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Анотація. У статті досліджені питання впливу на економічний розвиток країн 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) угод про асоціацію з Європейським союзом (ЄС).

Європейська угода є особливим типом угод про асоціацію, які ЄС уклав у  1990-х рр. з десять
ма країнами ЦСЄ (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, 
Угорщина, Чехія), що базується на дотриманні прав людини, демократії, верховенстві права, 
а також ринковій економіці та має на меті підготувати асоційовані країни до вступу в ЄС.

Так, одним з ключових елементів вільної торгівлі ЄС є обсяг забезпечення розширення до
ступу на ринки і, відповідно, сприяння зовнішній політиці ЄС по відношенню до країн, що роз
виваються, і країн-сусідів в Європі.

Угоди про асоціацію з ЄС не лише містять пункти зі сприяння торгівлі, але й регулюють 
питання, що стосуються конкуренції, співробітництва в економічній, фінансовій та інших 
сферах.

Країни ЦСЄ, включаючи колишні республіки СРСР, які увійшли до ЄС, варто вважати 
орієнтиром для України. Адже завдяки підписаним угодам про асоціацію з ЄС вони спромо
глися продемонструвати позитивний вплив на вітчизняний суспільно-економічний розвиток.
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Постановка проблеми. Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, включно із створен
ням поглибленої зони вільної торгівлі (ЗВТ), можна вважати досить амбітною у питаннях 
лібералізації та реформ.

У той же час, підходи та інструменти усунення торгівельних бар’єрів і проведення реформ 
країнами ЦСЄ мають схожі риси до того, що запропоновано Україні в Угоді про асоціацію. 
Тому в цьому контексті доцільно простежити економічну еволюцію деяких країн ЦСЄ.

Мета статті. Виходячи із вищевикладеного, особливо цікавим для дослідження є досвід 
європейських країн у період, коли вони вже підписали угоди про створення зони вільної 
торгівлі з ЄС, проте ще не стали кандидатами на членство в ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань впливу на економіку країн 
ЦСЄ угод про вільну торгівлю з ЄС, висвітлюються в круглих столах Національного інституту 
стратегічних досліджень [1], публікаціях експертів Міжнародного центру перспективних 
досліджень [2; 3; 4], виданнях колективу Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій [5], в інформаційних довідках Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України [6] тощо, проте мають епізодичний та частковий характер висвітлення.

Виклад основного матеріалу. У Посланні Європейської Комісії “Глобальна Європа: кон
куруючи у світі” визначено головні підходи до створення нової генерації ЗВТ ЄС. При цьо
му лібералізація торгівлі як на єдиному внутрішньому ринку ЄС, так і розширення доступу 
до ринків третіх країн розглядається як важливе джерело підвищення продуктивності праці, 
економічного зростання, створення робочих місць, отже, посилення конкурентоспроможності 
національних економік країн ЄС [7].

Варто зазначити, що всі угоди про вільну торгівлю ЄС (Угоди) з третіми країнами перед
бачають запровадження спеціальних торгових умов з країнами-підписантами або впровад
ження глибокого ступеня кооперації між країнами у формі митного союзу. Усунення наявних
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перешкод у торгівлі між країнами гарантує державам ЄС постійне розширення та присутність 
на ринках третіх країн, що забезпечує додаткові переваги поряд з іншими країнами, передусім 
реалізацію високотехнологічних товарів [2, с. 112].

Як видно, рис. 1 зображує мапу торгівельних зв’язків ЄС у торговельній сфері з третіми 
країнамичерезпідписаннязними Угодабопроведення переговорів зними про такіУгоди. 
Таким чином, станом на вересень 2013 р. ЄС має 29 торгових угод, за винятком Сирії, до якої 
нзаогтогквуютьат огргоркньні положення.

