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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

FEATURES OF THE TRADE POLICY 
OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

У статті розглянуто особливості торговельної політики Європейського Союзу. На основі аналізу 
виявлено, що структура зовнішньоторговельних зв’язків Європейського Союзу виглядає наступним 
чином: торговельні контакти між країнами-членами всередині об’єднання (the EU Intra-trade) та екс-
портно-імпортні зв’язки з третіми особами поза об’єднанням (the EU Extra-trade). За умови сприятли-
вого впливу зовнішніх чинників спостерігається збільшення торгівлі з третіми країнами, у протилеж-
ному випадку – збільшується частка торгових контактів між учасниками об’єднання, тобто вступає у 
дію «ефект черепахи», що є своєрідним ефектом «замикання в собі», тобто зміщення пріоритетів у 
зовнішньоекономічній активності на зв’язки всередині Союзу. Встановлено, що в ЄС застосовується 
механізм вільної торгівлі, який забезпечує економічне зростання країн та створення нових робочих 
місць. Основним принципом торгової політики ЄС є орієнтація на усунення торгових бар’єрів. 

Ключові слова: економічний союз, торговельна політика, преференції, регіональні торговельні 
угоди, лібералізація, митне очищення вантажу. 
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В статье рассмотрены особенности торговой политики Европейского Союза. На основе ана-
лиза выявлено, что структура внешнеторговых связей Европейского Союза выглядит следующим 
образом: торговые контакты между странами-участницами внутри объединения (the EU Intra-
trade) и экспортно-импортные связи с третьими лицами вне объединения (the EU Extra-trade). 
При благотворном влиянии внешних факторов наблюдается увеличение торговли с третьими 
странами, в противоположном случае – увеличивается доля торговых контактов между участни-
ками объединения, то есть вступает в действие «эффект черепахи», что является своеобразным 
эффектом «замыкания в себе», смещения приоритетов во внешнеэкономической активности на 
связи внутри Союза. Установлено, что в ЕС применяется механизм свободной торговли, который 
обеспечивает экономический рост стран и создание новых рабочих мест. Основным принципом 
торговой политики ЕС является ориентация на устранение торговых барьеров.

Ключевые слова: экономический союз, торговая политика, преференции, региональные тор-
говые соглашения, либерализация, таможенная очистка груза.

The article describes the features of the trade policy of the European Union. Based on the analysis, 
it was revealed that the structure of foreign trade relations of the European Union is as follows: trade 
contacts between the participating countries within the association (the EU Intra-trade) and export-im-
port relations with third parties outside the association (the EU Extra-trade). In connection with this 
case, the number of trade contacts between the participants is growing, which allows one to accept the 
“turtle effect”, which is a peculiar effect of “short circuit in oneself,” a communication within the Union. 
The system of preferences (GSP) provides for three modes: 1) Standard Preferential Treatment (GSP); 
2) the regime of additional tariff preferences for stimulating sustainable development (GSP +); 3) access 
to the EU market without customs duties and quotas for all goods except weapons from the 49 least 
developed countries (EBA). According to the European Commission, the indicators of economic open-
ness by 1% this year will lead to an increase in labor productivity by 0.6% next year. A key priority for 
the European Union is the conclusion of regional trade agreements with key partner countries. Regional 
Trade Agreements (RTAs) have become the main instrument of trade policy and are an alternative to 
a multilateral mechanism for regulating international trade. In favor of this assertion is the fact that the 
volume of trade under the terms of regional trade agreements exceeds the volume of trade in the most 
favored-nation regime. All areas of cooperation that are reflected within the RTU, which regulate trade 
issues (as opposed to more general sections of economic cooperation) can be divided into two main 
categories: “WTO plus” (“WTO +”) and “WTO extra”. The main qualitative features of the current EU 
trade policy are the efficiency and the transparency. The basis of the EU trade policy principle is the 
emphasis on the elimination of trade barriers. Another characteristic feature of regional trade agree-
ment with the participation of the European Union is the existence of provisions on the unification of 
standards, technical standards and recognition of product certification results.

