. Це стосується також і

того факту, що саме їх походження визначається існу"

ванням глобальної взаємозалежності, будь то взаємо"

залежність економічного або неекономічного змісту —

поки економічний сенс є домінуючим [4; 7]. А також про"

цеси інтернаціоналізації і взаємозалежності, спонука"

ються величезним науковим і технологічним прогресом,
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прискорюються неймовірно, також глобальні пробле"

ми множаться. Їх кількісне зростання — це доказ того,

що людство відстає в пошуку та знаходженні форм,

методів та інструментів прискорення взаємозалежності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Беручи до уваги особливості глобальних проблем

економічного розвитку, використано праці дослідників,

які присвятили свої роботи питанням сучасних глобаль"

них економічних проблем: А.М. Колот, В.Є. Куриляк,

Є.В. Савельєв, Д.Г. Лук'яненко, О.Д. Лук'яненко, О.С. До"

рошенко, Д.О. Ляшенко, Н.В. Непрядкіна та ін. Проте

на сьогодні залишаються малодослідженими питання

характеристики сучасного стану глобальних проблем

світового економічного розвитку, аналізу можливих

перспектив вирішення глобальних проблем.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати стан та розглянути

сучасні тенденції розвитку світової економіки, дослідити

фундаментальні фактори, які впливають на цей розви"

ток.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розмір економіки, загальна вітчизняна і зарубіжна

додана вартість, заявлена кількість жителів суттєво

впливають на розвиток світової економіки. ВНП скла"

дається з ВВП плюс чисті надходження первинного до"

ходу (оплата праці працівників та дохід від власності)

від нерезидентів. ВВП — це сума валової доданої вар"

тості всіх резидентів виробників в економіці плюс будь"

які податки на продукцію (за винятком субсидій) не

включено у вартість продукції. ВНД розраховується без

вирахування амортизації вироблених активів або вис"

наження і деградації природних ресурсів. Додана

вартість є чистим виходом галузі після сумування всіх

результатів і віднімання проміжних доходів. Світовий

банк використовує ВНД на душу населення в доларах

США для класифікації країн для аналітичних цілей та

для визначення права позики, для визначення груп до"

ходів у світовому розвитку.

При розрахунку ВНД у доларах США від ВНД у на"

ціональній валюті, Світовий банк стежить за перетво"

реннями методом"Атлас" Світового банку, через три

роки середній валютний курс для згладжування ефекту

Таблиця 1. Розмір економіки у 2015 році як показник Світового розвитку

Джерело: побудовано автором за даними Світового банку.

