
Тема 20 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
 
 

 

Виклики часу згуртовують, 
йде процес “глобалізації стурбованості”. 

(Уолтер Андерсен) 

Якщо ми дозволимо ринку керувати нами, всім нам кінець. 

(Джордж Монблан) 
 
 

 

1. Загальна характеристика глобальних проблем. 

2. Основні проблеми сучасності: 

• проблема економічної відсталості; 
• демографічна проблема; 
• продовольча проблема, проблема природних ресурсів; 
• екологічна проблема. 

3. Передумови вирішення глобальних проблем. 
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Деякі аспекти глобальних соціально-економічних проблем були 

порушені  у  попередніх  темах  (13  і  17).  Але  їхня  актуальність 

вимагає окремого більш докладного розгляду, адже ці  проблеми 

оточують нас і  давно стали  ознакою сучасності. Слід 

враховувати, що  більшість  цих проблем не  мають простих 

рішень. Вам пропонується самостійно продовжити вивчення цих 
питань на практиці,  відштовхуючись від теоретичних підходів, 

висвітлених у даній темі. 
 
 
 
 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
 

 

Пригадайте, що колись економічну науку назвали похмурою. 

Події нашого часу з усією очевидністю можуть бути використані 

як аргументи на користь цього твердження. 

Сучасний період розвитку цивілізації проходить під знаком 

глобалізації, основні риси якої були розглянуті в темі 17. 
Свідченням (а певною мірою і наслідком) глобалізації може 
виступати і значна кількість глобальних (тобто  всеосяжних, 

загальних  для  людства) проблем, що набувають  в останні часи 

неабиякої актуальності та злободенності. Ці проблеми стосуються 
всіх людей  планети, незалежно від національності, країни 

проживання,  пануючої  економічної системи. З іншого  боку, 

вирішення цих ключових проблем не під силу окремим державам, 

а потребує координації та співпраці у всесвітньому масштабі. 

У 2007 р. на щорічному засіданні Всесвітнього економічного 
форуму у Давосі (одним з гасел якого є “Ми прагнемо покращити 

ситуацію у світі!”) глобальними проблемами (загрозами) для 

людства  були  названі:  глобальне  потепління,  зростання  цін  на 

енергоносії, пандемії. Міжнародна енергетична агенція попереджає 
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про дві глобальні загрози, з якими людство одночасно зіткнеться у 

найближчу чверть століття, – це дефіцит енергоресурсів та 

екологічна  катастрофа.  Серед  інших  глобальних  проблем  також 

називають,  як  правило,  такі:   збереження  миру  (демілітаризація, 

конверсія), тероризм, урбанізація, оволодіння космічним простором, 

освоєння світового океану тощо. 

Класифікація численних глобальних проблем ускладнюється 

тим, що всі вони тісно пов’язані між собою та обумовлюють одна 
одну. Українські економісти поділяють усі проблеми за сферами 
дії на три групи: 

• взаємодії людини і природи (продовольча, енергетична, 
екологічна проблеми); 

• суспільних взаємовідносин (проблема економічної 
відсталості, демілітаризація); 

• розвитку людини (епідемії, тероризм, злочинність). 
Очевидно, що хоча глобалізація – це в першу чергу 

економічне  явище,  але  її  прояви  не  обмежуються  економікою. 

Розглянемо лише кілька важливих проблем з вище наведених, що 

мають безпосереднє відношення до економіки. 
 
 

 

2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 

Проблема економічної відсталості 

Загальновідомі розбіжності в оцінці значення глобалізації для 

розвитку  країн  світу.  Слід  погодитися,  що  експансія  світових 
ринків у  Китай,  Індію  та  деякі  інші  країни,  що  розвиваються, 

всіляко сприяла економічному зростанню цих регіонів. Численне 

мільярдне населення при  цьому відкрило для себе більш високі 
стандарти у споживанні, освіті, охороні здоров’я. Але важко не 

побачити, що для значної кількості країн глобалізація приносить 
більше шкоди, ніж користі. 

