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РОЗДІЛ 3 
 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ІНТЕҐРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У СВІТІ 

 
 

Т.Є. Богданова  
 

3.1. ІНТЕҐРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ У ПІВНІЧНІЙ 
ТА ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ 

 
Тема глобалізації та реґіональної економічної інтеґрації протягом 

останніх десятиріч залишається однією з найбільш актуальних. 
Система міжнародних відносин, основним суб’єктом якої була 
національна суверенна держава, змінюється. Інтеґраційні процеси, що 
активно розгортаються останнім часом на всіх континентах, являють 
собою якісно нову форму міждержавної взаємодії. Друге та третє 
місце у списку найбільш значимих інтеґраційних об’єднань у світі 
займають угруповання Західної півкулі, а саме НАФТА та 
МЕРКОСУР. 

У країнах Америки реґіональні економічні організації реалізують 
4 форми економічної інтеґрації. 

Зона вільної 
торгівлі 

Північноамериканська зона 
вільної торгівлі – НАФТА (1994) 

Передбачається скасування мит 
у взаємній торгівлі на 15 років 

Спільний 
ринок 

Південний спільний ринок – 
МЕРКОСУР (1991) 
Центральноамериканський 
спільний ринок – ЦАСР (1961) 

Передбачається: скасування мит і 
нетарифних обмежень, вільний 
рух капіталів і робочої сили, 
введення єдиного зовнішнього 
тарифу, координація політики 
галузей економіки, координація 
валютно-фінансової політики 

Економічне 
співробіт- 
ництво 

Організація американських 
держав – ОАД (1948) 
Латиноамериканська економічна 
система – СЕЛА (1975) 
Латиноамериканська асоціація 
інтеґрації – ЛАІ (1980) 

Передбачається: узгодження еконо-
мічної і соціальної політики, 
сприяння розвитку економічного 
співробітництва, вироблення спіль-
них позицій із стратегічних питань 

Економічний 
союз 

і Спільний 
ринок 

Карибське співтовариство – 
КАРИКОМ (1973) 
Організація східно-карибських 
держав (1981) 
Андське співтовариство націй – 
АСН (1969) 

Передбачається: вироблення єдиної 
економічної політики, узгодження 
промислової і структурної політики, 
сприяння підприємництву 
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Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) 
 
У другій половині XX століття поступове відновлення й зміцнення 

економік країн Європи, Японії, Китаю, нових індустріальних країн 
вплинуло на політику Сполучених Штатів щодо реґіональних 
інтеґраційних об’єднань, з боку яких США почали відчувати реальну 
конкуренцію. І хоча Сполучені Штати залишаються провідною 
світовою державою, в економічному плані починається процес 
повільного витиснення їх із зон інтересів їхніх основних конкурентів. 
На думку сучасних дослідників, переговори зі створення Євро-
пейського Союзу, що завершилися 6 лютого 1992 р. укладанням 
Маастрихтських угод, зростання внаслідок цього економічної 
потужності єдиної Європи, підвищення її конкурентноздатності у 
світовій економіці стали одним із чинників розгортання процесів 
інтеґрації у Північній Америці. Саме під тиском обставин США 
змушені були шукати зміцнення своєї економічної моці й підтримки в 
плані створення реґіонального блоку в Західній півкулі, спочатку 
шляхом ініціювання “Ініціативи для Америк” (1990), створення в 
1994 році Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), а 
також висунення ідеї формування Панамериканської зони вільної 
торгівлі (ФТАА), що має об’єднати 34 держави Північної й Південної 
Америки з населенням 830 млн чоловік і обсягом ВВП 20 трлн 
доларів. 

Північноамериканська зона вільної торгівлі (North American Free 
Trade Agreement – NAFTA) створена в 1994 році у складі США, 
Канади та Мексики. Цьому передувала угода 1965 р. між США та 
Канадою про торгівлю продукцією автомобільної промисловості та 
підписання у 1988 р. американсько-канадської угоди про вільну 
торгівлю (набрала чинності з 1 січня 1989 р.). Оскільки існуючий на 
початок 1990-х рр. рівень канадсько-американської економічної 
інтеґрації США та співробітництва їх із західноєвропейськими 
партнерами перестав задовольняти США, як результат, інтеґраційні 
процеси в Північній Америці вийшли за межі двох держав і 
поширилися на латиноамериканський економічний простір 
(Мексика). 

Уже менш ніж через рік, восени 1994 р. з ініціативи Президента 
США Б. Клінтона у Майямі розпочалися переговори про розширення 
НАФТА з метою приєднання до Угоди всіх країн Латинської 
Америки (за винятком Куби). Переговори ставили за мету створення 
протягом десяти років (до 2005 р.) Панамериканської зони вільної 
торгівлі – ФТАА (Free Trade Area of the Americas – FTAA). Формально 
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процедура приєднання Чилі до НАФТА була розпочата в 1995 р., але 
пізніше припинена. Однак у середині 2000-х рр. переговорний процес 
загальмувався, а в останні роки адміністрація США, ініціатора 
інтеґрації, на деякий час відмовилася від цієї ідеї, керуючись 
чинниками загальної економічної нестабільності в реґіоні, 
протиріччями, що виникли між США та лідерами МЕРКОСУР, 
“лівим поворотом” та зростанням антиамериканських настроїв у 
Латинській Америці протягом останніх років. 