Countries w ith  which the EU has a preferential trade agreem ent in place:
M exico -  Chile -  Peru -  M orocco -  Algeria -  Tunisia ■ Egypt -  Jordan -  Israel -  O ccu pied  Palestinian Territory  ■ Lebanon -  Syria -  Form er Yugoslav Republic o f M acedonia -  Albania -  Serbia ■ 
M ontenegro -  Bosnia-Herzegovina -  Switzerland -  Republic o f Korea (South Korea) -  Antigua* -  Barbuda* -  Belize* - Bahamas* - Barbados* -  Dom inica* -  Dom inican Republic* -  Grenada* - 
Guyana* ■ Haiti* -  Jamaica* ■ St Kitts and Nevis'* ■ St Lucia* -  St Vincent and th e  Grenadines* ■ Suriname* -  Trinidad and Tobago* ■ C olom bia  ■ Honduras -  Nicaragua -  Panama - Papua N e w  Guinea*

-  Sth Africa -  M adagascar* -  Mauritius* -  Seychelles* -  Z im babwe*

C o u n t r ie s  w i t h  w h ic h  t h e  E U  n e g o t ia t e s  o r  h a s  a  p re f e r e n t ia l a g r e e m e n t  p e n d i n g  o ff ic ia l c o n c lu s io n :
Canada -  India -  Malaysia -  Brazil -  A rgentina -  Uru guay -  Paraguay * Saudi Arabia -  Botswana* -  C am eroon* -  Ivory Coast* -  Kuwait -  Qatar -  United A rab Emirates -  Fiji* -  O m an -  Bahrain -  Libya - 
C oo k Island* -  Kiribati* -  Lesotho* -  Swaziland* -  M ozam bique* -  Marshall Islands* -  Micronesia* -  Nauru* -  Samoa* -  S olom on* -T o n g a ’  -Tu va lu *  -  Vanuatu* -  Angola* -  Namibia* -  Com oros* -  
Djibouti* -  Eritrea* * Ethiopia* -  Malawi* -  Sudan* -  Zambia* * Burundi* -  Kenya* * Rwanda* -  Uganda* -  Tanzania* -  Central African Republic* -  Chad* -  Congo* -  Dem ocratic Republic of Congo*
-  Equatorial Guinea* -  G abon* -  S ao To m e  and Principe* -  Benin* -  Burkina Faso* -  C ape Verde* -  G am bia* -  Ghana* -  G uinea* -  Guinea-Bissau* -  Liberia* -  Mali* -  M auritania* -  Niger* -  Nigeria*
-  Senegal*- Sierra Leone* -To g o *  - Zam bia* -  Vietnam  -  M oldova -  Arm enia -  Georgia -  Un ited  5tates o f Am erica -Th a ila n d  -  Japan -  Ukraine -  Costa Rica -  El Salvador -  Guatem ala -  South Africa*
- Mauritius* - Madagascar - Seychelles" - Zimbabwe" - Papua New Guinea* - Singapore - Morocco 
C o u n t r ie s  w i t h  w h ic h  t h e  E U  is c o n s id e r in g  o p e n i n g  p r e f e r e n t ia l  n e g o t i a t io n s :

Azerbaijan - Brunei Darussalam - Indonesia - Philippines -  Ecuador - Bolivia
■Economic Partnership Agreem ents

Рис. 1. Мапа угод про вільнуторгівлю ЄС станомна01.09.2013
Джерело: [8].

Істотне превалювання Угод про ЗВТ в європейському регіоні можна пояснити тим, що:
-  про ЗВТ значно простіше домовитись;
-  аВТиятрпОмюяьмкншиї коодринапіїзовнішнкоекооюлічноїгюяівиои;
-  зберігається незалежність країн у формуванні митної політики щодо третіх країн;
-  оищезоацаніУгоди дають змогу розвести питання членства у межах митних союзів, 

спільних ринків, економічних союзів та розвитку простих форм міжнародної інтеграції 
[9, с. 9ЛД '

Проаншлілрвоядвсмід кцмі'н ЦСЄ,що иінпясалнУгодиирюапрцігцію.Д°ЦІеьноопнначити
етапізацію підписання Угоди про асоціацію із цими країнами, що представлено в табл. 1.
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Таблиця 1
Етапізація п ідппсанняУ годпроасоц іац ію цЄ С  країнамнЦ СЄ

