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Безрукова Н. В., Свічкарь В. А. Сучасна архітектура глобальної економіки: аналіз змін та тенденцій
Метою статті є  аналіз нових тенденцій, які відбуваються в сучасній глобальній економіці, з метою прогнозування майбутньої архітектури світо-
вого господарства та визначення місця різних країн світу в глобальній економічній системі. Досліджено сучасні тренди процесу економічної глоба-
лізації в розрізі торговельного та інвестиційного аспектів. Виділено характерні риси та елементи економічної глобалізації. Наголошено, що даний 
процес носить суперечливий характер і має неоднозначні наслідки для країн світу. Якщо кілька років тому розвинуті країни були лідерами у світовій 
торгівлі та глобальному інвестуванню, то зараз відбувається зміна архітектури світового господарства на користь країн, що розвиваються. 
Підкреслено, що в країнах, що розвиваються, бурхливо йде процес транс націоналізації: створюються та розвиваються нові транснаціональні кор-
порації, які здійснюють активну експансію на ринки як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Швидкими темпами зростають товарні та 
інвестиційні потоки в межах країн, що розвиваються, що забезпечує їх доступними засобами виробництва та значними ринками збуту.
Ключові слова: глобальна економіка, країни, що розвиваються, розвинуті країни, світова торгівля, глобальні інвестиції, транснаціональні кор-
порації, прямі іноземні інвестиції.
Рис.: 2. Табл.: 6. Бібл.: 8. 
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УДК 330.341
Безрукова Н. В., Свечкарь В. А. Современная архитектура  

глобальной экономики: анализ изменений и тенденций
Целью статьи является анализ новых тенденций, происходящих в со-
временной глобальной экономике, с целью прогнозирования будущей 
архитектуры мирового хозяйства и определения роли различных 
стран мира в глобальной экономической системе. Исследованы со-
временные тренды процесса экономической глобализации в разрезе 
торгового и инвестиционного аспектов. Выделены характерные чер-
ты и элементы экономической глобализации. Отмечено, что данный 
процесс носит противоречивый характер и имеет неоднозначные по-
следствия для стран мира. Если несколько лет назад развитые стра-
ны были лидерами в мировой торговле и глобальном инвестировании, 
то сейчас происходит изменение архитектуры мирового хозяйства 
в пользу развивающихся стран. Подчеркнуто, что в развивающихся 
странах бурно идет процесс транснационализации: создаются и раз-
виваются новые транснациональные корпорации, которые осущест-
вляют активную экспансию на рынки как развитых стран, так и раз-
вивающихся. Быстрыми темпами растут товарные и инвестицион-
ные потоки в пределах развивающихся стран, что обеспечивает их 
средствами производства и значительными рынками сбыта.
Ключевые слова: глобальная экономика, развивающиеся страны, раз-
витые страны, мировая торговля, глобальные инвестиции, трансна-
циональные корпорации, прямые иностранные инвестиции.
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Bezrukova N. V., Svichkar V. A. The Contemporary Architecture  

of the Global Economy: an Analysis of Changes and Trends
The article is aimed to analyze new trends taking place in the today's global 
economy, with the purpose of forecasting the future architecture of the world 
economy and determining roles of various world countries in the global eco-
nomic system. Contemporary trends of the economic globalization process in 
terms of both the trade and investment aspects were examined. Characteristics 
features and elements of economic globalization were allocated. It has been 
specified that this process is of controversial nature and can bring ambiguous 
implications for the world countries. A few years ago the developed countries 
were leaders in both the world trade and global investment, but nowadays 
there is a change in the architecture of the world economy for the benefit of the 
developing countries. It has been emphasized that in the developing countries 
the process of transnationalization is taking place violently: new transnational 
corporations are being created and developed, which carry out active expan-
sions on the markets of the both developed and developing countries. Rapidly 
growing are trade and investment flows within the developing countries that 
provides them with the means of production and large sales markets.
Key words: global economy, developing countries, developed countries, 
world trade, global investment, transnational corporations, direct foreign 
investment.
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Головним фактором, який впливає на світову еко-
номіку та політику наприкінці ХХ – початку ХХІ 
століття, є глобалізація. Розгортання процесу гло-

