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ВСТУП. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічний розвиток країн на по�

чатку ХХІ ст. відбувається у нових, як�
існо відмінних від попередніх років,
умовах, що визначають їх стратегічне
позиціонування. Мова йде про глобал�
ізацію, основною ознакою якої стало
зростання економічної відкритості
країн та лібералізація умов ведення
торгівлі. Велику роль у розвитку цих
процесів відіграла і продовжує відігра�
вати Світова організація торгівлі як пра�
вонаступниця ГАТТ. Нині ця організація
об'єднує 153 країн (за станом на липень
2008 р.), які різні не тільки за рівнем
економічного розвитку, але й за виго�
дами, отриманими від набуття член�
ства. Діючи з 1947 р., ГАТТ не зазнала
стількох протиріч у розвитку, цілях і
пріоритетах, як Світова організація
торгівлі впродовж 14 років.

Безперечно, сьогодні важко знайти
наукове видання, де б не обговорювали
проблеми глобалізації та функціонуван�
ня Світової організації торгівлі, особли�
во після фінансових потрясінь восени
2008 р. У більшості публікацій ми знахо�
димо головним чином констатацію пере�
ваг та загроз вступу країн до СОТ,
етапність становлення ГАТТ/СОТ та
механізм набуття членства, але мало роз�
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неможливість застосування єдиного підходу на основі "швейцарсь=

кої" формули для зниження рівнів тарифу.

Article is devoted questions of the coordination of tariffs between WTO

member countries. Necessity of the differentiated approach to change of

already connected tariffs is proved. The mechanism of decrease in tariffs

within the WTO and its consequence for member countries is reflected.

Impossibility of application of the unique approach on the basis of "the

Swiss" formula for decrease in levels of the tariff is proved.

критими є питання узгодження тариф�
них позицій країн�претендентів, зв'язу�
вання тарифів та можливості їх перегля�
ду між країнами�членами. Вищезазначе�
не й обумовило мету даної статті — оці�
нити запропонований СОТ механізм зни�
ження зв'язаних тарифів країн�членів
СОТ та виявити основні загрози такого
підходу для національних економік,
особливо країн, що розвиваються.

РЕЗУЛЬТАТИ
Світова організація торгівлі, об'єд�

навши головних світових імпортерів та
експортерів, за основу своєї діяльності
обрала наступні базові концепції:

— недискримінації, коли запровад�
жується рівнозначний режим для іно�
земних та вітчизняних товарів і забез�
печується надання режиму найбільшо�
го сприяння;

— прозорості, за якої договірні
сторони зобов'язані повідомляти про
власні торговельні заходи;

— консолідації (закріплення), тоб�
то за умови зменшення мита його
розмір неможливо відновити, а лише
надати компенсацію стороні, яка пост�
раждала від запроваджених заходів [1,
c. 14—15].

З початку створення ГАТТ суттє�
во змінився не лише кількісний та якіс�
ний склад країн — членів СОТ, але і їх
активність у світовій торгівлі (рис. 1).
Це вдалося досягти завдяки спрощен�
ню умов ведення торгівлі в частині зас�
тосування тарифних інструментів та
практичної реалізації принципів
вільної торгівлі.

Російський учений�економіст, по�
міркований протекціоніст І.  Янжул про�
блему необхідності запровадження по�
кровительського мита та негативних
наслідків вільної торгівлі вважав зло�
боденною темою. У публічній лекції
"Вільна торгівля і покровительська си�
стема" в Політехнічному музеї в Москві
(1884 р.) він зазначав, що "обидві сто�
рони [фритредери і протекціоністи. —
Авт.] певним чином і у певних випадках
є праві, оскільки питання про вільну
торгівлю, як і більшість економічних
питань, мають лише умовне вирішення.
Як протекціонізм, так і вільна торгівля,
мають лише відносне значення: в одній
країні за одних умов протекціонізм є
необхідним, в іншій і навіть в тій самій,
але за змінних умов, є вигідною вільна
торгівля" [2, c. 388].