Key words: economic union, trade policy, preferences, regional trade agreements, liberalization, 
customs clearance of cargo.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку міжнародних економічних відносин важко 
уявити без міжнародної економічної інтеграції. 
Остання, в свою чергу, являє собою утворення 
стійких взаємозв’язків між національними гос-
подарствами різних країн, які поступово при-
зводять до економічного злиття, в тому числі і 
за рахунок узгодженої міждержавної політики. 

На мікроекономічному рівні цей процес від-
бувається через взаємодію окремих фірм між 
прилеглими країнами, зокрема шляхом ство-
рення філіалів.

На міждержавному рівні інтеграція відбу-
вається на основі формування економічних 
об’єднань держав і узгодження національних 
політик.

За допомогою інтеграційного механізму і, 
перш за все, усунення бар’єрів на шляху вза-
ємної торгівлі та узгодження економічної полі-
тики, національні економіки зміцнюють свої 
позиції у світовому масштабі за рахунок роз-
ширення сфери своєї активності та впливу.

Як відомо, найвищими формами міждер-
жавної економічної інтеграції є економічний 
і валютний союзи, які окрім описаних вище 
форм взаємодії, характеризуються також 
загальною і валютно-фінансовою політикою. 
Найбільш відомим прикладом світової прак-
тики успішної економічної інтеграції є Європей-
ський Союз (ЄС). На сьогоднішній день до нього 
входять 28 країн (однак з 2017 року Великобри-
танія почала процедуру виходу з Союзу). 

Торгівельна політика Європейського 
Союзу відрізняється різноманітністю інстру-
ментів регулювання і специфікою їхнього 
застосування. Сьогодні проблема методів 
торгової політики та її ролі у забезпеченні 
конкурентоспроможності країни не втрачає 
своєї актуальності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Дослідженню європейської моделі регіональ-
ної інтеграції присвячено велику кількість 
наукових розробок вітчизняних і зарубіжних 
вчених [1; 5-10]. Особлива увага приділена 
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дослідженню пріоритетів зовнішньоекономіч-
ної політики ЄС, аналізу торгових преферен-
цій, визначенню сфер, у яких застосовується 
спільна торговельна політика та ін. 

Мета статті – це визначення особливостей 
сучасної торговельної політики Європейського 
Союзу у контексті впливу на економічний роз-
виток країн-учасниць об’єднання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазначимо, що поняття «торговельна політика» 
постійно еволюціонує. Одним із розповсюдже-
них його визначень є наступне: торговельна 
політика – це система державних заходів, спря-
мованих на досягнення економікою країни пев-
них переваг на світовому ринку і поряд із тим 
на захист внутрішнього ринку від іноземної 
конкуренції [1, с. 131].

Набагато частіше, ніж торговельна, вжива-
ється поняття «зовнішньоекономічна політика», 
що включає цілий ряд напрямів міжнародних 
економічних відносин, а саме: торгівлю това-
рами, торгівлю послугами, міжнародний рух 
капіталу, торгівлю об’єктами інтелектуальної 
власності, міжнародну міграцію робочої сили, 
регіональне співробітництво та створення тор-
говельно-політичних угрупувань, валютну полі-
тику та валютне регулювання [2, с. 56]. 

У контексті даного наукового дослідження 
буде використано термін «торговельна полі-
тика», враховуючи окреслений предмет дослі-
дження. Вперше поняття «єдина торговельна 
політика ЄС» з’явилося у Договорі про засу-
вання Європейського економічного співтова-
риства (ЄЕС) у 1957 року. У ІІІ розділі – Тор-
говельна політика – у статті 110 та 116 були 
визначені засади спільної торговельної полі-
тики країн – членів ЄС. Так, у статті 111 (сьо-

годні 132) визначено зобов’язання держав-
членів спільноти щодо удосконалення систем 
стимулювання експорту до інших країн за 
умови зберігання конкуренції між підприєм-
ствами [2, с. 87]. 

За даними статистичного огляду СОТ за 
2018 рік, Європейський Союз є потужним екс-
портером промислових товарів, експортна 
вартість яких складає 4,77 трильйона доларів 
США у 2017 році (порівняно з минулим періо-
дом її величина збільшилась на 9%) [3]. 

Крім того, ЄС очолює найвищі позиції у 
світовому експорті хімічних речовин (49%), 
на другій та третій позиціях знаходяться від-
повідно США (10%) і Китай (7%). Аналогічно 
високі позиції займає Європейський Союз й у 
рейтингу продажу автомобільної продукції – 
50,6% обсягу продажу [3]. 