балізації вирізняється суперечливим впливом на націо-
нальні економіки та на весь перебіг сучасного світогос-

подарського розвитку. З одного боку, глобалізація роз-
ширює можливості окремих країн щодо використання 
та оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їх 
більш глибокої участі в системі міжнародного поділу 
праці, з іншого – глобальні процесі значно загострюють 
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конкурентну боротьбу та підвищують нерівномірність 
економічного розвитку країн світу. Основою глобалі-
заційних процесів та їх рушійними силами виступають 
транснаціональні корпорації, міжнародні організації та 
розвинуті країни. 

Ще кілька років тому основні торговельні та ін-
вестиційні потоки були сконцентровані саме в рамках 
розвинутих країн. Ці країни забезпечували весь світ 
товарами, особливо наукоємними, та контролювали 
інвестиційні потоки. Зараз можемо спостерігати зміни 
в глобальному економічному просторі та формування 
нової архітектури світової економіки. Підвищується 
роль країн, що розвиваються. Саме в цих країнах ВВП, 
зовнішня торгівля та інвестиції зростають більш швид-
кими темпами, ніж у розвинутих країнах. Тобто розви-
нуті країни зараз знаходять на межі вичерпання ресур-
сів для подальшого активного розвитку. На противагу 
їм країни, що розвиваються, створюють і розвивають 
глобальні конкурентні переваги, що дає їм можливість 
організовувати власні транснаціональні корпорації та 
виходити на ринки різних країн світу.

Звісно, такі тенденції є характерними не для всіх 
країн, що розвиваються. Китай, Індія, Бразилія, Півден-
на Корея, Мексика, Сінгапур, Філіппіни та деякі інші 
країни, що розвиваються, будуть забезпечувати більшу 
частину світового валового внутрішнього продукту та 
стануть центрами розвитку глобальної економіки. 

Отже, метою статті є аналіз нових тенденції, які 
відбуваються в сучасній глобальній економіці з метою 
прогнозування майбутньої архітектури світового гос-
подарства та визначення місця різних країн світу в гло-
бальній економічній системі.

Дослідженню особливостей економічної гло-
балізації, її наслідків та ролі країн, що розвиваються, 
присвятили свої праці ряд закордонних та вітчизняних 
вчених, серед яких особливо слід виділити наукові пра-
ці П. Еванса, Дж. Сороса, Р. О’Брайєна, Дж. Стиглица, 
М. Ерчер, М. Уотерса, Р. Робертсон, Х. Булла, Т. Фрид-
мана, Д. Лук’яненка, О. Білоруса, С. Сиденко, А. Філі-
пенка, А. Поручника та ін.

Проте багато питань усе ще залишаються дис-
кусійними та нерозкритими і потребують додаткового 
вивчення та аналізу, оскільки динамічні зміни, які від-
буваються у світі майже щодня, вимагають коригування 
існуючих та розробки нових теоретичних поглядів на 
світові процеси.

Головною особливістю сучасного світового роз-
витку є поширення глобалізації. Цей процес сто-
сується всіх сфер життя суспільства – політики, 

культури, економіки. Усе більше посилюється взаємодія 
національних економічних систем, що знаходить свій 
прояв у зростаючій міжнародній міграції капіталів, ро-
бочої сили, інформації, збільшенні товарообігу між краї-
нами, посиленні впливу транснаціональних корпорацій 
(ТНК) як на окремі держави, так і на світову економіку 
в цілому. У результаті процесів глобалізації формуються 
глобальні ринки товарів, послуг, капіталів, інформації, 
робочої сили.