Л. фон Мізес щодо цього зазначав:
"Теоретична демонстрація наслідків
протекціоністських тарифів і вільної
торгівлі є наріжним каменем класичної
економічної теорії. Навіть в Англії, на
батьківщині вільної торгівлі, панує про�
текціонізм" [3]. У праці "Американсь�
кий менеджмент на порозі ХХІ сто�
ліття" Дж. Грейсон (молодший) і К.
О'Делл, характеризуючи уроки історії,
визначають дев'ятий урок: парадокс
протекціонізму: суперники вмирають, а
лідер програє. Як приклад аналізують

Складено за даними WTO
Рис. 1. Динаміка участі країн — членів ГАТТ/СОТ у світовій торгівлі (%)
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зародження основ протекціонізму в
Англії, США, Японії [4]. Тобто після
досягнення економічної зрілості краї�
ни�лідери використовують протекці�
оністські бар'єри для того, щоб змен�
шити рівень конкуренції на внутрішнь�
ому ринку, зберегти робочі місця і пе�
решкодити змінам.

Здебільшого проблеми впливу лібе�
ралізації торгівлі на економічне зрос�
тання країни можна згрупувати на�
ступним чином:

— існуючі моделі не враховують
проблему неповної зайнятості та без�
робіття в умовах лібералізації;

— лібералізація здійснюється в
умовах недосконалих (особливо в краї�
нах, що розвиваються, та найменш роз�
винених) ринків страхування ризиків (в
тому числі й соціального), що виника�
ють в умовах зміни моделі побудови
взаємовідносин із іншими країнами;

— складність ринкового регулю�
вання процесів ціноутворення;

— зміна фіскального призначення
митних податків і зборів, що негативно
вплине на формування дохідної бази
держави;

— зростання нерівності країн за
умови лібералізації [5, c. 34—41].

Безперечно. в умовах лібералізації
торгівлі стають вразливими найменш
розвинені країни. Разом з тим, незва�
жаючи на проголошені заяви розвине�
них країн в напрямі сприяння торгівлі,
протягом останніх конференцій
міністрів СОТ не вдалося досягти пе�
рерозподілу позицій між цими країна�
ми на світовому ринку товарів (як в ча�
стині імпорту, так і експорту) (рис. 2).
Вочевидь, СОТ не забезпечила належ�
ного моніторингу заходів, що запрова�
дилися, який би дозволив врахувати всі
недопрацювання попередніх років.

З'ясуємо, наскільки ефективною
виявилися політика СОТ щодо узгод�
ження тарифів та забезпечення їх зв'я�
зування. Загалом процес приєднання
до СОТ  передбачає такі автономні ета�
пи:

— багатосторонні переговори в ме�
жах робочої групи, що базуються на
Меморандумі про зовнішньоторговель�
ний режим у країні�претендентові;

— двосторонні переговори з питань
доступу на ринок товарів, де країна має
подати чинний перелік тарифів та про�

позицій щодо "зв'язаних" тарифів;
— двосторонні переговори з питань

доступу на ринок послуг;
— переговори з питань сільськогос�

подарських субсидій відбуваються
після надання країною відомостей про
вітчизняну систему підтримки
сільського господарства.

Одним із найзначиміших та склад�
них є другий етап, бо на ньому потрібно
врахувати:

— захист ринку: підхід грунтуєть�
ся на тому, що митні тарифи є суттє�
вим законним інструментом для попе�
редження експансії іноземних товарів,
тому при їхньому узгодженні з країна�
ми СОТ дуже важливо не зменшити
рівень тарифного захисту вітчизняної
економіки, зокрема важливих  галузей,
щоб вони не були недієздатними;

— вплив на національну економіку:
країна при зменшенні тарифів має вра�
ховувати їхній вплив на зміну макро�
економічних показників;

— зменшення урядових доходів,
оскільки мито, виконуючи фіскальну
функцію, є вагомим джерелом доходів
бюджету [6, c. 6—7].

При веденні тарифних переговорів
важливим є чітке та обдумане встанов�
лення "зв'язаних" ставок мита, адже
після їхнього затвердження підвищен�
ня можливе після процедури модифі�
кації ставок або відкликання поперед�
нього тарифу, а також відшкодування
збитків, завданих іншими договірними
країнами внаслідок змін (ст. ХХVІІІ�
94).

Процедура модифікації ставок пе�
редбачає: здійснення перемовин з краї�
нами, які мають "початкове переговор�
не право"; проведення консультацій з
країнами, які є важливими імпортера�
ми на ринку певного товару. Зв'язуван�
ня тарифів передбачає, що протягом
узгодженого періоду країна забезпе�
чить рівень установлених тарифів, який
відповідатиме діючим ставкам митного
тарифу, бути на нижчому або вищому
рівні, ніж діючі. Разом з тим на товари,
за якими тарифи не зв'язані (в США —
сира нафта, в Японії — рибні продук�
ти), ставки мита можуть бути змінені
без узгодження та обмеження, однак за
вимогами СОТ практично всі тарифні
позиції підлягають зв'язуванню.
Кінцеві ставки митного тарифу зале�

жать від досягнутих поступок між краї�
нами та перехідного періоду. Механізм
урегулювання тарифних поступок — це
свого роду спільна гра з реалізації влас�
них інтересів за рахунок зростання
відкритості ринків інших країн в обмін
на зниження тарифів або відміну пев�
них нетарифних обмежень.