НАФТА володіє потужним економічним потенціалом (із сукупним 
ВВП 9-10 трлн дол США), великою територією (19,5 млн кв. км) і 
населенням (430 млн чоловік). Угода в рамках угруповання (набрала 
чинності 1 січня 1994 р.) передбачає поступове скасування обмежень 
у взаємній торгівлі, створення передумов для безперешкодного 
переміщення через кордон країн Північної Америки товарів, послуг, 
капіталів і робочої сили, поступову уніфікацію технічних і санітарних 
стандартів, захист інтелектуальної власності. Щорічне виробництво 
товарів і послуг країнами НАФТА становить 7 трлн дол На їхню 
частку припадає близько 20 % всього обсягу світової торгівлі. 

Основні принципи угоди включають: 
 скасування мит на товари, якими торгують між собою США, 

Канада, Мексика; 
 захист північноамериканського ринку від експансії азійських і 

європейських компаній, що намагаються уникнути американ-
ських мит шляхом реекспорту своїх товарів у США через 
Мексику; 

 зняття заборони на капіталовкладення й конкуренцію амери-
канських і канадських компаній у банківській і страховій справі 
в Мексиці; 

 створення тристоронніх груп для вирішення проблем, пов’я-
заних з охороною навколишнього середовища; 

 скасування з боку США протягом 5 років імпортних мит на 
продукцію Мексики (біля 65 % від загальної кількості 
найменувань). 

На думку американських аналітиків середини 1990-х рр., 
найбільшу вигоду від укладеної угоди мали отримати споживачі 
торгового блоку, оскільки в результаті посилення конкуренції та 
зменшення мит знизяться ціни на широке коло товарів. Збільшення 
припливу дешевої робочої сили мало надати вигоду й американським 
підприємцям. Ґарантоване зростання доходів очікувалось у таких 
секторах американської економіки, як виробництво електроніки, 
комп’ютерного забезпечення, будматеріалів, автозапчастин та ін., 
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водночас зазнали б збитків американські фермери-виробники цукру, 
цитрусових, зимових овочів. Мексика за допомогою НАФТА 
планувала прискорити темпи свого економічного розвитку приблизно 
до 1,6-2,6 % річного приросту ВВП, скоротити період реформування 
своєї економіки й вступити до клубу промислово розвинених країн 
через 10-15 років. Менш за всіх вигод від НАФТА спочатку 
одержувала Канада, оскільки її економіка була й до цього часу тісно 
пов’язана зі США, але ледь помітно – з Мексикою. Однак у процесі 
розвитку НАФТА, Канада мала б більше втягуватися до інтеґраційних 
процесів й одержувати дивіденди від ринку, що розширюється. 

Проте перші роки функціонування НАФТА не виправдали 
сподівань щодо створення додаткових робочих місць за рахунок 
збільшення обсягів експорту. Крім того, позитивне торгове сальдо в 
торгівлі США з Мексикою зникло, поступившись місцем дефіциту в 
1995 р. Наприкінці 1990-х рр. ситуація виправилася й набула 
поступального розвитку. Варто навести деякі економічні показники. 
Так, позитивне сальдо платіжного балансу Канади зросло з 17,3 млрд 
в 1994 р. до 84,9 млрд кан. дол у 2003 р. У 2003 р. 5 з 11 галузей 
канадської промисловості збували на американському ринку більше 
продукції, ніж на внутрішньому. В той же час якісно зросла 
залежність канадської економіки від американського ринку: в 1950 р. 
доля США в канадському експорті складала 49 %, у 2000 р. – 89%; 
водночас доля Канади в експорті США майже не виросла: 1950 р. – 
20 %, 2000 р. – 22 %. Динаміка торгівлі між США й Мексикою 
характеризувалася наступними показниками. Експорт США в 
Мексику з 1990 до 2005 р. зріс в 4,4 рази (у поточних цінах), а частка 
Мексики в американському експорті зросла відповідно з 7,3 % до 
13,3 %. З іншого боку, американський імпорт із Мексики зріс в 
5,6 рази, а його частка – з 6 % до 10 %. Таким чином, інтеґраційні 
процеси в рамках НАФТА привели до зростання частки Канади й 
Мексики в американському експорті й скороченню частки інших 
країн, за винятком КНР. Наприклад, частка Японії скоротилася з 
5,5 % до 0,6 %. У результаті цього, Мексика нині є третім торговим 
партнером США після Канади і КНР. 

НАФТА також сприяє процесу інтеґрації у сфері послуг 
(фінансовий сектор, транспорт, комунікації, охорона здоров’я), усуває 
перешкоди для діяльності приватного капіталу, захищає приватних 
підприємців в “інвестиційній діяльності” і захищає їх “права на 
інтелектуальну власність” (патенти й торговельні марки). Особ-
ливість НАФТА також полягає в тому, що її члени мають різний 
рівень економічного розвитку. В торгівлі між її членами основна 
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частка належить товарам обробної промисловості. Показово, що в 
2005 р. на частку США припадало 85,7 % мексиканського експорту. 
При цьому частка сировинних товарів, експортована до США, 
складала 15,6 %, а частка промислових товарів – 84,1 %, що 
приблизно відповідало структурі всього мексиканського експорту. В 
той же час частка традиційних товарів обробних галузей складала 
17,2 %, а товарів високотехнологічних галузей – майже 67 %. 
Функціонування НАФТА також істотно вплинуло на торгівлю 
Мексики з країнами ЄС. У 1990 р. експорт Мексики в ЄС (15 країн) 
склав 12,7 % всієї його суми, в наступні ж роки його частка швидко 
скорочувалася й в 2000 р. дорівнювала вже 3,4 %.  