Згідно з даними “Звіту про розвиток людства”, що підготовлений 

вченими Оксфордського університету в 2007 р., 54 країни світу стали 

біднішими,  ніж  на  початку  1990-х,  у  21  державі  більша  частина 
населення голодує, у 14 країнах більше половини дітей помирає, не 

досягнувши  п’ятирічного  віку,  у  12  країнах  скорочена  початкова 

освіта,  а  у  34  спадає  середня  тривалість  життя.  Більше  мільярда 
 

 

307 



  В.А. Палехова 
 

людей сьогодні заробляє менше одного долару на день і чисельність 

таких людей невпинно зростає. 

Таким чином, значна кількість країн все більше відстає від 

розвинутих держав (за рівнем розвитку економіки та якістю 
життя). Розрив між багатими і бідними країнами становить 
десятки та сотні разів. За даними Світового банку, якщо в середині 

ХVIII ст. (перед промисловою революцією) розрив між 

найбагатшою та найбіднішою країною світу оцінювався як 5:1, то 

зараз це співвідношення досягло рівня 400:1. 

Серед причин такої нерівності, як правило, називаються такі. 

• Історичні: так званий “пізній розвиток” країн. В 
африканських країнах доход на душу населення зараз 
приблизно такий, який був у Європі двісті років тому. 

• Географічні. Дж.Гелбрейт якось звернув увагу, що в межах 
тисячі миль по обидва боки від екватора немає жодної 
розвинутої, багатої країни

9  
(хоча  напевно настав час робити 

виключення для  Сінгапуру  та  Гонконгу).  Клімат,  хвороби, 

невигідне географічне положення суттєво ускладнюють 

економічний розвиток. 

• Інституціональні (у розумінні цінностей, настанов, традицій, 
що керують поведінкою народу). Це перешкоди, що 
гальмують розвиток економіки, – хабарництво, корупція, 
неповага до приватної власності. 

• Економічні. Пригадайте “порочне коло бідності”. Певний час 
жевріла  надія,  що  розірвати  це  коло  під  силу  розвинутим 

країнам,  здійснюючи  програми  фінансової  допомоги.  Але 
результати виявилися невтішними – до перешкод, що 

заважають розвитку бідних країн, додався ще астрономічний 

зовнішній борг. 

Бідні країни намагаються приєднатися до світової економіки, 

традиційно  спеціалізуючись  на  сільгосппродукції  та  мінералах. 
Проте торгувати їм з кожним роком усе важче: розвинуті країни, 

виступаючи за вільну торгівлю, фактично проводять 

протекціоністську політику.  Субсидіюючи власне  сільське 

господарство, вони закривають свої ринки для продукції бідних 

країн. 
 
 
 
 

9    Невипадково, окрім поділу країн на розвинуті та ті, що розвиваються, багаті та 

бідні, використовують ще й географічний критерій – символічні Північ та Південь. 
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Демографічна проблема 

В якості однієї з причин економічної відсталості може бути 
також розглянута демографічна проблема. Адже до 
нерівномірності розподілу багатства у світі слід додати ще одну 

нерівномірність –  розподілу населення. У цьому випадку кажуть 

про так звані “ножиці нерівності”: на чотири  п’ятих населення 
Землі припадає одна п’ята світового доходу. 

Демографічні проблеми не обминули і розвинуті країни, – це 

падіння народжуваності, небезпечна  тенденція старіння нації, 

потреба  проведення  пенсійної  реформи,  підвищення  пенсійного 

віку. Але демографічні  проблеми країн, що  розвиваються, 
змушують пригадати Т.Мальтуса. Всупереч наведеним проблемам 

розвинутих країн, загальне зростання чисельності населення Землі 

дає  підстави  казати  про  “демографічний  вибух”,  який  стався  у 

другій половині ХХ ст., коли загальне населення Землі зростало з 

вражаючою швидкістю. 
 