Країна Населення 
млн 

Площа 
поверх по, 
тис. км2 

Щільність 
населення, 
чол. на км2 

Валовий національний дохід 

Метод атласа Паритет купівельної 
спроможності 

$ мільярди На душу 
населення $ $ мільярди На душу 

населення $ 
1 2 3 4 6 7 8 9

Афганістан 32.5 652.9 50 610 63.2 1,940 0.8 
Албанія 2.9 28.8 105 4,280 32.0 11,090 2.8 
Алжир 39.7 2,381.7 17 4,870 567.7 14,310 3.9 
Андорра 0.1 0.5 150 43,270 .. .. -0.1 
Австралія 23.8 7,741.2 3 60,070 1,059.8 44,570 2.2 
Австрія 8.6 83.9 104 47,410 412.7 47,930 1.0 
Азербайджан 9.7 86.6 117 6,560 165.7 17,170 1.1 
Багами 0.4 13.9 39 20,740 8.5 21,970 -1.7 
Бахрейн 1.4 0.8 1,789 19,840 53.2 38,660 2.9 
Бангладеш 161.0 148.5 1,237 1,190 572.6 3,560 6.6 
Барбадос 0.3 0.4 661 14,510 4.4 15,610 0.9 
Білорусь 9.5 207.6 47 6,460 160.5 16,870 -3.9 
Ботсвана 2.3 581.7 4 6,460 35.1 15,510 -0.3 
Бразилія 207.8 8,515.8 25 9,850 3,129.1 15,050 -3.8 
Китай 1,371.2 9,562.9 146 7,930 19,731.4 14,390 6.9 
Гонконг, Китай 7.3 1.1 6,958 41,000 422.7 57,860 2.4 
Макао (Китай) 0.6 0.0 19,393 67,180 60.2 102,480 -20.3
Колумбія 48.2 1,141.7 43 7,140 653.7 13,550 3.1 
Коморські острови 0.8 1.9 424 780 1.2 1,490 1.0 
Хорватія 4.2 56.6 75 12,700 91.9 21,750 1.6 
Куба 11.4 109.9 107 .. .. .. 2.7 
Кіпр 1.2 9.3 126 25,990 26.1 31,010 1.7 
Чеська республіка 10.6 78.9 137 18,140 322.9 30,610 4.5 
Данія 5.7 43.1 134 58,550 271.4 47,820 1.0 
Єгипет 91.5 1,001.5 92 3,340 980.3 10,710 4.2 
Естонія 1.3 45.2 31 18,360 35.7 27,230 1.4 
Ефіопія 99.4 1,104.3 99 590 161.2 1,620 9.6 
Франція 66.8 549.1 122 40,540 2,690.7 40,270 1.3 
Грузія 3.7 69.7 64 4,160 34.7 9,430 2.8 
Німеччина 81.4 357.2 234 45,940 3,941.0 48,410 1.7 
Греція 10.8 132.0 84 20,320 289.9 26,790 -0.2 
Угорщина 9.8 93.0 109 12,980 242.3 24,620 3.1 
Ісландія 0.3 103.0 3 50,140 15.4 46,500 4.0 
Італія 60.8 301.3 207 32,810 2,179.9 35,850 0.7 
Японія 127.0 378.0 348 36,680 4,934.4 38,870 0.5 
Казахстан 17.5 2,724.9 6 11,390 412.0 23,480 1.2 
Кенія 46.1 580.4 81 1,340 141.2 3,070 5.6 
Корея 50.6 100.3 519 27,450 1,756.9 34,710 2.6 
Молдова 3.6 33.9 124 2,240 19.2 5,400 -0.5 
Польща 38.0 312.7 124 13,340 963.3 25,350 3.9 
Португалія 10.3 92.2 113 20,530 295.9 28,590 1.5 
Російська Федерація 144.1 17,098.3 9 11,450 3,480.3 23,770 -3.7 
Словацька Республіка 5.4 49.0 113 17,570 155.3 28,630 3.8 
Іспанія 46.4 505.9 93 28,530 1,601.7 34,510 3.2 
Шрі-Ланка 21.0 65.6 334 3,800 241.1 11,500 4.8 
Швейцарія 8.3 41.3 210 84,630 518.7 62,590 0.8 
Україна 45.2 603.6 78 2,640 335.7 7,840 -9.9 
Об'єднані Арабські 
Емірати 9.2 83.6 110 43,090 641.2 70,020 3.8 

Сполучене 
Королівство 65.1 243.6 269 43,390 2,645.5 40,610 2.2 

США 321.4 9,831.5 35 55,980 18,496.0 57,540 2.6 
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тимчасових коливань обмінних курсів. Тому що обмінні

курси не завжди відображають різницю у рівнях цін між

країнами, у таблиці також перетворює ВНД і ВНД на

душу населення у міжнародних доларах з використан"

ням паритету купівельної спроможності. Курси парите"

ту купівельної спроможності забезпечують стандартні

заходи порівняння реального рівня витрат між країна"

ми, як звичайні індекси цін дозволяє порівнювати ре"

альні значення з плином часу. Курси паритету купівель"

ної спроможності розраховуються одночасно порівню"

ючи ціни аналогічних товарів і послуг серед великої

кількості країн.

Темпи зростання ВВП і ВВП на душу населення роз"

раховані з використанням постійних даних про ціни в

місцевій валюті. Постійна ціна в доларах США викорис"

товується для розрахунку регіональних темпів зростан"

ня дохідної групи. Темпи зростання у таблиці представ"

лені середньорічні значення.