Події 11 вересня 2001 року та запровадження системи заходів зі 
зміцнення безпеки завдали відчутного удару процесам північно-
американської інтеґрації. Як точно висловився тодішній посол США 
у Канаді П. Селуччі, на час реальністю стала інша парадигма, зміст 
якої – “безпека б’є торгівлю”. Провідні канадські та американські 
аналітики, напр., Р. Харріс та К. Сендз зазначають, що процеси 
інтеґрації в межах НАФТА “уповільнились”, чи навіть “загаль-
мувались”. На думку Р. Пастора, тепер “двигуном інтеґрації” стає не 
економіка, а безпека. Проявами даного феномену стали план 
Президента Мексики В. Фокса “НАФТА-плюс”, а також ініціювання 
Президентом США Дж. Бушем Північноамериканського партнерства 
в області безпеки та процвітання (North American Security and 
Prosperity Partnership – SPP). На тристоронньому саміті у Вейко 
(Техас) 23 березня 2005 р. були визначені чотири пріоритетних для 
співробітництва в межах СПП сектори: енергетика, транспорт, 
фінансові послуги та передові технології (телекомунікаційні послуги 
та електронна торгівля). У березні 2006 р. (Канкун, Мексика) Другий 
Північноамериканський саміт за участю Президентів США та 
Мексики Дж. Буша та В. Фокса і Прем’єр-міністра Канади С. Харпера 
ініціював утворення Північноамериканської Ради з конкуренто-
спроможності (НАКК), до якої входили представники найбільших 
національних ТНК від кожної країни. Важливими для розвитку 
інтеґрації у межах НАФТА та СПП стали Третій (Монтебелло, 
Канада) та Четвертий (Новий Орлеан, США) саміти лідерів США, 
Канади та Мексики, що проходили в серпні 2007 р. та у квітні 2008 р. 
Головними питаннями, що розглядалися на зустрічах, були: 
1) Рамкова угода з співробітництва у галузі держреґулювання; 
2) стратегія дій у галузі захисту прав інтелектуальної власності; 
3) тристороння Угода з співробітництва у сфері енергетичних 
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технологій; 4) північноамериканський план боротьби із пташиним 
грипом та іншими епідемічними захворюваннями. 

Відзначимо, що ліві сили в Канаді та Мексиці висловлюють 
занепокоєння, що нова ініціатива є “таємною змовою” щодо 
утворення Північноамериканського союзу, в якому США будуть 
грати першу скрипку. Вони відмічають відсутність транспарентності 
(прозорості) та антидемократизм у діяльності СПП. Головну небез-
пеку опоненти СПП вбачають у прийнятті “ліберальних” нормативів 
у сфері охорони навколишнього середовища, тестуванні та серти-
фікації лікувальних препаратів, вимог до складу харчових продуктів, 
безконтрольного використання природних ресурсів. 

На думку провідного російського американіста, дослідника 
процесів північноамериканської інтеґрації Є.Г. Комкової, можна 
говорити про початок нового етапу північноамериканської інтеґрації, 
що знаменує собою перехід від “поверхневої” до “глибинної” 
інтеґрації. До ознак даного етапу слід віднести: 
 перенос акценту із спільного для США, Канади й Мексики в 

1990-ті роки завдання підтримки високих темпів економічного 
зростання на боротьбу з міжнародним тероризмом і зміцнення 
конкурентоспроможності північноамериканських товарів перед 
обличчям експансії з боку Китаю, Індії, Бразилії та інших країн-
гігантів; 

 комплексний характер пропонованих інтеґраційних заходів, 
спрямованих як на забезпечення національної безпеки, так і на 
зміцнення економічного співробітництва, – цілей, що раніше 
вважалися майже несумісними, а тепер розглядаються як взаємо-
доповнюючі; 

 поява цілого ряду міжурядових органів, проектів та ініціатив з 
управління інтеґрацією, найважливішим з яких є тристороннє 
Північноамериканське партнерство в області безпеки й 
процвітання (СПП) 2005 р., яке іноді сприймається як 
продовження або навіть заміна колишньої головної інтеґраційної 
угоди – НАФТА. 

Слід, однак, звернути увагу на асиметричність співвідношення 
економічної ваги трьох країн-учасниць: за долею у сукупному ВВП 
НАФТА Канада, Мексика та США співвідносяться між собою як 
7:5:88, таким чином, наявність у НАФТА лише однієї держави, що 
домінує в економічному плані, викликає у Канади та Мексики 
реальний страх перед американським політичним домінуванням. 
Отже, для НАФТА характерна “інтеґрація знизу”, рушійними силами 
якої є не політичні імперативи та поширені економічні концепції, а 



235 

Т.Є. Богданова. Інтеґраційні перспективи у Північній та Південній Америці 

безпосередні ринкові відносини, зокрема такі їх суб’єкти, як ТНК. Ще 
однією особливістю НАФТА є “інтеґрація на двох швидкостях”: одна 
швидкість розвитку відносин Канада – США та США – Мексика, 
інша – у взаєминах Мексики з Канадою. Поєднання процесів 
канадсько-американської та американсько-мексиканської інтеґрації 
відбувається, насамперед, за рахунок прагнення американських ТНК 
об’єднати під своїм контролем капітали та технології США, природні 
ресурси Канади та дешеву робочу силу Мексики. 