 
 

 

Етапи зростання населення Землі 

Таблиця 20-1 

 

Досягнення рубежу 
в черговий мільярд 

Рік досягнення Інтервал 

Перший 1800  

Другий 1930 130 

Третій 1960 30 

Четвертий 1975 15 

П’ятий 1987 12 

Шостий 1998 11 
 

Правда, деякі дослідники переконані, що демографічний 
вибух – це тимчасове явище, яке минуло свій пік на межі 1980-90- 

х рр. і перейшло у фазу загасання.  Але на сьогодні доводиться 

констатувати, що найбільший приріст населення припадає саме на 

країни Азії, Африки та Латинської Америки. Якщо у розвинутих 

країнах у ХХ ст. населення  подвоїлося, перевищивши 1 мільярд 
(той самий “золотий”), то у менш розвинутих зросло вчетверо – до 

5 мільярдів, тим самим суттєво загальмувавши в  них темпи 

зростання доходів на душу населення. 

У даному випадку також спостерігається певне порочне коло: 

причини  та  наслідки  підмінюють  один  одне.  Бурхливе  зростання 

населення поглиблює відставання та робить бідні країни ще 
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біднішими.  Але  через  злиденність  зростає  народжуваність  –  на 

підсвідомому рівні реалізується біологічний  закон боротьби за 

виживання  та   продовження роду (чим  менше шансів вижити 

потомству, тим вища народжуваність). Дія закону  посилюється 

економічними  міркуваннями  (діти  –  це  майбутні  робочі  руки  та 

забезпечена старість непрацездатних батьків), а також традиціями та 
релігійними догматами. 

Але окрім загострення проблеми економічної відсталості, 

посилення тиску на природу, перенаселення бідних країн має ще 

один важливий наслідок – це зміна структури світового населення. 

У світі переважають вихідці саме з цих країн – малоосвічені, або 

взагалі неписьменні, безробітні, озлоблені, які не дотримуються 

норм цивілізованої поведінки, які не знайшли свого місця у житті 

або не вміють нічого іншого, ніж воювати. Все це породжує інші 
глобальні проблеми – тероризм, злочинність, наркоманію. 

 

 

Продовольча проблема. Проблема природних ресурсів 

Разом з демографічною, глобальних масштабів набуває 

продовольча проблема. І її також можна спостерігати як у багатих, 
так і у бідних країнах. Лише мешканці розвинутих країн 
страждають від ожиріння та надвиробництва продуктів, а  в 

країнах, що  розвиваються,  внаслідок економічної відсталості, 

демографічного вибуху та перенаселеності панує голод, нестача 

продуктів,  у  кращому   випадку,  незбалансованість  та 

неповноцінність харчування. 

Нобелівський (1998 р.) лауреат Амартья Сен зробив висновок, 
що  найстрашніші  випадки  масового  голоду  були  викликані  не 

неврожаями, а саме ущербними політичними системами, які 

заважають ринку  скорегувати своє функціонування. Невеликі 

диспропорції   в   сільськогосподарському  виробництві 

перетворювалися на катастрофи тому, що імпорт був заборонений, 

або ціни фіксовані, або заборонялося вирощувати альтернативні 

культури. Тобто політика стояла на перешкоді здатності ринку до 

автоматичного саморегулювання. 
Найстрашніший в історії голод стався у Китаї, коли у 1958- 

1961 рр. загинуло 30 млн. людей. Зараз, за даними ООН, кожні три 

з половиною секунди від голоду на планеті вмирає людина, кожен 
день – 25 тисяч. Найгірші справи у Північній Кореї, Афганістані, 

африканських країнах Лесото, Малаві, Мозамбіку, Замбії, 
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Зімбабве. Половина всіх випадків дитячої смертності у країнах, що 

розвиваються, викликана саме недостатнім харчуванням. 