Населення на основі де"факто визначення населен"

ня, яке підраховує всіх мешканців, незалежно від пра"

вового статусу або громадянства, за винятком для

біженців, які не назавжди оселилися в країні притулку,

які зазвичай вважаються частиною населення своєї краї"

ни походження. Вказані значення є оцінками в середині

року.

Площа поверхні — це загальна площа країни, вклю"

чаючи райони, що знаходяться під внутрішніми водой"

мами і деякими прибережними водоймищами.

Брутто — внутрішній продукт на душу населення —

це ВВП поділений на населення в середині року. Дже"

рела даних для оцінки чисельності населення відділ

ООН з народонаселення (2015) є джерелом демограф"

ічних даних по більш ніж половині країн, більшість з них

з низьким і середнім рівнем доходу. Іншими важливими

джерелами є звіти про перепис населення і інші статис"

тичні публікації з національних статистичних управлінь,

Євростату, бази даних населення, статистичного відділу

Організації Об'єднаних Націй, дані облікових записів,

зібраних співробітниками Світового банку в ході еко"

номічної місії чи повідомлені національними статистич"

ними органами інших міжнародних організацій. В таб"

лиці 1 проаналізовано розмір економіки у 2015 році як

показник Світового розвитку.

Поступово відбувається економічне зростання і ско"

рочення рівня бідності. Як наслідок, бурхливо розвива"

ються країни з середнім рівнем доходу, скорочується

розрив з країнами з високим рівнем доходу. Але зрос"

тання повинні бути стійкими у довгостроковій перспек"

тиві і підвищення повинно бути спільним, щоб зробити

довгострокові поліпшення для добробуту всіх людей.

Фінансова криза 2007 року поширилася на країни з ви"

соким рівнем доходів, а країни з низьким рівнем дохо"

ду постраждали від неї в 2008 році. Через рік, який став

найважчим, глобальна рецесія вплинула на сталий роз"

виток економік в усьому світі. Середньорічний приріст

ВВП на душу населення в країнах з низьким і середнім

рівнем доходу сповільнився з 5% за 2000—2009 роки

(докризовий період), до 4,3 відсотків за 2009—2014

роки (посткризовий період), який був ще швидшим, для

країн з високим рівнем доходу. Економіка країн з висо"

ким рівнем доходу зросла в середньому на 1,2% в рік

після кризи, порівняно з 1,5% до кризи. В країнах Близь"

кого Сходу і Північної Африки з низьким і середнім

рівнем доходів, спостерігалося найбільше падіння: тем"

пи зростання середньорічного ВВП на душу населення

впали на 3,4 відсоткових пункти, до 3,1 відсотка в док"

ризовий період, до "0,3% у посткризовий період. Уза"

гальнені дані розміру економіки у 2015 році як показ"

ник Світового розвитку показані в таблиці 2.

Наприклад, Туркменістан побачив високий темп зро"

стання ВВП на душу населення за 2009—2014 роки між

низьким і середнім рівнем доходу: 9.9 відсотків. Такий

стрімкий ріст був обумовлений добре спланованим роз"

витком нафтогазового сектора і значними державними

витратами на інфраструктуру. Шрі"Ланка — це країна,

яка найбільш швидко розвивається в Південній Азії, з

середнім щорічним зростанням ВВП на душу населен"

ня 6,7% в посткризовий період. Вся економіка пожва"

Таблиця 2. Узагальнені дані розміру економіки у 2015 році як показник Світового розвитку

Джерело: побудовано автором за даними Світового банку.

Регіон Населення, 
млн 

Щільність 
населення, чол. 