Отже, із створенням та розвитком СПП та НАКК ми спостерігаємо 
спробу поглибити північноамериканську інтеґрацію в практичних 
галузях – військовій, економічній, політичній, соціальній, яка 
здійснюється як на державному, так і на монополістичному (корпо-
ративному) рівнях. При всіх протиріччях, що виникають у процесі 
функціонування НАФТА, це інтеґраційне угруповання залишається 
найбільш динамічним і розвинутим у Західній півкулі, що зумовлено, 
на нашу думку, всім попереднім вельми тривалим розвитком 
економічних зв’язків між країнами-учасницями об’єднання. НАФТА 
зміцнила, розвинула, впорядкувала та юридично закріпила форму-
вання великого господарського комплексу трьох країн Північної 
Америки. Однак цей досвід навряд чи може стати прикладом для 
економічної інтеґрації в межах всієї Західної півкулі (ФТАА-АЛКА), 
оскільки занадто велика кількість країн (34), що намагаються знайти 
консенсус у переговорному процесі, а також у міру суперечливості їх 
економічних і в багатьох випадках політичних інтересів. 

 
Реґіональні інтеґраційні об’єднання Латинської Америки 

 
Значні зміни планетарного масштабу, що відбулися за останні два 

десятиліття XX століття, суттєво вплинули на реґіон Латинської 
Америки, його зовнішньоекономічні інтереси й на весь процес 
реґіональної інтеґрації. Зростання світового впливу США в результаті 
закінчення обтяжливої для них “холодної війни”, прискорення й 
розширення інтеґраційних процесів на Європейському континенті, 
що істотно змінило розстановку світових сил, криза “наздоганяючої” 
моделі розвитку в країнах Азії спричинили підвищення ролі спільних 
захисних дій і зміцнення сукупного економічного потенціалу 
Латинської Америки. Об’єктивною основою інтеґраційних процесів у 
даному реґіоні є спільна історична доля й практично єдина мова 
(точніше дві близькі мови, на яких говорить більшість населення). 

Парадоксальне геополітичне розташування реґіону визначає 
особливу значимість для нього реґіональної інтеґрації. Близькість до 
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очевидного лідера світового економічного розвитку не тільки не 
створює сприятливих для Латинської Америки умов діяльності, але й 
навпаки погіршує становище багатого на природні ресурси реґіону, 
перетворюючи його в залежний від США континент. До середини 
XX ст. Латинська Америка являла собою набір розрізнених й іноді 
ворогуючих між собою суб’єктів господарської діяльності, як 
наслідок, вони легко ставали об’єктом ресурсної й фінансової 
експлуатації північного сусіда. США не були і не є зацікавленими в 
сильній Латинській Америці, здатній перетворитися в небажаного 
конкурента, а та, у свою чергу, не бажає залишатися сировинним 
придатком північного сусіда. 

Говорячи про особливу роль реґіональної інтеґрації для Латин-
ської Америки, зумовленої її периферійним становищем, варто 
відмітити, що вона набула переважно стабілізаційно-оборонного 
характеру. Якщо на перших етапах поставало питання про 
розширення ринків збуту, зростання виробництва й структури 
експорту, а також самодостатнього кредитування, то в останні роки 
проблеми поглиблення реґіонального співробітництва стали 
розглядатися з позицій забезпечення економічної безпеки. 

Латиноамериканська інтеґрація як фактор створення загальних 
економічних і соціально-політичних орієнтирів в останні роки 
відбувалася досить непросто й суперечливо, з окремими періодами 
спаду й піднесення. Перш ніж перейти до розгляду сучасного етапу, 
доцільно згадати основні етапи латиноамериканської інтеґрації, що 
припали на другу половину ХХ століття. Як і в інших реґіонах світу, 
інтеґрація в цілому рухається по висхідній – від нижчих форм до 
вищих, але цей порядок не завжди суворо дотримується: інтеґраційні 
економічні угруповання часом перетинаються з політичними, іноді ці 
процеси розвиваються синхронно, хоча частіше асинхронно – як 
правило, економічна інтеґрація випереджає політичну, але в ряді 
випадків етапи обмінюються місцями. 

Першими серед латиноамериканських інтеґраційних об’єднань 
утворились Організація американських держав (1948) та Міжаме-
риканський банк розвитку (1959). ОАД, що нині включає 35 країн 
Західної півкулі (останньою приєдналася Куба), взагалі стоїть 
особняком у ряду політичних об’єднань. У цей час ОАД, відповідно 
до Демократичної хартії Америки, схваленої в 2001 р., здійснює 
моніторинг політичних процесів у реґіоні. Делеґувавши організації 
такі права, країни не розглядають це як втручання у внутрішні 
справи. Зокрема, досить значною виявилася роль організації в 
розв’язанні найгострішої кризи в Перу 2000 р., коли після 
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корупційного скандалу Президент Альберто Фухіморі втік на свою 
історичну батьківщину, у Японію. До МАБР входять 46 країн, в тому 
числі 28 країн Латинської Америки і 18 нереґіональних членів 
(провідні країни Заходу, Ізраїль та Японія). 