Продовольча проблема  може  розглядатися  як  часткова  від 

більш загальної – нестачі природних ресурсів. Діяльність людини 
давно почала наносити збитки навколишньому середовищу. Але 
вважається,  що  до  середини  ХХ  ст.  ці  збитки  не  були  такими 

значними. Тривалий час природні ресурси встигали відновлятися, 

але стрімке зростання чисельності населення на планеті та 

відповідно  обсягів  споживання  загострили  проблему  (див.  тему 

13). Чим більше людей населяє планету,  тим обмеженішими 

стають економічні ресурси. 
У другій половині ХХ ст. вичерпання невідновлюваних 

природних ресурсів досягло загрозливих масштабів. Ще у 1970-х 

рр.  була  надрукована  відома  доповідь  Римського  клубу,  в  якій 

прогнозувалося вичерпання  основних природних ресурсів вже до 
1995-2025 рр. І хоча подальші розрахунки спростували та 
віддалили цей рубіж, загроза залишається. У наш час песимісти 

сперечаються з оптимістами, але ніхто не заперечує, що якщо нові 

ліси росли швидше, ніж люди встигали їх вирубувати ще за часів 

середньовіччя,  то  в  останні  20  років  геологи  знаходять  менше 

нафти, ніж нафтовики встигають викачувати. 

Беручи до  уваги  тенденції  розвитку  світової  економіки,  а 

особливо стрімке зростання економік Китаю та Індії, можна 
прогнозувати подальше  зростання  споживання  невідновлюваних 
ресурсів. 

 

 

Екологічна проблема 

Критика глобалізації з боку екології була однією з перших. 
Доречно пригадати, що екологія походить від того ж грецького 

слова “oikia”, що й економіка, тобто це науки про домівку, оселю. 

В  наш  час  екологію  визначають  як  науку  про  відносини  усіх 

живих з навколишнім середовищем. 

З одного боку на природу тисне промисловість розвинутих 
країн,  з  іншого  –  надмірне  споживання  перенаселених  бідних 

країн, зростання відходів. Наше буття дає всі  підстави 

стверджувати, що  екологічна  проблема полягає  у подоланні 
екологічної кризи. Її прояви: 

• забруднення повітря, води, ґрунтів викидами промислових і 
хімічних відходів; 
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• скорочення  орних  угідь  та  погіршення  родючості  ґрунтів 
через надмірну експлуатацію; 

• знищення родючих земель через зловживання добривами та 
хімічними речовинами для боротьби з шкідниками; 

• знищення тропічних лісів, що справедливо вважалися 
легенями планети; 

• виснаження озонового шару; 
• збідніння  внаслідок  варварського  знищення  тваринного  та 

рослинного світу; 

• зростання (через стан навколишнього середовища) 
захворювання органів дихання, поширення онкологічних та 
алергічних хвороб. 
Останнім  часом  на   перший  план виходить   проблема 

глобальних   кліматичних  змін.  З часів  промислової  революції 

економічний розвиток вимагав  споживання все більшої кількості 
палива. При цьому значно зростали   викиди в атмосферу 

вуглекислого газу, зросла концентрація метану, інших газів. Саме 

ці зміни стали  найважливішим  компонентом   так званого 

парникового  ефекту:   гази    затримують  інфрачервоне 

випромінювання  Землі і  створюють тим самим  небезпеку 

підвищення  середньорічних  температур  у  її  поверхні.  Ці  зміни 

помітні не лише вченим, а й усім нашим сучасникам. 

Підвищення температури нижчих шарів атмосфери 

призводить  до  жахливих  наслідків.  Змінюється  режим  опадів, 
тануть полярні льоди, підвищується рівень світового океану, 
частішають повені, руйнівні шторми, в інших регіонах 

поширюються  посухи,  горять  лісні  масиви.  Небезпека  полягає 

навіть не в самих змінах клімату, а в їхній стрімкості – людство, а 

тим більше рослинний і тваринний світ не можуть до них швидко 
пристосуватися.  У  найбільш  уразливому  положенні опиняються 

країни,  що  переживають  демографічний  бум.  Через  потепління 

занепадає сільське господарство, знижуються врожаї, починається 

посуха, ще  більше  загострюється проблема питної води, 

розповсюджуються далі тропічні хвороби. 

