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вступу до СОТ через 5 років чланства: у 2012 році випуск машинобудівної
продукції зменшився на 6%, металургійної на 5,2%, легкої на 5,3%. Зате
збільшився видобуток залізної руди і кам'яного вугілля на кілька відсотків.
Українська машинобудівна продукція Європі не потрібна, адже вистачає
європейських виробників. Зате ресурси з України можна вивезти. Ці дані
прояснюють справжні цілі СОТ.[3]
Сьогодні Україна намагається повернути втрачене за допомогою перегляду
ставок на мита. Але за останніми даними Рада ЄС прийняла рішення доручити
Єврокомісії розпочати переговори з Україною, відповідно до ст. 28 Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року, щодо отримання повної компенсації у разі
будь-яких змін Україною зобов'язань щодо тарифів. Перегляд буде проходити по
370 пунктам. У відповідності зі статтею 28 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ), Україна повинна платити за підвищення тарифів зниженням мита на інші
товари. Тобто, цей перегляд, скоріше за все, не надасть Україні тих результатів,
яких вона чекає. [2]
У висновку можна сказати, що процес вступу до СОТ завжди носив
суперечливий характер і досить недаремно. За час перебування в організації
Україна зазнала великих втрат у всіх сферах економіки. Що ж до переваг, які
колись прогнозували експерти, то, можливо, все ще попереду.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ЗДІЙСНЕННІ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
Міжнародні економічні організації, які регулюють відносини у сфері
господарських відносин, можна поділити на такі групи: міжнародні економічні
організації системи ООН; міжнародні економічні організації, які не входять до
системи ООН; регіональні економічні організації.
Міжнародне промислове співробітництво націлене на розвиток прямих
кооперативних зв’язків у сфері виробництва, розширення спільної промислової
діяльності, залучення іноземних інвестицій у промислову сферу, надання технічної
допомоги з метою сприяння процесу інтернаціоналізації та надання технічної
допомоги країнам, що розвиваються, а також координація всієї діяльності ООН в
галузі промислового співробітництва в рамках ООН.
У валютно-фінансовій сфері міжнародне співробітництво здійснюється в рамках
- Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Міжнародного банку реконструкцій
та розвитку (МБРР), а також Європейського банку реконструкції та розвитку і
регіональних банків. МВФ та МБРР (фактично зосередили у своїх руках всі аспекти
міжнародного валютно-фінансового співробітництва на глобальному рівні. МБРР,
як головна організація Світового банку, має на меті сприяння реконструкції та
розвитку економіки і соціальному прогресу насамперед у країнах, що
розвиваються, заохочення довгострокових позик для розвитку виробництва та
інфраструктури. МВФ здійснює контроль за світовою валютною системою,

забезпечуючи її стабільність, наглядає за міжнародною валютною політикою і
обмінними курсами, за поведінкою країн-членів у міжнародних валютних
операціях і в разі необхідності надає короткострокові і середньострокові кредити.
В рамках міждержавного валютно-фінансового співробітництва важливе значення
мають численні двосторонні угоди про заохочення і захист інвестицій, про
уникнення подвійного оподаткування.
Міжнародне регулювання в сферах світової торгівлі здійснюється у рамках
СК)11 такими організаціями - СОТ, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, Статистична Комісія
ООІІ, Комісія ООН із запобігання злочинам та кримінального правосуддя тощо. А
з числа міжнародних неурядових організацій, які створені з метою сприяння
міжнародній торгівлі, можна назвати Міжнародну торговельну палату,
Міжнародне бюро публікації митних тарифів, Міжнародний інститут з уніфикації
приватного права (ЮНІДРУА).
Міжнародне співробітництво у сфері захисту інтелектуальної власності, як і
співробітництво у сфері міжнародної комерційної практики, а також
співробітництво у сфері стандартизації і сертифікації передбачають регулювання
підприємницької діяльності у відповідних сферах. Координує міжнародну
діяльність у згаданих сферах Всесвітня організація інтелектуальної власності
(ІЮІВ).
Особливу роль у міжнародній економічній діяльності відіграють такі
регіональні угрупування, як «Велика вісімка», яку створили у середині 70-х рр. XX
ст. керівники США, Японія, ФРН, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, а 2008
р. до неї долучилась Російська Федерація; а також «Країни двадцятки», БРІК
(Бразилія, Росія, Індія, Китай), НАФТА (країни Північної Америки), ОЧЕС
(Організація чорноморського економічного співробітництва), СНД та ін.
Окреме місце у міжнародній економічній діяльності посідають підприємницькі
міжнародні організації регіонального і глобального рівнів. Найвпливовішою серед
них є Тристороння комісія, створена у 1973 р. і об’єднує майже 300 представників
бізнесу США, Західної Європи, Японії з метою сприяння співробітництву
підприємцям різних країн.
Міжнародні економічні організації справляють значний (а в разі випадків
вирішальний) вплив на міжнародні економічні відносини. У ході своєї практичної
діяльності вони виробляють такі норми і механізми, які істотно впливають на
державне законодавство і національне право в цілому. Суть і значення цього
впливу стають зрозумілими, коли познайомитись з метою та функціями
міжнародних економічних організацій. А вони такі:
- вивчення і вжиття заходів з найважливіших проблем міжнародних
економічних відносин;
- забезпечення стабільності валют;
- сприяння усунення торговельних бар’єрів і забезпеченню широкого
товарообміну між державами;
- виділення коштів на додаток до приватного капіталу для надання допомоги
технологічному та економічному прогресу;
- стимулювання поліпшення умов праці і трудових відносин;
ухвалення резолюцій та
рекомендацій
у
сфері
регулювання
світо господарських зв’язків.
Але всі перелічені організації, ще далекі від ефективного виконання взятих на
себе зобов’язань. Як показала практика співробітництва країн, що розвиваються,
та країн колишнього соціалістичного табору, в тому числі й України, з
міжнародними фінансовими структурами на основі так званого Вашингтонського
консенсусу, тривале втручання МВФ в економіку цих країн більше відповідає
інтересам технократів та вищих державних чиновників окремих країн, ніж
національним інтересам держав. З цілей будь-якої вказаної організації випливає
ідея допомоги в економічному розвитку країни, але на практиці це здебільшого
регулювання та контроль.