На початку 1960-х рр. в реґіоні з’явилися два інтеґраційні 
угруповання – Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ, 
іспанською її офіційна назва звучить, як Asociacion Latinoamericana 
de Librе Comercio, ALALC), що включала десять держав Південної 
Америки (крім Гайани та Суринаму) і Мексику, та Центрально-
американський спільний ринок (ЦАСР, з іспанської – Mercado Comun 
Centroamericano (MCCA), членами якого стали Гватемала, Гондурас, 
Коста-Ріка, Нікарагуа, Сальвадор. З появою даних структур стала 
відбуватися лібералізація торговельних режимів і більш активна 
взаємодія окремих ринків, що помітно підвищило величину валютних 
надходжень від експорту, а також намітилася тенденція до більш 
координованих торгово-фінансових курсів країн-учасниць. У рамках 
ЛАВТ велика увага приділялася кооперуванню й спеціалізації в галузі 
промисловості, внаслідок чого, частка промислових товарів у 
субреґіональному експорті виросла з 17 % в 1961 р. до 28 % в 1970 р. 
і до 49 % в 1980 р. Ще більша динаміка мала місце в ЦАСР, де 
протягом першого десятиліття після його створення більша частина 
субреґіонального товарообігу була звільнена від мит, а 
внутрішньозональний експорт підвищився у вісім разів. У наступне 
десятиліття зростання експорту тривало, причому частка готових 
товарів і напівфабрикатів досягла половини вартості субреґіональних 
торгових операцій. Однак слід відмітити, що протягом наступних 
десятиліть процес економічної інтеґрації в даних географічних зонах 
протікав вельми неоднозначно й мав різні наслідки. Головним із них 
було набуття процесами реґіональної інтеґрації все більшого 
субреґіонального характеру. 

У 1969 р. за участю й під патронажем ЛАВТ виникли ще два 
субреґіональні торгово-економічні об’єднання: Андська група 
(іспанською – Grupo Andino), реформована в 1996 р. в Андське 
співтовариство націй (АСН), і Ла-Платська група, на основі якої в 
1991 р. виник Спільний ринок країн Південного конусу 
(МЕРКОСУР). Головну роль у Ла-Платській групі відігравали 
Аргентина та Бразилія. До складу Андського співтовариства (далі – 
АСН) або Андського пакту, народженого Картахенською угодою 
1969 р., увійшли 5 країн: Болівія, Колумбія, Перу, Еквадор, Чилі (до 
1976 р.). У 1973 р. до нього приєдналася Венесуела. 
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Картахенська угода передбачає “створення спільного ринку за 
допомогою спільного програмування розвитку виробничих галузей і 
інфраструктури” узгодження економічної політики відносно 
іноземного капіталу, мобілізацію внутрішніх і зовнішніх фінансових 
ресурсів, надання спеціальних пільг менш розвиненим членам союзу 
– Болівії й Еквадору. До основних напрямків діяльності АСН 
належать: 
 вироблення єдиної економічної політики, координація здійсню-

ваних проектів; 
 гармонізація законодавства: здійснення контролю за застосу-

ванням прийнятих у рамках Андської групи правових норм і за 
їх єдиною інтерпретацією. 

У 1990 році була прийнята “Андська стратегія”, в якій були 
сформульовані три основні цілі співтовариства: розвиток андського 
економічного простору; поглиблення міжнародних зв’язків країн 
Андської групи; внесок у єдність Латинської Америки. Основними 
етапами стали утворення Митного союзу (1999) та Зони вільної 
торгівлі, у перспективі до 2005 р. планувалося перейти до створення 
спільного ринку. Хоч процес інтеґрації в країнах АСН проходив із 
різним ступенем інтенсивності, в 1992 р. Колумбії, Венесуелі та 
Еквадору вдалось укласти угоду про Єдиний зовнішній митний тариф 
(ЄЗМТ) і створити Митний союз (набрала чинності з 1994 р.). 

Слід зазначити, що на процес інтеґрації впливали різні чинники: 
політика, рівень економічного розвитку, переважання обмеженої 
номенклатури сировинних товарів і напівфабрикатів у експорті країн, 
конкуренція однакових товарів різних країн угруповання на ринках 
третіх країн (наприклад, кава, банани, квіти). У результаті, незва-
жаючи на зростання взаємної торгівлі, вона ще залишається 
незначною. Її динаміка в рамках АСН виражається наступними 
показниками: внутрішньозональний експорт у 1990, 1995, 2000 і 
2005 р. склав, відповідно, 4,2 %, 12,4 %, 9,3 % і 8,5 %, а імпорт – 
6,8 %, 12,9 %, 13,8 % і 15,6 %. У 2005 р. участь Андського 
співтовариства націй в експорті всієї Західної півкулі досягла 5,7 %. 
У цілому, у внутрішньозональній торгівлі у рамках АСН рік у рік 
спостерігалися помітні коливання. 

Разом із тим, поряд з неоднаковими швидкостями інтеґраційних 
процесів усередині АСН відбувалися розколи. В 1976 р. з її складу 
вийшла Чилі, що високими темпами проводила неоліберальні 
економічні реформи. У 2006 р. членом АСН перестала бути 
Венесуела, яка приєдналася до МЕРКОСУР. У той же час Чилі знову 
вступила в АСН, але в якості не повноправного, а асоційованого 
члена. Зовнішньоторговельна політика цієї країни спрямована на 
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розширення ринків для своїх товарів, тому її уряд уживає різні 
заходи, що можуть сприяти розширенню зовнішніх ринків для 
чилійських товарів, зокрема підписання торговельних угод з іншими 
державами. 

Карибське співтовариство і Спільний ринок (КАРИКОМ, з англ. – 
Caribbean Community and Common Market, CARICOM) створений у 
1973 р. англомовними країнами Карибського басейну на основі 
Договору Чагуарамас як спадкоємець Карибської асоціації вільної 
торгівлі (1968). До складу КАРИКОМ входять 14 країн, серед яких 
острівні держави Карибського басейну (напр., Багамські о-ви, 
Барбадос, Ямайка), а також Беліз, Гайана та Суринам. Населення 
країн КАРИКОМ становить усього 6 млн чоловік, а загальний обсяг 
зовнішньої торгівлі – 11 млрд дол Штаб-квартира організації 
перебуває в Джорджтауні (Гайана). У роботі КАРИКОМ як 
спостерігачі беруть участь 12 латиноамериканських країн, серед яких 
найбільшу активність проявляють Мексика, Венесуела й Колумбія. 
Дана угода передбачає скасування митного обкладання майже всіх 
товарів, крім обмеженої групи (список виключень). 