на км2 

Міське населення, % 
від загального 
населення 

Валовий національний дохід

Метод атлас Паритет купівельної 
спроможності 

мільярди 
На душу 
населення 

$ 
мільярди 

На душу 
населення 

$ 
1 2 4 5 6 7 8 9

Світ 7,346.6 57 77,214.3 10,510 114,089.5 15,529 2.6
Східна Азія і 
Тихоокеанський Регіон 2,279.2 93 22,032.2 9,667 36,293.5 15,924 3.9 

Європи та Центр. Азії 907.9 33 21,977.7 24,206 26,797.8 29,515 1.7 
Латинська Америка і 
Карибський Басейн 633.0 32 5,654.4 8,933 9,542.2 15,075 -0.3 

Близький Схід і 
Північна Африка 424.1 38 3,491.8 8,234 7,988.7 18,838 3.1 

Північна Америка 357.3 20 19,705.6 55,146 20,078.5 56,189 2.4
Південної Азії 1,744.2 366 2,679.9 1,537 9,868.7 5,658 7.1
Африки на Південь від 
Сахари 1,001.0 42 1,638.9 1,637 3,572.8 3,569 3.0 

Низький дохід 638.3 48 395.2 619 1,022.6 1,602 4.4
Нижче середнього 
рівень доходів 2,927.4 135 5,949.9 2,032 18,761.2 6,409 5.3 

Вище середнього 
рівень доходів 2,593.7 44 21,412.2 8,255 40,616.3 15,659 3.2 

Високий дохід 1,187.2 34 49,493.8 41,690 53,858.0 45,366 2.1
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вилася, з її основними галузями, охоплюючи туризм,

експорт чаю, одягу, текстильних виробів і виробництва

рису.

Економіка Китаю продовжує сповільнюватися: зро"

стання середнього річного доходу на душу населення

знизилося з 10,2 відсотка до кризи до 7,9 відсотка в

пост"кризовий період. Це пояснюється уповільненням

інвестиціями у власність і скороченням експорту на

обробну промисловість. Після десятирічної громадянсь"

кої війни економіка в Сьєрра"Леоне неухильно зростає.

Середньорічні темпи зростання ВВП на душу населен"

ня складають 8,5 відсотка порівняно з 2009—2014 роки,

та порівняно з 3,3 відсотка до кризи, підтримується роз"

відкою корисних копалин і експортом алмазів.

Річна відсоткова ставка зростання ВВП за ринкови"

ми цінами на постійній основі місцевої валюти. Агрега"

ти на основі американських доларів 2010 року. ВВП є

сумою валової доданої вартості всіх виробників"рези"

дентів в економіці плюс будь"які податки на продукцію

та мінус будь"які субсидії, не включені у вартість про"

дукції. Вона розраховується без вирахувань за рахунок

амортизації вироблених активів або виснаження або

деградації природних ресурсів.

Зростання економіки вимірюється також зміною об"

сягу його вихідних або реальних доходів його жителів.

Існує три вірогідних показники для розрахунку економ"

ічного зростання: обсяг валового внутрішнього продук"

ту (ВВП), реальний валовий внутрішній доход і реаль"

ний валовий національний дохід. Темпи зростання ВВП

і його компоненти обчислюються з допомогою методу

найменших квадратів і постійних даних про ціни в

місцевій валюті для країн, які використовують в пост"

ійних цінах серії долара США. Місцева валюта перетво"

рюється на постійні долари США з використанням об"

мінного курсу загального довідкового року. Динаміка

величини зростання ВВП в Україні та світі (річний %) за

1990—2015 роки показана на рисунку 1.

Глобалізація визначається як комплексний процес

економічної інтеграції, який підвищує міжнародну

мобільність національних ресурсів і збільшує взаємо"

залежність національних економік. Таким чином, гло"

балізація являє собою бага"

товимірне явище, яке охоп"

лює всі аспекти соціальної,

економічної, політичної та

культурної сфери. Тим не

менше, більшість проблем

для економістів — це еконо"

мічна глобалізація та на"

слідки її впливу на національ"

ну економіку в межах країни

та між країнами світу. За да"

ними [6] економічна глобал"

ізація визначена як інтегра"

ція національних економік в

міжнародну економіку через

торгівлю, прямі іноземні

інвестиції (корпорацій і

транснаціональних корпо"

рацій); короткострокові по"

токи капіталу; технологічні

потоки.