Еяип Рік пімпнсаххк 
У гимр

Пюивєюк дії 
У гимр

Крвїхн

1 1991 рік 1994 рік Пилтщи, Угюрщнхв
2 1993 рік 1995 рік Румивік, Билгирік, Чсхік, Слюввиинхв
3 1995 рік 1998 рік Етєихік, Лнєвв, Лвєвік
4 1996 рік 1999 рік Слювехік
5 2001 рік 2005 рік Хюрввяік

Джерело: складеноавтором.
Країни ЦСЄ у своїй більшості на час укладання з ЄС Угоди про асоціацію вже були члена

ми СОТ або навіть мали Угоди з ЄС про ЗВТ.
Тому асоціація з Є та перспективи набут я повноправного чле ства дозволили ЄС запро

вадити так зване асиметричне відкриття ринків для своїх майбутніх членів.
Тобто ЄC,дизнтючл ці крхїни еляИшимсторгрвеньвимияартнервии,вовляду иесвтітичну 

необхідність їх торгово-економічної інтеграції, надавав односторонні поступки у торговель- 
номухрихнін КЧСНХЮ р иои НяР

Слід заяважихс, вищезгадані країни розглядали Угоди про вільну торгівлю з ЄС як 
інструмент реформування економіки та підвищення її конкурентоспроможності.

Проанаяіиуєио вилвкУ годапро Ж Т ик ехиномікд кяУЇнувехякидaримпoвсвидкaм, як 
індюксклоб aханcїхoнрихeнхсупpoмхжнocтi еяюноміви, динву[iкaXBП,eяепc>ичл таінтиоиоцій 
на душу населення.

Індекс глобальної конкурентоспроможності економіки (ІГК) є рейтингом країн світу за по
казником ееoтoмiиирїкрєрypентоздатноиві, щр рвнрарих;г^г̂ і̂ с̂ и;̂ р магютнкою Усвзеiтниoго 
екоєумїчохгв фoчycy,зacнoвaнoмхє комбінадії ивгваьнoдocудпннx статиторчнсхданих і 
результатів глобального опитування керівників компаній.

Iнуcрcвлхбaльиc>ї дункхуeєт0 спроможності складено зі 113 змінних, які детально харак
теризують кppкхиеpтpздутвicенвpаїp тштyщppяpcбyсaюхудaрiзниxхiфирт еі^ррі^ік^^шго 
розвитку. Сукупність змінних на дві третини складається з результатів глобального опиту- 
ваниярвхiвppкiв оxхиуихтхширрухгxвxлв(Утттxуiв,щ хвпли вскювивбінне с-
клім^тив^і^с^иірруЕ^а^и^т; кр^ішая), aосxднчдpcиинy _ 3 загальнодоступних джерел
(статистичні дані й результати досліджень, що здійснюють на регулярній основі міжнародні 
організації). Всі змінні об’єднано в 12 контрольних показників, що визначають національну 
конкурентоспроможність економіки: якість інституцій; інфраструктура; макроекономічне 
середовище; здоров’я і початкова освіта; вища освіта й професійна підготовка; ефективність 
ринку товарів та послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; 
рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; досвід провадження бізнесу; 
інноваційний потенціал.

Тобто цей індекс враховує не тільки економічні макропоказники, а й суб’єктивні оцінні суд
ження представників бізнес-середовища, що необхідно враховувати при його аналізі.

Потрібно зазначити, що розрахунок ІГК проводиться з 2002 р., тому динаміку цього показ
ника для країн, які підписали Угоду про асоціацію, можна порівнювати з динамікою країн, які 
цю Угоду не підписували. Відтак, можна визначити довгостроковий ефект впливу Угоди про 
асоціацію на економіки окремих країн.

На рис. 2 наведено конкурентоспроможність економік на 2007 і 2013 рр. На цій мапі можна 
виокремити кілька регіонів країн з високим ІГК і країн з низькими показниками.