У Карибському басейні в 1981 р. виникло ще одне субреґіональне 
інтеґраційне об’єднання – Організація східно-карибських держав 
(Organization of East Caribbean States), членами якої стали Антигуа і 
Барбуда, Гренада, Домініка, Монтсеррат, Сен-Кітс і Невіс, Сент-
Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни. Відмітимо, що кількісні показники 
внутрішньозональної торгівлі в таких інтеґраційних угрупованнях, як 
ЦАСР і КАРИКОМ, були визначені значною мірою вільними 
експортними зонами, в яких підприємці мали значні митні й подат-
кові пільги. Процес інтеґрації в даних реґіонах протягом десятиліть 
перебував у кризі. 

У 1975 р. на основі Панамської конвенції з метою сприяння 
внутрішньо-реґіональному співробітництву була утворена 
Латиноамериканська економічна система (СЕЛА, іспанською її 
офіційна назва звучить як Sistema Economico Latinoamericano, SELA), 
до складу якої входять 27 латиноамериканських країн (12 держав 
Південної Америки, 7 держав Центральної Америки, Мексика, Куба, 
Барбадос, Гаїті, Гренада, Домініканська Республіка, Тринідад і 
Тобаго, Ямайка). СЕЛА переважно координує зусилля й лобіює 
інтереси латиноамериканських держав у міжнародних економічних 
організаціях. Так на початку 1990-х років СЕЛА представляла 
27 держав реґіону на переговорах за ГАТТ, які в 1994 р. завершилися 
створенням СОТ (Світової організації торгівлі). Основним органом 
СЕЛА є Латиноамериканська Рада, що має у своєму складі по одному 
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представнику від кожної країни-учасниці й збирається раз у рік. Штаб
-квартира СЕЛА перебуває в столиці Венесуели – Каракасі. 

У 1980 р. відповідно Договору Монтевідео, що набрав чинності з 
1982 р., утворилось нове об’єднання Латиноамериканська інтеґрація 
(ЛАІ, іспанською її офіційна назва – Asociacion Latinoamericana de 
Integracion, ALADI), яке замінило собою ЛАВТ. Нині членами ЛАІ є 
одинадцять латиноамериканських країн, що розділені на три групи: 
найбільш розвинені (Аргентина, Бразилія й Мексика), 
середньорозвинені (Венесуела, Колумбія, Перу, Уругвай і Чилі) і 
найменш розвинені (Болівія, Еквадор і Парагвай). Ще 11 країн є 
асоційованими членами ЛАІ: Гватемала, Гондурас, Домініканська 
Республіка, Іспанія, Італія, Коста-Ріка, Куба, Нікарагуа, Панама, 
Португалія й Сальвадор. Головним завданням ЛАІ проголошується 
поетапне створення латиноамериканського спільного ринку шляхом 
стимулювання утворення зони економічних преференцій. ЛАІ 
встановлені єдині тарифи з поправкою на рівень економічного 
розвитку кожної з країн у складі організації. Так досягається відносне 
вирівнювання торговельних переваг окремих країн, що сприяє 
розвитку й консолідації ринку між країнами. Штаб-квартира ЛАІ 
перебуває в столиці Уругваю – Монтевідео. 

Економічний спад 1980-х рр. мав наслідком переосмислення 
принципів реґіональної інтеґрації з метою виявлення її 
закономірностей і окремих слабких місць. Так, однією з виявлених 
тенденцій, що стосується всіх латиноамериканських інтеґраційних 
об’єднань, була наявність первісного стрибка. Необхідність взаємних 
торгово-економічних зв’язків була настільки істотною, що на 
початкових етапах інтеґрації відзначалася різка активізація 
реґіонального співробітництва, причому чим менше був блок, тим цей 
стрибок був очевиднішим. Надалі ж спостерігалося уповільнення 
інтеґраційного процесу, а в деяких об’єднаннях – застій і навіть 
криза. Серед причин даного феномену латиноамериканські 
економісти виділяють: 
 по-перше, розбіжності між блоковими та національними цілями 

розвитку, між інтеґраційними та суб’єктивними інтересами країн
-учасниць; 

 по-друге, різний розподіл вигод і витрат від інтеґрації між 
учасниками з урахуванням розходжень у їх геополітичних і 
економічних потенціалах; 

 по-третє, наявність труднощів у системі поділу праці всередині 
блоку, відсутність синхронізації інтеґраційних зусиль країн-
членів і різні строки у виконанні ухвалених рішень; 
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 по-четверте, прагнення копіювати досвід інтеґрації країн ЄС і 
модель співробітництва розвинених країн, що не завжди 
підходить для країн, що розвиваються; 

 по-п’яте, розбіжність завдань і цільових установок у місцевих 
підприємців і ТНК; 

 по-шосте, всіляке гальмування елементів інтеґраційних процесів, 
які не відповідають інтересам США. 