Особливу актуальність мають екологічні проблеми для 
України.  Чорнобиль  для  багатьох  став  віхою,  що  знаменувала 

початок нової ери. Але проблеми України цим не обмежуються. За 

індексом екологічної стабільності наша країна у 2001 р. посіла 110 

місце  з  122  країн,  а  у  2002  р.  –  137  місце  з  142.  При  цьому 
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експерти  ООН відмітили занадто великі обсяги  споживання 

енергії українською  економікою.  45%  всієї енергії досі 

виробляється  на теплоелектростанціях  шляхом  спалювання 

органічного палива, що  є суттєвим чинником  зростання 

парникового ефекту. 

Надмірне техногенне навантаження в Україні давно порушило 
природну рівновагу. На  одного українця  припадає   300 кг 

техногенних відходів – це різні забруднювачі, у першу чергу важкі 

метали, які небезпечні для організму. Більше 34% українців живе в 

умовах забрудненого  повітря. В  окремих містах і  районах 

відхилення   якості води від норми досягає  70-80%. У таких 

регіонах значна частина населення змушена використовувати для 

пиття  недоброякісну  воду,  яка  є  одним  з  чинників  погіршення 

стану здоров’я і в цілому – тривалості життя. А це, у свою чергу, 
призводить до погіршення і так кризової демографічної ситуації в 

Україні  (за  змістом  аналогічної  тій,  що  склалася  у  розвинутих 

країнах). 
 
 
 
 

 

3. ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ 

ПРОБЛЕМ 
 

 

Проти бажання просто нереально визначити основні шляхи 

розв’язання глобальних  проблем людства – занадто важкою є ця 

задача. Хай менш кардинальною, але  більш прийнятною  і 

реалістичною  є задача формулювання хоча б  передумов їх 

вирішення. 
З точки  зору виживання  та  прогресу людства  проблеми 

злиденності та стану  навколишнього середовища несуть більшу 

небезпеку,  ніж воєнні конфлікти, а  глобальне потепління – 

проблема куди важливіша, ніж усі політичні кризи. Першими це 

зрозуміли  європейці.  У  2001  р.  в  ЄС  була  прийнята  загальна 

“Стратегія сталого  розвитку” (який  розуміється  як інтеграція 

економічних, соціальних та екологічних  цілей).  Уряди країн ЄС 
все більше  посилюють норми забруднюючих  викидів для 

виробничих  компаній.  Активно  розповсюджується   практика 

заборони  паління  в   громадських  містах. Першою  це  зробила 

Ірландія в 2004 р., а потім її приклад наслідували Італія, Мальта, 
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Швеція, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Франція, Данія, 

Словенія – прогнозується поширення заборони на всі країни ЄС. 

Існує чимало окремих спроб покращити життя в бідних 

країнах. Так, у європейських магазинах у продажу зустрічаються 
товари під маркою “Fairtrade” – “чесна торгівля”. Ці товари або 
сировина для їхнього виготовлення закуповуються у виробника, 

минаючи  перекупщиків   (які  найчастіше  змушують  виробників 

продавати  собі  у  збиток).  Вважається,  що  цей  проект  дозволяє 

краще оплачувати працю в бідних країнах, розвиваючи там 

виробництво.  Таким  чином,  боротися  з  бідністю  пропонується, 

просто  обираючи   в магазині інші  продукти. В  Європі 

сподіваються, що з часом інтерес  до  “Fairtrade” буде зростати 
(аналогічно зростанню  популярності  біопродуктів).  Хоча  це 

більше схоже на недорогий спосіб приспати совість пересічного 

громадянина розвинутої країни. 

Країни, що розвиваються, потребують більшої уваги та 

допомоги.  На  сьогодні  зусиль  багатих  країн  недостатньо.  Так, 
найбагатша країна світу виділяє на допомогу Африці 1,3 млрд. 
дол. на рік, у той час як один бомбардувальник “Stealth” коштує 

1,26 млрд. А на воєнну операцію в Іраку на місяць витрачається 56 
млрд. – рівно скільки ж, скільки коштувало б навчання 110 млн. 