Після набуття членства у СОТ краї�
ни можуть переглядати уже узгоджені
тарифи, але це стосується усіх членів.
Щодо торгівлі товарами  Світовою
організацією торгівлі визначено два
шляхи зменшення тарифного наванта�
ження на сектори економіки. Так, пер�
ший передбачає скорочення тарифів
незалежно від рівня першопочаткової
ставки (був використаний для Кеннеді
раунду, коли відбулося лінійне скоро�
чення тарифів на 50%), а другий  —
більш скоординований, бо враховує
гармонізацію та узгодження тарифів в
процесі перемовин. Для числового ана�
лізу у даному випадку застосовується
гіпотетичний тарифний профіль
(hypotheticl tariff profile).

Так звана  швейцарська формула
скорочення зв'язаних тарифів в країнах
— членах СОТ  (була запропонована
Швейцарією на Токійському раунді) має
наступний вигляд:

0

0
1 Ta

Ta
T ,

де Т
1
 — кінцевий  рівень тарифу, Т

0
— базовий (початковий) рівень тарифу,
а — коефіцієнт зниження.

Методика зниження рівня уже
зв'язаних тарифів передбачає запро�
вадження адаптаційного періоду: 5
років для розвинених країн із застосу�
ванням коефіцієнта а=8 та 9 років для
країн, що розвиваються, із а = 19 � 23
[7]. Країни, що приєдналися до СОТ в
останні роки, будуть звільнені від пере�
гляду зв'язаних тарифів, адже для них
ще не закінчився перехідний період.

У 2005 р. делегація Аргентини, Бра�
зилії та Індії висунули пропозицію про
запровадження нової формули розра�
хунку зв'язаної ставки мита [8�10], бо,
на думку представників цих країн,
швейцарська формула не враховує на�
ціональні особливості секторального
розвитку країн, особливо тих, що роз�
виваються. Запропонована формула
має вид:

0

0
1 TTb

TTb
T

a

a
,

де Т
1
 — кінцевий  рівень тарифу, Т

0
— базовий (початковий) рівень тарифу,
Т

а
 — середнє значення зв'язаного та�

рифу, b — коефіцієнт зниження.
Залежно від обраного значення ко�

ефіцієнта b, змінюється рівень кінцево�
го зв'язаного тарифу. Разом з тим та�
кий підхід дозволяє визначити галузеві
особливості регулювання імпорту.
Проведемо дослідження можливих ва�
ріантів зміни рівня зв'язаних тарифів
для основних світових імпортерів в
розрізі окремих груп товарів (табл. 1).

Аналіз даних обгрунтовує позицію
щодо застосування другої формули,
адже коефіцієнт b має обиратися за�
лежно від важливості імпорту окрем�
ного товару для країни. Разом з тим,
наприклад, для Індії ставка мита по ок�
ремих товарах суттєво перевищує се�
редньоарифметичну ставку для всієї не

Складено за даними WTO
Рис. 2. Динаміка участі країн, що розвиваються, та розвинених у світовій
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сільськогосподарської продукції, тому
застосування коефіцієнта а=19 вия�
виться суттєвим полегшенням для
імпортерів такої продукції (так, при
ставці 100,7% та а=19 кінцевий тариф
для даного товару буде дорівнювати
15,98%, що є абсурдним з позиції за�
хисту національних інтересів).

Дискусійність застосування одно�
го із цих методів не дозволяє нині чле�
нам СОТ виробити єдину стратегію
встановлення тарифів для країн та
можливості захисту найбільш чуттєвих
секторів економіки. Не для всіх країн
пропозиція про запровадження ко�
ефіцієнтів для розвинених країн — 8—
9%, для країн, що розвиваються, —
19—23% є вигідною. Так, на липневих
перемовинах у 2008 р. представник Ар�
гентини Нестор Станканеллі піддав
критиці запропоновані зміни, зокрема,
він зазначив, що застосування у швей�
царській формулі коефіцієнта 8 зни�
зить тарифи Європейського Союзу та
США більш ніж на 42%, тоді як засто�
сування Аргентиною коефіцієнта 20
зумовить зниження тарифів на 60%. З
іншого боку, Аргентина в порівнянні із
ЄС та США зберігає високий рівень та�
рифного захисту, тому зниження існу�
ючих тарифів на 60%  забезпечить при�
близно схожий рівень захисту націо�
нальної економіки.