До країн з високим індексом належать країни Європи, Північної Америки та окремі країни 
Південно-Східної Азії, Океанії та Саудівська Аравія.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.
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J  п о н а д  5 .2 5  Д 5 '0 0 - 5 ' 25 4 . 5 0 - 5 . 0 0  4 .2 5 - 4 .5 0  - . 0 0 - - . 25

3 .7 5 - 4 .0 0  3 .5 0 - 3 .7 5  3 .2 5 - 3 .5 0  Q д о  3 .25

Рис. 2. Мапа індексу ІКГ країн світу в 2007 р. та 2013/2014 рр.
Джерело: [11].
Країни ЦСЄдемонструють значення цього показника вище середнього (від 32 до 76 місця 

зі 148 країн). Найкращу позицію серед усіх країн мала Естонія (32 місце), найгіршу -  Румунія 
(76 місце), як видно з табл. 2. Для цих країн динаміка показника змінюється залежно від рівня 
розвитку.

Необхідно зазначити, що більшість європейських країн, які не підписали Угоду про 
асоціацію,перебувають у діапазоні країнпісля50 м ісцяім аю тьсередній  показникІГК. 
Так, приміро м, К азахстан-50  міс це, Росія -  64, Грузія -  72, Вірменія -  79, Україн а -  84, 
Молдова і- ц9, Албаьія к К5 місце.

Таким чинвм,країппЦСЄ, якіпідаисали Угoдy,нaють внщнй звальний ІГК від країн, що 
такої Угоди не підписували (країни пострадянськоготабору).

Вищі поя93Н9К9 ІГК у орьїуьх, к к і  підпоаацл Угоди яро ьіооіацію, пяяспюєлявя внщи- 
ми значеннямззо такик^^9Н9^9ия^їкг^еУпамз,що 4̂ к̂9̂ л̂ 9̂Ік̂ г̂ іі г̂ ^я^^в^]но значенну: якість 
ірлмртццш; і нфраетррктп ра; макроааяномшндлкрадавдще; рфектквпіяка ррно°яоварівоаио- 
сл^і^іас:зяин€;ніе^іл фір^нзоеоьр ринку; рівеаі теиняпогічукгойоспктку;аоввідняовпоження 
бізнесу; інноваційний потенціал.

Таблиця 2
Ін дексглобальної конкурентоспроможностікраїнсвіту

Кя-їн-

Інузоо глоб-льної ооноуязнооопяоможноооі 
(міоцз оя-їоя)

2013/2014 
(148 оя-їн)

20Р0/2008 
(131 оя-їн-)

2002 
(75 оя-їн)

Шмзй ц-яі- 5.67 (1) 5.62 (2) 6
Сінг-пея 5.61 (2) 5.45 (7) 4

Німзччян- 5.51 (4) 5.51 (5) 14
Японі- 5.40 (9) 5.31 (8) 13
Естонія 4.65 (32) 4.74 (27) -
П іл б к - 4.46 (42) 4.28 (51) 51

Чзхі- 4.43 (46) 4.58 (33) 40
Ляов- 4.41 (48) 4.49 (38) 36
Л-ові- 4.40 (52) 4.41 (45) 44

Болг-яі- 4.31 (57) 3.93 (79) -
Словзні- 4.25 (62) 4.48 (39) 28

У гоякян- 4.25 (63) 4.35 (47) 29
Слов-ччян- 4.10 (78) 4.45 (41) 49

Хояв-оі- 4.13 (75) 4.20 (57) -
Румуні- 4.13 (76) 3.97 (74) 66
Уоя-їн- 4.05 (84) 3.98 (73) 77
Сзябі- 3.77 (101) 3.78 (91) 77 (2003 я.)

Джерело: [11].
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Так, краї и, які підписали Угоду про асоціацію, мають вищий показник ІГК і перебувають 
у серединірейтингу-з32до76 місця.

Отже, підписання Угоди призводить до встановлення єдиних правил, стандартів і важелів 
розвитку еяономіз країн. Передовсім, іде забезпечуєтсея че-есформриарня єдндирп^дхиді-та 
законодавчому рівні.