Процес економічної глобалізації має такі харак-
терні риси:
 зростання ролі транснаціональних корпорацій 

у світовій економіці, що забезпечує об’єднання 
всіх її елементів у результаті реалізації ними 
глобальних стратегій. Зараз у світі налічується 
приблизно 85 тис. транснаціональних корпора-
цій, які контролюють діяльність 820 тис. філій 
по всьому світу [5]. Але в даний час ідеться про 
концентрацію глобальної економічної влади в 
руках 100 і навіть 50 найвпливовіших корпо-
рацій [3, с. 126]. Тобто відбувається глобальна 
монополізація капіталу, і вже лише кілька най-
крупніших компаній контролюють глобальні 
галузі, такі як програмне забезпечення, автомо-
білебудування, нафтова, сфера послуг та інші;

 створення на основі транснаціоналізації капіта-
лу глобальних виробничо-збутових систем, що 
утворюють каркас світового господарства;

 бурхливий розвиток процесів регіональної ін-
теграції в усіх регіонах світу;

 поширення глобальної інформаційно-техноло-
гічної революції та поступовий перехід до еко-
номіки знань;

 провідна роль міжнародних відносин у порів-
нянні з внутрішньоекономічними, тобто вну-
трішньоекономічні відносини більшою мірою 
визначаються і залежать від ситуації на світо-
вих ринках;

 посилення глобальної регулюючої ролі міжна-
родних організацій (Світова організація торгів-
лі, Міжнародний валютний фонд, Група Світо-
вого банку та ін.).

Основними рушійними силами глобалізації є ін-
формаційна революція та ринкова конкуренція, 
яка спонукає великі міжнародні корпорації по-

ширювати свої операції по всьому світу. Інформаційна 
революція торкнулася майже всіх сторін сучасного жит-
тя. Одним з її наслідків стала глобалізація економіки. 
Зараз бізнес має глобальний доступ до ринків, фінансів, 
партнерів тощо.

Інституційною основою глобалізації є міжнародні 
організації та великі міжнародні компанії (рис. 1). Се-
ред міжнародних організації найбільш впливовими в 
даному аспекті є Міжнародний валютний фонд (МВФ), 
Світовий банк (СБ) і Світова організація торгівлі (СОТ), 
членами яких є майже всі країни світу. Будучи наддер-
жавними органами регулювання, вони здійснюють ди-
версифікований вплив на політику урядів країн світу.  
В умовах глобалізації поступово зменшується роль 
держави як регулюючої сили. Частину своїх функцій 
держава передає міжнародним організаціям. Також на 
державну політику здійснюють значний вплив ТНК, які 
розпоряджаються глобальними фінансами та маніпулю-
ють державними пріоритетами у власних інтересах.

Однак глобальний розвиток відбувається досить 
суперечливо і має неоднозначні наслідки для різних країн 
світу. У першу чергу глобалізація «грає на користь» роз-
винутих країн світу, так званих країн «золотого мільяр-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	гл
о

ба
л

із
ац

іЙ
н

і П
ро

ц
еС

И
 В

 е
ко

н
о

м
іц

і

БІЗНЕСІНФОРМ № 9’ 2015 27

ду». Дійсно, саме в цих країнах відбувається концентрація 
більшої частини інтелектуального і технологічного потен-
ціалу людства та зосереджуються основні торговельні та 
інвестиційні потоки. Але поступово в глобальній економі-
ці підвищується роль країн, що розвиваються, а саме: но-
вих індустріальних країн (НІК), які за темпами розвитку 
випереджають розвинуті країни світу (табл. 1) [2].

В останнє десятиріччя було опубліковано ряд екс-
пертних докладів, які стосувалися прогнозів розвитку 
світової економіки. Серед них на увагу заслуговують: 
Доклад Національної розвідувальної ради США «Кон-
тури світового майбутнього: Доклад по проекту 2020» 
(2005 р.); доклад Світова економіка: прогноз до 2020 
року, який був розроблений російськими вченими Ін-
ституту світової економіки і міжнародних відносин 
(2007 р.); доклад «Глобальні тенденції-2025: світ, що змі-
нюється» (2009 р.)[2, 3].