Помітною є й різниця між країна�
ми у розподілі тарифних ліній, наприк�
лад, для Аргентини 51,3% імпорту
сільськогосподарської продукції
підлягає оподаткуванню митом за
ставкою 5—10%, а безмитна торгівля
становить лише 5,9%, щодо не с/г про�
дукції, то 44,6% її імпорту оподатко�
вується за ставкою 15—50%. Ситуація
тарифного регулювання імпорту у ЄС
та США зовсім інша, що підтверджує
розподіл тарифних ліній за імпортом
(табл. 2).

Наприклад, ЄС до 39,7% сіль�
ськогосподарського та до 62,3% не
сільськогосподарського імпорту засто�
совує умови безмитної торгівлі (але у
даному контексті не слід забувати про
внутрішньогрупову торгівлю ЄС), для
не с/г  імпорту максимальна ставка
мита не перевищує 25%, хоча діє ме�
ханізм захисту внутрішнього ринку ви�
робництва с/г продукції, чого немає в
Аргентині, де максимальна ставка не
перевищує 50%. Аналогічно ЄС розроб�
ляють свою тарифну стратегію і США.
Необхідність продовження розпочато�
го раунду Доха та узгодження тарифів
в частині їх зв'язування є очевидною з
огляду на відмінність у рівнях зв'язу�
вання у економічно розвинутих країнах
та країнах, що розвиваються, не гово�
рячи вже про малорозвинені (табл. 3).
Проте не можна повністю погодитися
з думкою учених, що Раунд Доха спри�
яв зростанню ролі країн, що розвива�
ються, у глобальному управлінні [11].
Насправді, він підкреслив неспро�
можність адаптації до нових умов та
вказав на те, що окремі заяви СОТ за�
лишаються декларативними, що й не
дає можливості завершити цей раунд.

Впродовж 2008 р. активно продов�
жуються перемовини між країнами —
членами СОТ про укладення рамкової
угоди з питань глобальної торгівлі,
умовами якої є узгодження питання
захисту чутливих галузей, скорочення
обсягу субсидування с/г та встановлен�

ня кількісного обмеження товарів, вре�
гулювання питання преференційної
торгівлі окремими видами с/г про�
дукції; надання права країнам, що роз�
виваються, на тимчасове збільшення та�
рифів у виключних випадках. Якщо об�
сяги імпорту зростуть на 40%, тоді
можна було б підвищити ставку не
більше ніж на 15%, і ці зміни можуть
стосуватися лише 2,5% тарифних ліній,
для яких діють зв'язані ставки. Проти
такої зміни в обмеженні динаміки

імпорту виступають країни, що розви�
ваються, для яких межа зростання
імпорту є завищеною, а збитки націо�
нальним виробникам можуть бути на�
несені і при набагато менших темпах
його зростання. Проаналізувавши тем�
пи зростання імпорту у країнах, що
розвиваються, доходимо висновку, що
їх побоювання очікуваних тарифних
змін є небезпідставними, адже їм, як і
найменш розвиненим країнам, впро�
довж останніх семи років не вдалося

Розраховано за даними World Tariff Profiles 2008, WTO

Таблиця 1. Можливі варіанти зміни зв'язаних тарифів
для окремих країн—членів СОТ

 0T aT
1T    a  1T

 
a  

5,0b 1b 5,1b  75,1b
 

2b
 

 3,9 8 2,84
-     

  
1,9 - 0,96 1,28 1,43 1,47 1,53   

- 2,0 - 0,99 1,32 1,49 1,55 1,6 
- . 4,6 - 1,37 2,11 2,58 2,75 2,89 
-  2,4 - 1,08 1,49 1,7 1,78 1,84 
- . 7,9 - 1,56 2,61 3,36 3,66 3,92 