Історично, поява економічної глобалізації для ба"

гатьох країн світу була внаслідок боргової кризи від якої

страждали багато країн у 1980"х роках. Це було у ви"

гляді високого рівня інфляції і погіршення позицій пла"

тіжного балансу. Тому менш розвинені країни попроси"

ли відкрити їх економіки для інтеграції зі світовим еко"

номічним шляхом прийняття програм структурної пере"

будови через економічну лібералізацію і зараз виникла

глобалізації в менш розвинених країнах. Теоретично,

прихильники економічної глобалізації стверджували,

що інтеграція в глобальну економіку сприяє економіч"

ному зростанню, що, в свою чергу, допомагає вирішити

проблеми бідності, нерівності, відсутності демократії,

значного скорочення забруднення навколишнього се"

редовища. Останнім часом глобалізація сприймається

як проглобалізм і антиглобалізм, які були вигідні для

багатьох розвинених країн, але не сприяли поліпшенню

ситуації в більшості країн, що розвиваються таких, як

Нігерія. Тому існують дослідження, де було доведено

теоретично і емпірично, що глобалізація має змішані ре"

зультати. Антиглобалісти стверджують, що глобаліза"

ція негативно впливає на бідні країни і особливо ство"

рює збільшення нерівності в доходах різних країн світу,

в той час як прoглобалісти стверджують, що це призве"

ло до більш високих темпів зростання економіки, ство"

рення робочих місць і скорочення масштабів убогості.

Такі країни, як Китай, Японія, Корея є прикладом пози"

тивного ефекту глобалізації на економічне зростання.

Вражаюче зростання країн Східної Азії, які підняли на

капітал / дохід у вісім разів і підняли сотні мільйонів

людей з бідності. Однак в деяких регіонах глобалізації

призвела до гнітючих економічних перспектив. Крім

того, більшість африканських країн, економічна глоба"

лізація призвела до структурної економічної бездіяль"

ності; нерівності доходів, крах галузей промисловості

через міжнародної теорії залежності, меншої економі"

чної конвергенції, трансферту технологій, розширення

ринку і відносної зайнятості.

Таким чином, змішані ефекти і однозначні дискусії

про вплив економічної глобалізації на нерівність доходів

і економічний розвиток призвели до загроз національ"
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Рис. 1. Динаміка величини зростання ВВП в Україні та світі (річний %)
за 1990—2015 роки

Джерело: побудовано автором за даними Світового банку та Євростату.
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ному економічному розвитку в країнах, що розвивають"

ся, та між країнами, що розвиваються і розвиненими

країнами з іншого боку. Крім того, стверджується, що

глобалізація впливає на економічне зростання в різних

країнах по"різному через різницю в політиках урядів,

темпи зростання населення і різних інституційних чин"

ників в країнах на підставі переконливих доказів серед

вчених і політиків про різні ступені витрат і вигод еко"

номічної глобалізації. В таблиці 3 показано реальне

зростання ВВП по групам країн світу.

Точні відомості про причини відмінностей у валово"

му внутрішньому продукті між сценарієм еталонного

розвитку можливі лише до певної міри, тому що важко

відрізнити, чи є в країні конкретні відхилення від сцена"

рію і базового прогнозу, які безпосередньо залежать

від певних параметрів, або ж вони обумовлені склад"

ною взаємодією між різними країнами.

Може бути в цілому відзначено, що переваги зрос"

тання відрізняються по країнах. Найбільші відмінності

порівняно з базовою проекцією знаходяться в основ"

ному в країнах Східної Європи. Імовірно, це багато в

чому обумовлено високим ступенем відкритості цих

країн та враховуючи важливість внеску зовнішньої

торгівлі в розвиток національної економіки. Наприклад,

в Естонії помірне зростання імпорту і експорту, в по"

єднанні з певним ступенем відкритості, яка перевищує

200%, що веде до зростання торгівлі, яка досягає знач"

них величин по відношенню до валового внутрішнього

продукту.