неписьменних дітей усього світу протягом десяти років. 
Хоча допомогти можуть  і незначні суми.  Нобелівською 

премією миру  2006 р. був нагороджений представник Бангладеш 

М.Юнус та створений ним “Grameen Bank” за боротьбу з бідністю 

(“за зусилля по створенню основ для соціального та економічного 

розвитку”).  Його банк надає мікрокредити під низький відсоток 

бідним співвітчизникам для  заснування  малого бізнесу,  не 

вимагаючи  ніяких гарантій. Всупереч скептикам,  абсолютна 

більшість  кредитів  повертаються. Для занять торгівлею або 

ремісним  виробництвом  бангладешським  біднякам  не  вистачає 
незначних сум (від 20 до 200 дол.). 

Але розглянуті вище глобальні  проблеми  потребують 

подальшого всебічного вивчення та комплексного підходу до їх 

вирішення. Стратегічний напрямок дій  з метою   зменшення 

гостроти проблеми природних ресурсів та пом’якшення наслідків 

екологічної  кризи  обов’язково  повинен передбачати 

раціоналізацію  виробництва  та  споживання,  в  першу  чергу,  в 
країнах, що розвиваються. 
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Для цього потрібно здійснити перехід до нової технологічної, 

екологічної  культури  –  досягти  зниження  енерго-  та  матеріало- 

місткості виробництва   завдяки  введенню енерго-,  ресурсо- 

зберігаючих,  безвідходних  технологій. У  2006 р.   Міжнародна 

енергетична  агенція рекомендувала збільшувати  

інвестування в ядерну енергетику  та виробництво біологічного 
палива. Подібний заклик до  будівництва  ядерних

 електростанцій  був зроблений вперше за 32-річну історію 

агенції. Втім, багато розвинутих країн світу і так вже рухаються у 

цьому напрямку. США, Японія, Китай, Індія,  Росія  і  Південна  

Корея  вже  заявили  про  різке  зростання вкладень  в  ядерну  

енергетику.  А  ті  ж  самі  США,  Бразилія  і європейські    

країни,  за прогнозами,  стануть  найбільшими виробниками 

палива з біоресурсів. Отримує подальший розвиток і нетрадиційна   
енергетика  (сонячна,  вітру,  морських  припливів, геотермальна). 

Для багатьох країн задачею  залишається створення 

обґрунтованого природоохоронного законодавства,  в якому 
будуть передбачені сувора відповідальність та дієві стимули. В 

якості стимулів для захисту природи повинна бути використана 
податкова система. 

Глобальний характер проблем вимагає розробки та 

узгодження міжнародних програм, активних дій різних всесвітніх 

організацій, створення нового механізму регулювання на 
світовому рівні. 

 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ, ЧИ  ЗАСВОЇЛИ ВИ ТЕРМІНИ ТА 
КАТЕГОРІЇ:  глобальні проблеми: економічної відсталості, 

демографічна, продовольча, природних ресурсів, екологічна. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 
ЗРОБИЛИ В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ: Т.Мальтус, 

Дж.Гелбрейт, А.Сен. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Як  на  вашу  думку,  яка  з  глобальних  проблем  на  сьогодні 

найважливіша? 

2. Як ви вважаєте, які ще глобальні проблеми доведеться 

вирішувати вашим нащадкам? 
3. Уява про те, що таке бідність, у різних країнах може суттєво 

відрізнятися. Чи можливі тут якісь міжнародні стандарти? 

4. Згідно  з  даними  Світового  банку,  за  останні  десятиріччя 

частка  бідних  людей  у  світі   незначно,  але  скорочується. 
Проте абсолютна кількість бідняків навіть зросла. 
Прокоментуйте. 

5. Більше всього бідняків мешкає у Південній Азії. На другому 

місці з поширення злиденності країни Африки, що на південь 
від Сахари, на третьому – країни Східної Азії. Якими 
чинниками ви схильні це пояснити? 