Адже го^очізащ я ч^^і^^,^авс^чоті^т̂2Їі̂  призоддать де» зоіниооистемі,ч якій функціен^ 
бізнес-середовище країни, а нові стандарти функціонування бізнесу призводять до зміни ІГК 
країни та рівня глобальної конкурентоспроможності економіки.

Доглірдсрючивприв Угоуи натнтроміку куаїир провнвуідує6Ч побазтикиВМПиа душу 
населення, експорту та інвестицій. Так, у 1990 році лише дві країни серед усіх держав Східної 
Є-роро обо СНД малииівнрИ зУкоУ'нрюВДПна п ушооас^.^^рня мД-ероія ти Пнбьщ2.ЛрАe 
Молдова мала менший рівень ВВП на душу населення, інші країни демонстрували значно 
більш и°бівгнв ВВП,ща зобрежено из дрс. 3.
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Рис. З.Номінальний ВВП (Д ольщ і,Р ум ун іїіаУ країнизаі 990-2012 рр.(дол.СШ А)
Джерело: [12].
Відторі ситуація змінилася докорінно: Польща та Румунія стали відповідно втричі та вдвічі 

багатші за Україну. Перед розпадом Ради економічної взаємодопомоги у 1990 році ВВП на 
душу населення Польщ ібувна8 % більший,аніж вУ країні.5роківпо томупольський ВВП 
збільшився вчетверо. Крім того, взявши ВВП України за 100 % і виявивши співвідношення 
ВнПнрьоькраїп,тарл. н наочно демоактдоо, наскіл8кирізно впав ВВП України в період з по
чатку 1940-м років.

Таблиця 3
К раїнм 1990 р ік 1991 р ік .9 9 2  р ік ср93 у ік 1994 рік: 1995 р ік
П  влнш т Н08 е37 Н7о нК3 Д7р 385
Р ум унія Н05 83 78 кд нзн нбб
Упчтбпт ноо ноо Н(іо ноо ноо нон
Лтеерено: [13].
Ці цифри також відображені у статистиці зростання реального ВВП. Якщо порівнювати 

Україну з країнами, що приєдналися до ЄС у 2004 р., а саме Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, 
Естонія, ПольифЧехі^Уловнччрнч.УгорщунувтСловкнія, ч р у СЛідоаувожито,що Щкщкїна 
в останні два десятиріччя зазнала падіння реального ВВП.

В той жачас у цихкраїнаиброо еаСчтсовамк динамічнкзчотланно Ч В П Я к оидноз рис.4, 
показник ВВП становив у середньому 1,6 % у Литві до 4,9 % в Естонії.
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C l

Рис. 4. Зростання реального ВВП України та десяти країн, що приєдналися 
д оЄ С у 2004 році, у 1990-2012 рр. (у дол. США)

Джерело:[12].
На рис. 5 зображено динаміку експорту в Україні та десяти країн, які приєдналися до ЄС у 

2004-20Л7 рр. Так, н [990 ро]  експорт надлшу н аседення Українимайже дорівнювавркспорту 
Польщі та переважав румунський на 50 %. У 1995 р. він став удвічі менший за експорт Польщі 
та зрівнявся з екрпорвоуР 2мунії[:д].

- _  -Т V*1 Г--
8

} С ”
. 5 о  ОS ґч г-1 г-1 <4 г-І г І г-1
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Рис. 5. Динаміка експорту на душу населення в Україні та країнах 

ЄС протягом 1990-2012 рр. (дол. США)
Джерело: [12].
Слід зазначити про відсутність безперечних доказів того, що прямим каталізатором та

кого зростання стали виключно торгівельні угоди з ЄС. Проте стрімке зростання експорту 
в цих країнах дає привід говорити, що зовнішня торгівля була ключовим чинником у такій 
еволюції, у той час, як в Україні реальний експорт залишився на попередньому рівні.

Криві на рис. 6 демонструють, що протягом 5 років (з 1990 по 1995 рр.) загальні інвестиції 
в Україну зменшилися на 42 %. Водночас у Польщу вони зросли на 64 %.