Частку ЄС та окремих країн світу в обсязі сві-
тового торговельного обороту відображено на 
рисунку 1. 

Дані рисунку 1 свідчать про те, що на ЄС при-
ходиться 16,7% світового експорту товарів і 
послуг, тоді як США має 14,5%, Китай та Японія 
відповідно 13,4% та 4,9%.

Отже, Європейський Союз можна вважати 
як головним світовим експортером, так і вели-
ким торговельним партнером для менш роз-
винених країн, який надає їм безмитні послуги 
торгівлі або пільгові тарифи на експорт. Ці 
пільги націлені у першу чергу на підвищення 
економічного зростання таких країн.

За даними інших статистичних досліджень, 
Європейський Союз сьогодні контролює 
1/3 міжнародного товарного обміну, при цьому 
позитивна тенденція до зростання цього показ-
ника бере свій початок з 2013 року. Так, частка 

Рис. 1. Частка у світовій торгівлі товарами та послугами в окремих країнах (%) [4]

 



44

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

НАФТА 2017 році у загальному обсязі експорту 
товарної продукції в світі складала 13,5%, що 
практично у 2,5 рази нижче за частку показника 
Європейського Союзу [4].

Значні досягнення ЄС у міжнародному 
товарному обміні багато в чому зумовлені його 
макроекономічними показниками. За даними 
Міжнародного валютного фону, у 2018 році 
населення Союзу склало 512,6 млн. осіб, що 
складає 6,77% від глобального, обсяг валового 
продукту (за паритетом купівельної спромож-
ності, ПКС) еквівалентний 21,701 трлн дола-
рів (16,6% від світового), а у розрахунку на 
душу населення – 42 560 доларів, що майже у 
4,23 рази вище за середньосвітове значення 
[5, с. 67-69]. 

Аналізуючи динаміку і структуру зовнішньо-
торговельних зв’язків Європейського Союзу 
слід звернути увагу на традиційний поділ їхніх 
сукупних параметрів на торговельні контакти 
між країнами-членами всередині об’єднання 
(the EU Intra-trade) та експортно-імпортні 
зв’язки з третіми особами поза об’єднанням 
(the EU Extra-trade). Співвідношення між ними 
можна охарактеризувати як 60:40 [6, с. 107]. 

Існує погляд, що це співвідношення постійно 
змінюється за рахунок поперемінного збіль-
шення однієї зі складових. За умови сприятли-
вого впливу зовнішніх чинників (кон’юнктури 
світових ринків, застосування санкцій, про-
тиріччя у торгівлі між провідними експор-
терами тощо) спостерігається збільшення 
торгівлі з третіми країнами, у протилежному 
випадку – збільшується частка торгових кон-
тактів між учасниками об’єднання. Так, у період 
зростаючої невизначеності у міжнародній тор-
гівлі (2013-2016 рр.) відбувається зростання 
зв’язків із учасниками поза Союзу, а вже у 
2017 році відмічається підвищення частки угод 
поза Союзом, тобто вступає у дію «ефект чере-
пахи». Іншими словами, за умови несприят-
ливого тренду в русі кон’юнктури на зовніш-
ніх ринках спостерігається своєрідний ефект 
«замикання в собі», тобто зміщення пріоритетів 
у зовнішньоекономічній активності на зв’язки 
всередині Союзу, що відповідає поведінці чере-
пахи у природних умовах існування [7, с. 383]. 

Економічна доцільність подібної практики у 
зовнішньоторговельній сфері дозволяє отри-
мати Європейському Союзу додаткові пере-
ваги у здійсненні його експортно-імпортних 
зв’язків на сучасному етапі. 

Загальна торговельна політика Європей-
ського Союзу розвивалася під значним впли-
вом його як внутрішніх (його власна регуля-
торна система), так і міжнародних факторів 
(перш за все, багатосторонні переговори у 
межах ГАТТ/СОТ).