Так, згідно з дослідженнями російських вчених 
Ін ституту світової економіки і міжнародних відносин, 
відбувається зміна основних «гравців» у глобальному 
економічному просторі, формується нова архітектура 

світової економіки [3, с. 35]. Інноваційний розвиток та 
глобальні конкурентні переваги країн, що розвивають-
ся, безперечно, приведуть до збільшення їх частки у ва-
ловому світовому продукті.

Отже, можна стверджувати, що в перспективі такі 
країни, як Китай, Індія, Бразилія, Південна Корея та інші 
країни, що розвиваються, будуть забезпечувати більшу 
частину світового валового внутрішнього продукту. 
Саме вони стануть новим полюсом розвитку глобальної 
економіки. Поряд з Індією та Китаєм досить динамічно 
розвивається економіка Мексики, Індонезії, Малайзії, 
Гонконгу, Сінгапуру, Філіппін.

І якщо ще кілька років тому спостерігалася тен-
денція до концентрації торговельних та інвестиційних 
потоків у рамках розвинутих країн, то зараз спостері-
гаємо новий тренд у розвитку глобальної економіки – 
зростання ролі країн, що розвиваються, і формування 
нових центрів економічного розвитку.

Згідно з класифікацією МВФ, яка представлена у 
Перспективах розвитку світової економіки за 2012 рік, 
група країн з ринком, що формується, і країн, що розви-

Рис. 1. Основні елементи процесу економічної глобалізації

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ  

Рушійні сили  

Інформаційна революція  Ринкова конкуренція  

Інституціональна основа  

ООН  

Світовий банк  МВФ  СОТ  

МОП  ОЕСР  G7 G10 G22  

Міжнародні компанії  

Інші недержавні
організації 

Держави  

Стандартизація економічного,
політичного, соціально-культурного

середовищ
 

таблиця 1

Світовий обсяг виробництва (реальний ВВп) (річна зміна у%) [2]

Групи країн
Середнє по роках прогнози по роках

1997–
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Світ 4,0 5,7 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 4,0

Країни з розвинутою 
економікою 2,8 2,8 0,2 - 3,4 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 2,4 2,4 1,9

Країни з ринком,  
що формується, і країни, 
що розвиваються

5,5 8,7 5,8 3,1 7,4 6,2 5,2 5,0 4,6 4,3 4,7 5,3
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ваються, включає в себе 151 державу, які не належать до 
групи розвинутих країн. До цієї групи відносяться: кра-
їни Центральної та Східної Європи (14), СНД (13), краї-
ни, що розвиваються, в Азії (27), Латинській Америці та 
Карибському басейні (32), країни Ближнього Сходу та 
Північної Африки (20), а також країни Африки, які роз-
ташовані на Південь від Сахари (45) [1]. Ці країни мають 
знач ні запаси природних і людських ресурсів і поступо-
во набувають все більшого значення у світовій торгівлі 
та як реципієнти і джерела глобальних інвестицій.

Зовнішня торгівля зростає в цих країнах досить ви-
сокими темпами, в якій доля проміжної продукції досягає 
50–60 %, а імпортна складова в експортних товарах збіль-
шилася з 20 % у 1970-ті рр. до 40 % зараз [4]. Зростає частка 
країн, що розвиваються, в експорті готових виробів (з 10 % 
в 1980 р. до 28 % у наш час). Біля третини світового експор-
ту середнє- та високотехнологічних товарів, комп’ютерних 
технологій здійснюється саме цією групою країн.

Так, якщо в 1980 р. частка країн, що розвиваються, 
у світовому експорті складала 29 %, то до 2008 р. вона 
досягла 38–40 %, а в наш час збільшилася до 44 % світо-
вого товарообороту (табл. 2) [4].

Обсяги зовнішньої торгівлі у країнах, що розвива-
ються, зростають швише, ніж у розвинутих країнах світу 
(табл. 3) [4].