Навіть зі ступенем відкритості нижче 100% такі краї"

ни, як Китай та Індія також домоглися збільшення зрос"

тання приблизно на піввідсотка порівняно з базовим

прогнозом. Це відносно сильний ріст у порівнянні з інши"

ми країнами. Країни, які показують низький ступінь

відкритості — більше 52 відсотків — Аргентина, Бра"

зилія, Туреччина і США показують сильне зростання

ставок на імпорт і експорт, що не обов'язково веде до

високих додаткових темпів зростання валового внутрі"

шнього продукту.

При обліку більш сприятливого економічного розвит"

ку порівняно з базовою проекцією, всі країни приносять

доходи. Якщо ми спочатку поглянемо на доходи на рівні

країн, ми спостерігаємо, що Китай буде мати загальну

вигоду від прискореної глобалізації близько 2,7 млрд

євро до 2025 року. Інші великі національні економіки, такі

як Німеччина, Індія, Японія, Сполучені Штати та Сполу"

чене Королівство також будуть користуватися сукупним

приростом доходу більш 500 млрд євро. Вигоди для Ав"

стралії, Франції, Італії та Іспанії досить низькі у порівнянні

з названими вище країнами. Для того, щоб визначити

чистий ефект масштабу, ми додатково розглянемо тем"

пи зростання ВВП на душу населення. Цей підхід пока"

зує, що високорозвинуті країни, як правило, мають особ"

ливо сильний ріст цього показника. Щодо країн Азії ВВП

на душу населення дає іншу картину. Тут прискорені пе"

реваги глобалізації Південної Кореї значно більші, ніж

Китаю. Однак приклад Китаю — не тільки один показує

країни, що розвиваються впадуть до кінця рейтингу щодо

ВВП на душу населення. У Бразилії і Індії сукупні темпи

зростання доходу на душу населення за прискореної гло"

балізації ще нижчі. В результаті чого європейські країни

особливо страждають від стагнації за якої глобалізація

посилюється, коли ми використовуємо сукупний дохід на

душу населення приріст по відношенню до вихідного

рівня валового внутрішнього продукту на душу населен"

ня в 2016 році в якості заходів впливу стагнує глобаліза"

цію в кризових європейських країнах.

Втрати валового внутрішнього продукту особливо

низькі при такому підході для основних країн і країн,

які мають лише незначні торгові відносини з Грецією,

Португалією та Іспанією таких, як ПАР, Ізраїль і Нова

Зеландія.

Зниження економічного зростання в результаті

імітуються стагнацією глобалізації в Греції, Португалії

та Іспанії, що також чинить вплив на ринки праці. Рівень

безробіття особливо високий. Іспанія відчуває сильний

удар, вже з високим рівнем безробіття в 2025 році

збільшується ще на 3,6 процентних пункти з майже 19

відсотків у базовий прогноз. У 1,2 і 0,9 процентних пун"

кти відповідно, зростання безробіття результати нижче

для Греції та Португалії, проте це відображає збільшен"

ня приблизно на 10% у зв'язку з прогнозованим безро"

біттям в 2025 році. Помірне збільшення рівня безробіт"

тя з'являється в країнах і безпосередньо не впливає, але,

як правило, більше для країн, що мають тісні торговельні

відносини з Грецією, Португалією або Іспанією.

Стагнація глобалізації в Греції, Португалії та Іспанії

і в результаті впливу на зовнішню торгівлю, демонстру"

Групи країн 2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f
Агрегати 
 Країни з розвиненою економікою 1,1 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 
 Країни з високим рівнем доходу 1,2 1,7 1,6 1,5 1,9 1,9 
 Країни, що розвиваються 
 

5,3 4,9 4,3 4,3 4,9 5,1 

 Країни з низьким рівнем доходу 6,5 6,1 4,5 5,3 6,3 6,6 
 БРІКС 5,7 5,1 3,8 4,2 5,1 5,3 
 Країни з ринком, що формується і розвивається 
(EMDEs) 