Важливу роль у політичній та економічній співпраці країн 
Латиської Америки в 1980 – 1990-ті роки відігравала Група Ріо 
(Grupo del Rio), утворена в 1986 р. в Ріо-де-Жанейро, метою якої 
передовсім була діяльність з припинення військових конфліктів у 
країнах Центральної Америки, в тому числі громадянських воєн у 
Сальвадорі й Нікарагуа. Членами Групи Ріо є Аргентина, Болівія, 
Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Мексика, Панама, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Чилі. Основними напрямками діяльності організації 
стали: підтримка миру в країнах Центральної Америки, переговори з 
боржниками й кредиторами країн-учасниць Групи, розробка 
концепції створення єдиного американського ринку, перешкода 
діяльності міжнародної наркомафії, терористів і торговців зброєю, а 
також охорона навколишнього середовища. У 1990 р. у рамках Групи 
Ріо як реґіональне торгово-економічне об’єднання виникла Група 
Трьох (Grupo de Los Tres, G-3), що об’єднує Венесуелу, Колумбію й 
Мексику. 

Поновленню інтеґраційних процесів у Центральній Америці та в 
Карибському реґіоні у 90-ті роки ХХ століття сприяла програма 
відродження інтеґрації, до якої серед інших включені такі завдання, 
як створення Зони вільної торгівлі й формування Митного союзу. У 
липні-серпні 1990 р. на зустрічі глав держав і урядів КАРИКОМ були 
ухвалені рішення про прискорення інтеґрації. Країни домовилися про 
запровадження Єдиного митного тарифу (січень 1991 р.) на імпорт 
товарів із третіх країн, тобто створення Митного союзу, скасування 
всіх нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами, виробленими усередині 
субреґіону, створенні спільного ринку з вільним рухом капіталів, 
спільною грошовою одиницею, узгодженою політикою в галузі 
фінансів і з приводу іноземних інвестицій. Також у 1991 р. був 
реформований ЦАСР, і на його основі утворилася Центрально-
американська інтеґраційна система (ЦАІС), до якої приєдналася 
Панама. 

Значний резонанс у латиноамериканському світі отримав 
IV Міжамериканський форум, що відбувся в середині 2003 р. у 
Тегусігальпі (Гондурас). Головним питанням на порядку денному 
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була свобода торгівлі, а також активно обговорювалися питання 
діяльності ТНК, вигоди від ЗСТ північноамериканського сусіда-
гіганта. Зазнавала критики доктрина ФТАА-АЛКА. Напружені 
пошуки компромісів завершилися укладенням у травні 2004 р. угоди 
між США та п’ятьма центральноамериканськими країнами і 
Домініканською Республікою, що отримала назву ЦАФТА-ДР 
(CAFTA-DR). Формально надаючи її учасницям преференційний 
режим доступу на американський ринок, на практиці дана угода 
означала їх повномасштабне прив’язування до економіки США, що 
пізніше викликало гостру дискусію в Центральній Америці. 
Неоднозначні результати перших років дії даної угоди залишають 
питання про її реальні вигоди для субреґіону відкритим. 

Сприятливими умовами для організації складальних виробництв в 
інтеґраційних зонах можна назвати низьку орендну плату й 
преференційний режим при експорті до США товарів, створених на 
підприємствах-макіладорас (дані підприємства збудовані переважно 
північноамериканськими фірмами, мають у країні особливий статус. 
Вони здійснюють збирання та виробництво товарів з комплектуючих, 
що надходять зі США. Вся продукція макіладорас повинна 
експортуватись). Ці фактори сприяли економічному зростанню та 
інтеґрації в рамках даних зон. Країни Центральної Америки та 
Карибського басейну ще більше інтеґрувалися зі США, тому що 
основна частина вироблених у них товарів призначена для північно-
американського ринку. У Центральній Америці й у зоні Карибського 
басейну макіладорас відіграють істотну роль в економіці, тому що 
створюють робочі місця й забезпечують доступ товарів на 
північноамериканський ринок. 

Структура центральноамериканського експорту зазнала дивер-
сифікації за рахунок експорту одягу й електроапаратури, вироблених 
на підприємствах-макіладорас, частка ж експорту традиційних кави 
та бананів у результаті цього скоротилася. В імпорті даних країн 
також переважає текстиль для виробництва одягу, елементи для 
збирання електроапаратури й наступного їхнього експорту. 
Внутрішньозональний експорт країн ЦАІС з 1990 до 2004 р. зріс із 14 
до 18 %, а показник експорту в країни НАФТА (в основному в США) 
коливався на рівні 45 %. Внутрішньозональний експорт у КАРИКОМ 
зріс за той же період з 11 до 28 %, а експорт у країни НАФТА 
скоротився з 45 до 19 %. Однак, слід підкреслити, що частка ЦАІС і 
КАРИКОМ в експорті всієї Західної півкулі на початку XXI в. є 
незначною (близько 0,7 % і 0,6 %, відповідно). Головним ринком 
збуту для даних країн є США, куди йде більша частина 
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експортованих сировинних товарів і напівфабрикатів, а також 
продукція підприємств-макіладорас. 

Незважаючи на економічну інтеґрацію, економіки країн-членів 
КАРИКОМ та ЦАІС зазнають істотних труднощів. Рівень безробіття 
й зовнішній борг на тлі зростаючого ВВП цих країн не тільки не 
зменшилися, але й зросли. До того ж створення потужних реґіональ-
них інтеґраційних об’єднань, таких, як НАФТА або ЄС тільки 
зменшили конкурентні можливості країн КАРИКОМ та ЦАІС на 
світовому ринку. Одним із засобів підвищення конкуренто-
спроможності КАРИКОМ стало розширення економічного блоку цієї 
організації й створення на його основі Асоціації Карибських Держав 
(Association of Caribbean States – ACS), що включила до себе 
25 держав Карибського басейну й Центральної Америки, серед яких 
крім членів КАРИКОМ, держави, що входять у Групу Трьох 
(Венесуела, Колумбія, Мексика), шість центральноамериканських 
держав, Домініканська Республіка й Куба. 