Країнам, які розвиваються, ЄС пропонує 
невзаємний ринковий доступ до форми зни-
жених тарифів на їхні товари при попаданні на 
європейський ринок. Іншими словами, мова 
йде про застосування системи загальних пре-
ференцій, яка діє з 1971 року, а з 2014 року – регу-
люється регламентом № 978/2012120. Згідно 
цього регламенту, надання відповідних префе-
ренцій може бути призупинено Європейським 
Союзом за умови виникнення наступних обста-
вин, а саме: серйозного та систематичного 
порушення прав людини та трудових прав; екс-
порту товарів, виготовлених ув’язненими; тор-
говельних практик, які протирічать справедли-
вим умовам торгівлі; порушення міжнародних 
домовленостей [2, с. 93]. 

Система преференцій (GSP) передбачає три 
режими [2, с. 94]:

1) стандартний преференційний режим (GSP);
2) режим додаткових тарифних преференцій 

для стимулювання стійкого розвитку (GSP +);
3) режим доступу на ринок ЄС без мита та 

квот для всіх товарів, окрім зброї, які надходять 
із 49 найменш розвинених країн світу (EBA). 

В ЄС застосовується механізм вільної тор-
гівлі, який набуває актуальності з точки зору 
забезпечення економічного зростання та ство-
рення робочих місць. За даними Європейської 
комісії, збільшення відкритості економіки на 
1% у поточному році призводить до збільшення 
продуктивності праці на 0,6% у наступному 
році [8, с. 90].

Крім того, лібералізація торгівлі створює 
додаткові можливості розвитку інноваційної 
діяльності, формує нові можливості зростання 
конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Основним принципом торгової політики 
ЄС вважають орієнтацію на усунення торгових 
бар’єрів, зокрема експортних податків. Для 
того, щоб забезпечити собі надійний доступ до 
дешевої сировини, Європейський Союз дома-
гається або заборони на експортні податки, або 
введення суттєвих обмежень на здатність країн, 
які розвиваються, стягувати ці податки або під-
вищувати їх. Проте переважна більшість менш 
розвинених країн обкладають податками або 
іншими обмеженнями свій сировинний екс-
порт з метою підвищення доходів державного 
бюджету, а також розвитку місцевої перероб-
ної галузі або захисту оточуючого середовища. 
Отже, з точки зору ЄС, ці заходи є «контрпро-
дуктивними», а менш розвиненим країнам 
доцільно реалізовувати всі заходи для максимі-
зації власного експорту. 

На відміну від більшості країн, ЄС шукає 
не тільки негативну інтеграцію (як описане 
вище усунення торговельних бар’єрів), а й 
позитивну інтеграцію, що полягає у розробці 
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загальних антимонопольних правил, а також 
правил, які регулюють державні закупівлі, 
інвестиційну сферу та питання захисту ото-
чуючого середовища і стандартів праці, що 
мають узгоджуватися на глобальному рівні – 
перш за все, у СОТ.

Ключовим пріоритетом для Європейського 
Союзу є укладання регіональних торговель-
них угод з ключовими країнами-партнерами. 
Основними якісними ознаками сучасної тор-
говельної політики ЄС є ефективність та прозо-
рість. Однак нові економічні реалії вимагають її 
постійного оновлення, що в першу чергу, сто-
сується [9, с. 88]:

– глобальних ланцюгів створення вартості, 
цифрової і креативної економіки;

– підтримки мобільності фахівців, топ-
менеджерів і постачальників послуг;

– розширення партнерських відносин з 
усіма зацікавленими країнами щодо реалізації 
торговельних та інвестиційних відносин;

– створення відповідних умов для розвитку 
малого і середнього бізнесу. 

Регіональні торговельні угоди (РТУ) стали 
основним інструментом торговельної політики 
і є альтернативою багатосторонньому меха-
нізму регулювання міжнародної торгівлі. На 
користь цього твердження виступає той факт, 
що обсяг торгівлі відповідно до умов регіо-
нальних торговельних угод є більшим, ніж 
обсяг торгівлі в умовах режиму найбільшого 
сприяння. 

Класифікація сфер торгово-економічного 
співробітництва, що регулюється регіональ-
ними торговельними угодами, формується, 
виходячи із факту їхнього регулювання стат-
тями ГАТТ-94 та інших угод СОТ або наявності 
взаємних зобов’язань сторін РТУ у сферах, які 
виходять за межі багатосторонніх угод СОТ. 