Слушно зауважити, що високих показників зростання вдалося досягти завдяки інвестиціям. 
Адже країни, які увійшли до ЄС у 2004 та 2007 рр., залучили значно більше інвестицій через 
збільшення очікуваного коефіцієнта окупності та поліпшення бізнесового клімату.
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Рис. 6. Динаміка інвестицій надуш унаселення в 1990-1995 рр. 
в Україні, Словаччині, Польщі, Угорщині та Чехії (дол. США)

Джед ено: [П].
Висновки.Отже, ЄС є потужним регіональним центром створення ЗВТ, який забезпечує 

відповідними угодами подальшу лібералізацію торгівлі.
Завдяки Угодам про асоціацію, включаючи створення ЗВТ, країни ЦСЄ розширили 

співпрацю з ЄС, у першу чергу, за рахунок можливості гармонізації та прилаштування до 
європейських норм і правил.

Водночас, економічні вигоди, що їх отрима и країни ЦСЄ перед тим, як вони стали канди
датами на вступ до ЄС, не пов’язані зі статусом кандидата на вступ. А економічні досягнення 
стали наслідком міцних торговельних і економічних зв’язків, вибудуваних між цими країнами 
та ЄС.

Тому найціннішим здобутком слід вважати те, що відповідні Угоди про вільну торгівлю 
підготували країни ЦСЄ до європейських правил, процедур та механізмів роботи.
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Ukrainian State University o f Finance and International Trade

THE IMPACT FROM FTA WITH THE EUROPEAN UNION 
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES

Abstract. The issues o f the economic development influence due to association agreements with 
the European Union (EU) to the countries o f Central and Eastern Europe (CEE) are analyzed in this 
article.

European agreement is a special type o f association agreements that the EU signed in the 1990s. 
with ten CEE countries (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Hungary, Czech Republic), based on respect o f human rights, democracy, the rule o f law and a market 
economy and were aimed to prepare the associated countries for accession to the EU.

Thus, one o f the key elements o f the EU is a free trade volume to ensure better access to markets 
and, accordingly, the promotion EU foreign policy towards developing countries, and neighboring 
countries in Europe.

The Association Agreement with the EU is not only included items about trade facilitation, but 
also regulate issues concerning competition, cooperation in the economic, financial and other fields.

CEE countries, including the former Soviet republics, which have joined the EU should be 
considered as a benchmark for Ukraine. Thanks to association agreement implementation with the 
EU, they were able to demonstrate a positive impact on domestic social and economic development.

Keywords: EU, FTA, the CEE countries, GDP, investments, exports.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗСТ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 
НА ОБЩЕСТВЕННО-ЗКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН

Аннотация. В статье исследуются вопроси влияния на жономическоеразвитие стран Цен- 
тральной и Восточной Европи (ЦВЕ) соглашений об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

Европейское соглашение является особим типом соглашений об ассоциации, которие ЕС 
заключил в 1990-х гг. с десятью странами ЦВЕ (Болгария, ^стония, Латвия, Литва, Польша, 
Руминия, Словакия, Словения, Венгрия, Чехия), основанное на соблюдении прав человека, де- 
мократии, верховенстве права, а также риночной жономике и имеющее целью подготовить 
ассоциированние страни ко вступлению в ЕС.

Так, одним из ключевих ^лементов свободной торговли ЕС является обьем обеспечения 
расширения доступа на ринки и, соответственно, содействие внешней политике ЕС по от- 
ношению к развивающимся странам и странам-соседям в Европе.

Соглашения об ассоциации с ЕС не только включают пункти по содействию торговле, но 
и регулируют вопроси, касающиеся конкуренции, сотрудничества в жономической, финансо- 
вой и прочих сферах.

Страни ЦВЕ, включая бившие республики СССР, вошедшие в ЕС, следует считать ори- 
ентиром для Украини. Ведь благодаря подписанним соглашениям об ассоциации с ЕС они 
смогли продемонстрировать положительное влияние на отечественное общественно-жоно- 
мическое развитие.

Ключевьіе слова: ЕС, ЗСТ, страни ЦВЕ, ВВП, инвестиции, жспорт.
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