Тобто, якщо ще кілька років тому країни «Тріади» 
(США, ЄС, Японія) займали лідируючі позиції в міжна-
родній торгівлі, то зараз роль країн, що розвиваються, 

поступово підвищується, особливо в даному аспекті 
можна виділити Китай, Індію, Бразилію та ін. 

При цьому ці країни є зараз не тільки ринками 
збуту продукції, а й одними з найкрупніших світових 
експортерів.

Останніми роками спостерігається тенденція зни-
ження в експорті країн, що розвиваються, частки міне-
ральної та сільськогосподарської сировини, і на готові 
вироби припадає найбільша частка як експорту, так і 
імпорту (табл. 4) [4].

Безперечно, такі тенденції не є універсальними для 
всіх країн, що розвиваються. Залишається частка 
найменш розвинутих країн, які знаходяться осто-

ронь цих явищ. Багато країн, що розвиваються, є реци-
пієнтами прямих іноземних інвестицій транснаціональ-
них корпорацій з розвинутих країн. Тому стан економіч-
ного розвитку та зовнішньої торгівлі зокрема в країнах, 
що розвиваються, залежить від ділової активності та 
покупної спроможності в розвинутих країнах.

Однак не слід забувати, що і самі країни, що роз-
виваються, являють собою досить великий ринок збуту. 
Тому досить швидко зростає обсяг взаємної торгівлі між 
країнами, що розвиваються. Розвиток взаємної торгівлі 
надає країнам, що розвиваються, доступ до недорогих 
засобів виробництва, які задовольняють їх вимоги, а та-
кож значно розширює ринок збуту для товарів, що ви-
готовлені у цих країнах.

таблиця 2

Світова торгівля за основними групами країн у 1980–2012 рр. [4]

Група країн
Рік

1980 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Експорт, %

Світ у цілому 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Економіки, що розвиваються 29,4 24,2 31,8 36,3 39,0 40,0 42,0 42,8 44,4

Перехідні економіки 4,2 3,4 2,4 3,4 4,6 3,8 4,1 4,5 4,4

Розвинуті економіки 66,3 72,4 65,8 60,3 56,4 56,3 53,9 52,7 51,2

Імпорт, %

Світ у цілому 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Економіки, що розвиваються 23,9 22,2 28,8 31,7 34,9 36,7 39,0 39,8 41,4

Перехідні економіки 4,0 3,9 1,6 2,5 3,7 3,2 3,2 3,5 3,4

Розвинуті економіки 72,1 73,9 69,7 65,8 61,4 60,1 57,7 56,7 55,2

таблиця 3

Обсяг світової торгівлі (процентна зміна) [4]

показник
Рік

2013 2014 2015 2016

Імпорт

Країни з розвинутою економікою 2,1 3,3 3,3 4,3

Країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються 5,5 3,7 3.5 5,5

Експорт

Країни з розвинутою економікою 3,1 3,3 3,2 4,1

Країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються 4,6 3,4 5,3 5,7
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Поступово підвищується роль країн, що розвива-
ються, і у сфері глобального інвестування. У даний час в 
країни Азії, Африки та Латинської Америки надходить 
щорічно більше 30 % світового обсягу прямих іноземних 
інвестицій [7].

Навіть у період кризи інвестиції у країни, що роз-
виваються, не зменшилися. Так, у 2009 р., на який припа-
дає пік кризи, доля країн, що розвиваються, у загально-
світовому обсязі прямих іноземних інвестицій досягла 
43 %. Тобто змінюється вектор інвестування в бік країн, 
що розвиваються, що, безперечно, свідчить про підви-
щення їх ролі у світовому господарстві.

Прямі іноземні інвестиції розподіляються досить 
нерівномірно – основній потік (до 80 %) спрямовується 
до країн Південної та Східної Азії, Латинської Америки. 
Основними реципієнтами до початку кризи були Китай 
і Гонконг, Індія, Сінгапур, Мексика, Бразилія.