Усі галузі співробітництва, відображені у 
межах РТУ, які регулюють питання торгівлі (на 
відміну від більш загальних розділів з еконо-
мічного співробітництва), умовно можна роз-
ділити на дві основні категорії: «СОТ плюс» 
(«СОТ+») і «СОТ-екстра» [10, с. 127-129].

Перша категорія («СОТ+») відповідає тим 
положенням РТУ, що мають аналоги у ГАТТ-
94 або інших угодах СОТ. Додавання знаку «+» 
вказує на те, що сторони регіональних угод на 
добровільній основі взяли на себе більш поси-
лені зобов’язання у порівнянні із затвердже-
ними у рамках СОТ. В якості прикладів додат-
кових зобов’язань можна навести угоди щодо 
більш глибокої лібералізації доступу на ринки 
товарів і послуг, а також більш глибокі та роз-
ширені зобов’язання у галузі санітарних та 
фітосанітарних заходів, технічних бар’єрів у 
торгівлі, урядових закупівель та ін. Слід наголо-

сити, що до категорії «СОТ+» відносять також 
експортні мита, які безпосередньо не регулю-
ються положеннями СОТ, однак фактично є 
предметом розгляду в рамках організації. До 
того ж, зобов’язання щодо зв’язування екс-
портного мита присутні у списках поступок 
ряду країн, які прийняли рішення приєднатися 
до СОТ. У такий спосіб ЄС отримує реальну 
можливість прогнозувати доступ до джерел 
сировини на ринках країн-партнерів. 

Друга категорія – «СОТ-екстра» – включає 
положення РТУ Європейського Союзу, які регу-
люють ті сфери торгових відносин партнерів, 
які не належать до сфери компетенції СОТ. До 
них належать наступні: зобов’язання у галузі 
конкурентної політики, лібералізація руху капі-
талів, питання торгівлі та стійкого розвитку, 
оптимізація торгово-політичного законодав-
ства відповідно до норм Європейського Союзу 
(acquis communautaire).

Іншою важливою особливістю регіональних 
торговельних угод є наявність положень щодо 
розширення співробітництва митних служб та 
спрощення процедур митного очищення ван-
тажу, що є ефективним доповненням до ст. V, 
VІІІ та Х ГАТТ-94, а також Угоди СОТ з митної 
оцінки. Зазначимо, що ЄС став однією з рушій-
них сил у переговорах щодо укладення Угоди 
СОТ стосовно спрощення процедур торгівлі. 
Таким чином досвід, накопичений у рамках 
двосторонніх торгових угод трансформується 
у багатосторонній формат СОТ [2, с. 139]. 

Ще однією характерною рисою регіональних 
торговельних угод за участю Європейського 
Союзу є наявність положень стосовно уніфі-
кації стандартів, технічних норм та визнання 
результатів сертифікації продукції, які часто 
мають обов’язковий характер. Це сприяє реалі-
зації більш глобальної мети торгово-політичної 
дипломатії – максимального усунення міждер-
жавних відмінностей у регулятивній сфері.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
глянувши особливості торговельної політики 
Європейського Союзу, який на практиці демон-
струє ефективність процесів інтеграції, що під-
тверджується статистичними даними щодо 
його торговельного обороту, варто відзначити 
наступні особливості, які впливають на еконо-
мічний розвиток країн-учасниць такого об’єд-
нання або країн-партнерів. По-перше, це орієн-
тація на усунення торгових бар’єрів, зокрема 
експортних податків для забезпечення надій-
ного доступу до дешевої сировини. По-друге, 
впровадження безмитних послуг торгівлі або 
пільгових тарифів на експорт з боку ЄС для 
менш розвинених країн. По-третє, в умовах 
несприятливого впливу для країн-учасниць 
ЄС починає діяти «ефект черепахи», тобто змі-
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щення пріоритетів у зовнішньоекономічній 
активності на зв’язки всередині Союзу. Отже, 
враховуючи зазначені вище дані щодо тенден-
ції збільшення частки ЄС у світовому експорті 

товарів і послуг та спираючись на принципи 
зовнішньоторговельної політики ЄС, можна 
підтвердити доцільність прийнятого урядом 
України євроінтеграційного курсу. 