 3,2 8 2 29

-     
 

1,5 - 0,77 1,02 1,14 1,18 1,22   

- . 2,9 - 1,03 1,52 1,81 1,91 2,0 
- . 8,6 - 1,35 2,33 3,08 3,39 3,67 

 4,3 8 3,19
-     

 
2,7 1,34 1,79 2,02 2,09 2,15 

- . 4,4 1,65 2,4 2,77 2,98 3,,1 
 2,3 8 1,79

-     
 

1,0  0,53 0,7 0,78 0,8 0,82   

- , 0,9 0,5 0,65 0,71 0,74 0,75 
-    

 
6,6  1,12 1,71 2,27 2,5 2,71   

 9,1 19 6,15
-     

 
7,1  2,77 3,99 4,67 4,91 5,11   

- . 6,7 2,71 3,86 4,49 4,72 4,9 
-  8,8 3,0 4,47 5,35 5,67 5,93 

 34,3 19 12,23
-     

 
38,7 11,88 18,18 22,09 23,53 24,74

-    
 

100,7 14,65 25,59 34,05 37,61 40,80

- . 26,6 10,43 14,98 17,53 18,43 19,17

Таблиця 2. Характеристика митних тарифів  країн та розподіл тарифних ліній

 Складено за даними World Tariff Profiles 2008, WTO

    
, % 

   
, % 

  
 

/   /  
 

  
 

/  
 

 /  
 

31,9 32,6 31,8 12,0 10,2 12,2

 5,4 15,1 3,9 5,2 15,0 3,8 
3,5 5,0 3,3 3,5 5,5 3,2

    (  %   )
  0 5 5 10 10 15 15 25 25 50 50 100 >100 

 
5,9 3,6 51,3 21,4 17,6 0,2 0 0 

 39,7 11,2 17,7 12,2 4,6 7,7 6,0 0,9 
38,9 39,4 13,2 2,6 1,7 3,7 0,3 0,3

   

18,4 9,5 7,1 20,4 33,3 11,3 0 0

 62,3 19,7 11,1 6,1 0,8 0 0 0 
54,5 33,1 7,0 0,8 3,6 0,9 0 0
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наблизитися до рівня 40% (за винятком
Індії у 2005 р.): для країн, що розвива�
ються, імпорт зростав в середньому на
14%, для найменш розвинених країн —
на 15% (табл. 4).

Разом з тим причиною такої ситу�
ації можуть бути неготовність країни
до переорієнтації ринків збуту товарів,
нетривалий адаптаційний період або,
що вважаємо найважливішим, чітко
розроблена (прихована) стратегія СОТ
щодо малорозвинених країн і країн, що
розвиваються. Зокрема, це максималь�
не використання потенціалу держави,
позбавлення за рахунок лібералізації
оподаткування торгівлі суттєвих над�
ходжень до бюджету та спричинення
до залежності економіки країни від
сильніших економік.

Для подальшого розвитку Світової
організації торгівлі із збереженням за�
декларованих принципів та зростання
її ролі у сприянні інтеграції країн, що
розвиваються, у світову торговельну
систему професор Парижського інсти�
туту політичних досліджень Бернард
Хукман пропонує наступні три основні
умови:

1) прийняття країнами, що розви�
ваються, базового переліку правил до�
ступу на ринки та визнання ними усіх
вимог СОТ;

2) надання країнам права не вико�
нувати "небазові" правила СОТ;

3) відмова від дискримінаційних тор�
гових преференцій та перехід до фінан�
сування на основі грантів [12, с. 16].

ВИСНОВКИ
Вищевикладене свідчить, що узгод�

ження інтересів країн в межах СОТ
відбувається надзвичайно повільно і,
цілком ймовірно, що до 2015 р. не вда�
сться досягти цілей, заявлених як цілі
тисячоліття. Історія підтверджує, що
непослідовна тарифна політика — це
зло для нації, її економіки, бо часта пе�
реорієнтація  тарифів не в змозі супро�
воджуватися частими змінами у секто�
рах економіки, які не є мобільними за
швидкістю змін, інституційними зміна�
ми та ін. "Досвід всіх країн і народів зас�
відчує, що головною перешкодою до ра�
ціональної побудови митного тарифу є
ті приватні інтереси та апетити, котрі
завжди існують при перегляді митних
ставок" [13].
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Таблиця 4. Динаміка імпорту товарів
(щорічний процент зміни, %)

 2005 . 2006 . 2007 . 2000—2007 .
 14 15 14 11

  14 11 6 7 
   
 

23 22 26 12 

 10 15 16 12
-  10 14 15 12

 21 14 22 15
-   17 24 18 17

  21 13 23 16
 17 16 14 13

,   18 17 18 14
   21 15 17 15