Зростає роль країн, що розвиваються, і як експор-
терів капіталу. Так, якщо у 1980-ті роки на долю цих кра-
їн припадало майже 6 % загального відтоку капіталу, то 
зараз ця частка збільшилася до 21 %. Провідні позиції в 
експорті капіталу займають країни Азії, на які припадає 
75 % від загального обсягу експорту інвестицій з країн, 
що розвиваються. Провідними експортерами є Китай, 
Гонконг, Індія [7].

Слід відмітити, що поступово в країнах, що розви-
ваються, з’являються транснаціональні корпора-
ції, які активно виходять на світові ринки шля-

хом прямого інвестування. На особливу увагу заслуго-
вують азіатські ТНК, які проводять агресивну експансію 
на ринки розвинутих країн. Так, навіть у першій десятці 
найкрупніших ТНК можемо бачити корпорації з країн, 
що розвиваються, зокрема з Китаю (табл. 5) [6].

таблиця 4

товарна структура зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються, % [4]

Найменування товару
Рік

1995 2005 2011

Експорт

Продовольство 9,6 5,7 7,0

Сільськогосподарська сировина 3,1 1,5 1,7

Руди та мінерали 4,9 5,6 7,7

Паливо 12,8 21,2 23,8

Готові вироби 68,5 65,1 58,7

Загалом 100 100 100

Імпорт

Продовольство 10,0 6,0 6,9

Сільськогосподарська сировина 3,3 1,5 1,7

Руди та мінерали 5,1 5,9 8,3

Паливо 13,9 19,4 23,7

Готові вироби 66,9 66,4 58,2

Загалом 100 100 100

таблиця 5

TOP – 10 компаній, 2015 р. (Forbes Global 2000) [6]

Ранг Компанія Країна  
базування

Галузь 
діяльності

продажі 
(млрд 

дол. СшА)

прибуток 
(млрд 

дол. СшА)

Активи 
(млрд 

дол. СшА)

Ринкова 
частка (млрд 

дол. СшА)
1 ICBC Китай Банківська сфера 166.8 44.8 3,322 278.3

2 China Construction 
Bank Китай Банківська сфера 130.5 37 2,698.9 212.9

3 Agricultural Bank of 
China Китай Банківська сфера 129.2 29.1 2,574.8 189.9

4 Bank of China Китай Банківська сфера 120.3 27.5 2,458.3 199.1

5 Berkshire Hathaway США Конгломерат 194.7 19.9 534.6 354.8

6 JP Morgan Chase США Банківська сфера 97.8 21.2 2,593.6 225.5

7 Exxon Mobile США Нафтогазова 376.2 32.5 349.5 357.1

8 PetroChina Китай Нафтогазова 333.4 17.4 387.7 334.6

9 General Electric США Конгломерат 148.5 15.2 648.3 253.5

10 Wells Fargo США Банківська сфера 90.4 23.1 1,701.4 278.3
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Нові ТНК використовують власні переваги для 

доступу на ринки як розвинутих країн, так і країн, що 
розвиваються. Серед таких переваг можна виділити: на-
явність більш дешевої, але досить кваліфікованої робо-
чої сили, ресурсної бази, розвиток інноваційної сфери, 
використання новітніх технологій.

Міжнародна міграція капіталу відіграє значну 
роль і в розвитку зовнішньої торгівлі між країнами, що 
розвиваються. Так, китайський виробник турбін «Min-Min-
gyang» став власником 55 % акцій індійської компанії 
«Global Wind Power» з метою введення в експлуатацію в 
Індії обладнання для виробництва вітрової та сонячної 
енергії [3].

Китайська компанія «Lifan Industry» у 2011р. під-
писала угоду з бразильською компанією «Effa Group» 
про будівництво першого за межами КНР дослідного і 
проектно-конструкторського центру в Бразилії з пер-
спективою будівництва в цій країні заводу з виробни-
цтва компактних автомобілів із гібридним двигуном. 
Автомобільні китайські компанії «BrillianceAuto», «Hai-
ma», «AutoBYD» також інвестують в Бразилію, ство- також інвестують в Бразилію, ство-
рюючи на її території зборочці підприємства з випуску 
міні-автомобілей, фургонів тощо.