4,7 4,2 3,4 3,5 4,4 4,7 

 Світ 2,4 2,6 2,4 2,4 2,8 3 
Регіони/економіки 
 Європа і Центральна Азія* 2,3 1,8 -0,1 1,2 2,5 2,8 
 Латинської Америки і Карибського басейну* 2,9 1 -0,7 -1,3 1,2 2,1 
 Близький Схід і Північна Африка* 2 2,9 2,6 2,9 3,5 3,6 
 Африка на Південь Від Сахари* 4,8 4,5 3 2,5 3,9 4,4 
 Східна Азія та Тихоокеанський регіон* 7,1 6,8 6,5 6,3 6,2 6,1 
 Південна Азія* 6,1 6,8 7 7,1 7,2 7,3 

Таблиця 3. Реальне зростання ВВП (%)

Джерело: побудовано автором за даними Світового банку та Євростату.
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ють, що вся світова економіка буде мати можливість

впоратися з рядом негативних наслідків. Несприятливі

економічні наслідки розподіляються по"різному у всьо"

му світі в цьому контексті. Виникають сильні негативні

наслідки для значних торгових партнерів безпосеред"

ньо постраждалих країн. І навпаки, великі і територіаль"

но віддалені економіки, які мало залежать від торгівлі з

Грецією, Португалією або Іспанією незначно піддають"

ся впливу.

На виникнення та вирішення глобальних проблем

світової економіки також суттєво впливає стан сучас"

ного світового ринку золота, який потребує ретельного

аналізу.

ВИСНОВКИ З НАВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Проаналізувавши стан глобальної економіки в світо"

вому господарстві, можемо зробити такі висновки. Еко"

номічна глобалізація відноситься до інтеграції вітчиз"

няних економік зі світовою економікою і неминучий

подальший ріст економічної взаємозалежності країн за

рахунок торгівлі, фінансових та інвестиційних потоків,

вільного руху факторів виробництва, обміну техноло"

гіями та інформацією. Таким чином, відкритість ринків

являють собою платформи глобалізації, торгівлі, фінан"

сів та інвестицій.

Поняття нерівності доходів з іншого боку, свідчать

про відсутність рівності, а розвиток економічної теорії

розглядається з точки зору масштабу розподілу доходів

в тому чи іншому місці, країні або системі. Кілька фак"

торів були визначені як причини економічного зростан"

ня: просування технологій, міжнародної торгівлі та сту"

пеня відкритості економіки або лібералізація торгівлі,

людського капіталу та освіти, притоку капіталу та інве"

стицій, ефективної макроекономічної (податково"бюд"

жетної, грошово"кредитної, курсової) політики установ

і т. д.

З вищесказаного, очевидно, що глобалізація, рів"

ність доходів і економічне зростання теоретично пов'я"

зані. Глобалізація часто асоціюється з менш обмежу"

вальними торговими режимами в результаті більшої

відкритості економіки з одночасним збільшенням об"

сягу торгівлі, який генерує більш високий дохід серед

людей. Таким чином, теорія відкритості стверджує, що

чим вище рівень відкритості, тим краще економічні по"

казники країни, яка впливає на економічне зростання в

межах та між країнами земної кулі. Світова економіка

об'єднує торгівлю товарами і послугами, фінансові по"

токи і рух людей. Оскільки національні економіки роз"

виваються, їх зв'язки розширюються і стають все більш

складними. Акомодаційна грошово"кредитна політика,

що здійснюється центральними банками без змін відсот"

кової ставки знизили ризик премій, поліпшили ситуацію

з ліквідністю на фінансових ринках, і підтримували еко"

номічне зростання. Тим не менш, глобальні ринки, як і

раніше оточує невизначеність, пов'язана з геополітич"

ною напруженістю в ряді регіонів. Міжнародне креди"

тування країн з низьким і середнім рівнем доходу впали

на 18 відсотків, спонукуючи різкі скорочення коротко"

строкової заборгованості, відображаючи турбу"

лентність та невизначеність глобальної економіки.
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