6. Згідно з оцінками деяких економістів, на планеті більше 180 
млн. дітей не отримують необхідного харчування. Виходячи з 

цього, пропонується забезпечення продуктами харчування 
цих дітей зробити  справою світового співтовариства. 

Незважаючи  на  гуманність  подібного  заклику,  наведіть  3 

аргументи проти цієї пропозиції. 
7. Як можна вийти з “порочного кола бідності”? 

8. Економісти розглядають навколишнє середовище, як й інші 

блага, з точки зору задоволення потреб людей. 
Прокоментуйте. 

9. Яку  ціну  сплачує  людство  за  забруднення  навколишнього 

середовища? 

10. Які зміни в екологічному законодавстві ви можете 

запропонувати? 
 
 
 
 

 

ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ПОМІРКУВАТИ: 
 

 

“Гіпертрофована соціальна нерівність перетворює маси дітей 

з  бідних  сімей  у   “соціальний  динаміт”,  гальмо  економічного, 

культурного та морального розвитку країни”. Події останніх років 

неодноразово давали підстави для подібних висновків. 

Прокоментуйте. 
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ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Грудень  2006  р.)  “Особисте  багатство  на  нашій  планеті 

розподілене  украй нерівномірно.  Про це   свідчить    щойно 

надрукована  доповідь   міжнародного  інституту UNU-Wider. 

Оприлюднені дані демонструють величезний розрив між бідними 

та багатими. Доповідь  охоплює  всі   країни світу  та  оцінює 

особисте багатство дорослого населення  планети. Під цим 
терміном   розуміються  всі  активи,  якими   володіє   людина 

(фінансові,  земельні,  нерухомість),  а  не  лише  грошовий  доход, 

яким оперує більшість інших дослідників. У результаті автори 

доповіді отримали жахаючу картину. Усього лише 2% дорослого 

населення  Землі володіють більше  ніж  половиною  світових 

багатств. Більше того, на 1% з цих двох припадає 40% світових 

активів.  А  10%  найбагатших  володіють  майже  усім  світом  – 

85% усіх багатств. З іншого боку, на біднішу половину людства 
ледве припадає 1% багатств. 

Причому, якщо ваше багатство оцінюється в $2200, то ви 

вже потрапили у верхню частину людства. А ось щоб потрапити 
у 10% найбагатших, треба мати активів на $61000. Прохідний 

бал в 1% найбагатших людей планети набагато вище – $500000. 

Таких людей лише 37 млн. по усьому світу, й вони утворюють 

свого роду елітний клуб Землі. Якщо ж усе багатство світу – біля 

$125 трлн – розподілити “по справедливості”, то на кожного 
дорослого мешканця планети повинно було б припадати $20500. 

Але світові особисті багатства украй нерівномірно 

розподілені по світу. Найбільші багатства на душу населення в 

Японії.  За  ними  йдуть  слідом  американці.  Китайці  з  $2600  на 

душу населення вже відносяться до групи “нижче середнього”. А 
індійці з  $1100  на  одну  людину  взагалі  знаходяться  у  “нижчій 

групі”. 

Дані доповіді свідчать, що 90% світових багатств 

зосереджені  в  Північній  Америці,  Європі  та  кількох  багатих 
країнах Азії. При цьому величезні обсяги багатств їхніх громадян 

контрастують з відносно невеликою часткою цих країн у 

загальному  населенні світу. Так, у Північній Америці живе лише 
6% від населення Землі, але на неї припадає 34% світових 

особистих багатств. А на частку густонаселених Індії, Китаю і 
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всіх країн Африки припадає лише 5% від обсягу усіх особистих 

багатств. 

“За  останні  20-25  років  нерівномірність  між  доходами  в 

різних країнах світу все зростала і зростала. Ми думаємо, що це і 
призвело до величезної нерівномірності у нагромадженні 
багатств”,  –  шукає  причину  такої  несправедливості  професор 

економіки Університету Західного Онтаріо Джеймс Девіс, один з 

авторів доповіді”. 
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