Країни, що розвиваються, залишаються основни-
ми центрами притягнення прямих іноземних інвести-

цій. Приток прямих іноземних інвестицій в ці країни у 
2013 р. досяг рекордного рівня – 778 млрд дол. (табл. 6), 
що склало 54 % від глобального притоку ПІІ [7].

Серед двадцяти країн з найбільшим притоком ПІІ 
половину складають країни, що розвиваються, і країни з 
перехідною економікою (рис. 2) [7].

Так, бачимо, що Китай має рекордно високий при-
тік капіталу та займає друге місце серед найкрупніших 
отримувачів капіталу.

ВИСНОВКИ
Отже, процес глобалізації охоплює все більше 

сфер світового господарства. Ринки товарів, послуг, ка-
піталів, робочої сили, технологій стають більш взаємо-
пов’язаними. 

Розвинуті країни поступово втрачають провідні 
позиції в міжнародній торгівлі та глобальних інвестиці-
ях. Відбуваються зміни архітектури глобальної економі-
ки на користь країн, що розвиваються.

У структурі сучасної світової торгівлі основна пи-
тома вага припадає на готові вироби. Дана тенденція 
прослідковується і у структурі зовнішньої торгівлі кра-
їн, що розвиваються, з одночасним зменшенням питомої 
ваги мінеральної та сільськогосподарської сировини.

таблиця 6

потоки пІІ за регіонами, 2011–2013 рр. (млрд дол. СшА, %) [7]

Регіон
притік пІІ Відтік пІІ

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Світ 1700 1330 1452 1712 1347 1411

Розвинуті країни 880 517 566 1216 853 857

Європейський Союз 490 216 246 585 238 250

Північна Америка 263 204 250 439 422 381

Країни, що розвиваються 725 729 778 423 440 454

Африка 48 55 57 7 12 12

Азія 431 415 426 304 302 326

Латинська Америка та Карибський басейн 244 256 292 111 124 115

Океанія 2 3 3 1 2 1

Країни з перехідною економікою 95 84 108 73 54 99

Країни зі слабою у структурному відношенні, вразли-
вою та малою економікою 58 58 57 12 10 9

Процентна доля у світових інвестиціях

Розвинуті країни 51,8 38,8 39,0 71,0 63,3 60,8

Європейський Союз 28,8 16,2 17,0 34,2 17,7 17,8

Північна Америка 15,5 15,3 17,2 25,6 31,4 27,0

Країни, що розвиваються 42,6 54,8 53,6 24,7 32,7 32,2

Африка 2,8 4,1 3,9 0,4 0,9 0,9

Азія 25,3 31,2 29,4 17,8 22,4 23,1

Латинська Америка та Карибський басейн 14,3 19,2 20,1 6,5 9,2 8,1

Океанія 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Країни з перехідною економікою 5,6 6,3 7,4 4,3 4,0 7,0

Країни зі слабою у структурному відношенні, вразли-
вою та малою економікою 3,4 4,4 3,9 0,7 0,7 0,7
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Рис. 2. 10 Країн з найбільшим притоком пІІ, 2012 та 2013 рр. [7]

Зростає вплив країн, що розвиваються, і на глобаль-
ному ринку інвестицій. Нові транснаціональні корпора-
ції з цих країн здійснюють активну експансію на ринки 
як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються.

Таким чином, з одного боку, роль країн, що розви-
ваються, у глобальній економіці постійно зростає. Але, 
з іншого боку, збільшується і розрив між розвинутими 
країнами та більшістю країн, що розвиваються. Так,  
у ХХІ ст. за межею бідності все ще перебуває 3 млрд осіб 
і більше 1 млрд знаходяться нижче порогу зубожіння 
[8]. Усі ці проблеми потребують нагального вирішення, 
що вимагає скоординованих дій усіх держав світу.        
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