Також у 1990-ті рр. було утворено найміцніше інтеґраційне 
об’єднання країн Латинської Америки – МЕРКОСУР (Південний 
спільний ринок), яке нині займає третє місце у світі за основними 
економічними показниками. 

 
МЕРКОСУР: сучасний стан і перспективи розвитку 

 
МЕРКОСУР виник на основі Ла-Платської групи та Економічного 

союзу Аргентини та Бразилії (1979). У 1986 р. вказані країни уклали 
Угоду про вільну торгівлю, в 1990 р. до них приєдналися Уругвай та 
Парагвай. Як повноправна міжнародна економічна організація 
МЕРКОСУР (з іспанської – Mercado Comun del Cono Sur), що в 
перекладі означає “Спільний Ринок Країн Південного Конуса” або 
Південний спільний ринок, виник у результаті підписання в 1991 р. 
названими країнами Асунсьонської угоди про створення Митного 
союзу та спільного ринку. У 2006 р. повноправним членом організації 
стала Венесуела. Статус асоційованих членів на сьогоднішній день 
мають Болівія, Еквадор, Колумбія, Перу та Чилі. Емблемою 
організації є зображення сузір’я Південного хреста. На долю 
МЕРКОСУР припадає майже 60 % території Латинської Америки, 
біля 50 % населення та понад 75 % сукупного ВВП. 

Стратегічною метою МЕРКОСУР є створення об’єднання, яке 
здатне ґарантувати економічне зростання його учасників на основі 
інтенсивної взаємної торгівлі й ефективного використання інвестицій, 
а також підвищення міжнародної конкурентоспроможності економік 
субреґіону. Угодою про створення МЕРКОСУР передбачалося: 
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 скасування всіх мит і тарифних обмежень у взаємній торгівлі 
між чотирма країнами, тобто створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) 
у межах субреґіону до 31 грудня 1994 р.; 

 вільний рух капіталу та робочої сили; 
 запровадження Єдиного зовнішнього митного тарифу (ЄЗМТ) й 

утворення Митного союзу; 
 координація політики в галузі промисловості, сільського 

господарства, транспорту й зв’язку, у валютно-фінансовій сфері; 
 уніфікація правил функціонування вільних промислових зон; 
 єдиний порядок визначення походження товарів. 

Основним принципом діяльності вищих органів МЕРКОСУР є 
консенсус. Ідея створення якої-небудь наднаціональної структури за 
прикладом Європейського Союзу не одержала підтримки. Саміти 
МЕРКОСУР відбуваються кожні півроку за порядком ротації на 
території країни, яка у цей термін головує. На наступні півроку 
головування переходить до іншої країни. 

З 1 січня 1995 р. відповідно до Угоди Оуро Прете, підписаної 
1994 р., МЕРКОСУР перейшов на більш високий інтеґраційний 
рівень: від Зони вільної торгівлі до Митного союзу, основою якого є 
Єдиний зовнішній митний тариф (ЄЗМТ), що накладається на імпорт 
із третіх країн. Проголошеною метою ЄЗМТ є “захист економік, що 
розвиваються, країн-членів МЕРКОСУР від зовнішньої конкуренції й 
створення спільного ринку збуту в межах організації”. Ставка 
імпортних мит для різних товарів коливається від 0 до 20 %.  

Позиції МЕРКОСУР значно зміцніли після укладення в 1996 р. 
Угоди про створення зони вільної торгівлі з Болівією й Чилі. З 
моменту свого утворення даний блок відразу заявив про себе як про 
динамічний союз, здатний вирішувати завдання не тільки торгово-
економічного, але й соціального й політичного характеру. 
Внутрішньозональний товарообіг об’єднання становить понад 
20 млрд дол, причому в 1991 р. його обсяг рівнявся 4 млрд дол. Однак 
в останні роки угруповання втратило колишній динамізм, а інтеґрація 
в економічній сфері трохи сповільнилася. Все складніше стало 
домовлятися про зниження мит, оскільки предметом переговорів усе 
частіше стають особливі, так звані “чутливі” товари. Повільними 
темпами просувається розробка домовленостей про координацію 
макроекономічної й фінансової політики. 

Інтеґраційні процеси в рамках МЕРКОСУР та АСН мають як 
відцентрову, так і доцентрову складові. Зокрема, вихід Венесуели з 
Андського співтовариства в 2006 р. та її вступ до МЕРКОСУР 
підтверджують неоднозначність цього процесу й вплив політичних 
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факторів на даний процес. Крім того, Чилі й Болівія ще в 1996 і 1997 р., 
відповідно, стали асоційованими членами даного угруповання, потім у 
нього ввійшла Перу. В 2005 р. до них приєдналися інші учасники АСН. 
Подібного роду переорієнтації в інтеґраційних процесах також 
говорять про те, що феномен інтеґрації в реґіоні піддається коливанням 
під впливом політичних і економічних факторів, у яких кожна країна 
намагається оптимізувати свої зовнішні економічні зв’язки, у першу 
чергу, зовнішньоторговельні. 

До доцентрової складової інтеґраційних процесів на Амери-
канському континенті належить укладення Рамкової угоди про 
створення Зони вільної торгівлі між АСН і МЕРКОСУР (квітень 
1998 р.), яка була доповнена підписанням угод між Бразилією, з 
одного боку, і Колумбією, Еквадором, Перу й Венесуелою, з іншого 
боку (серпень 1999 р.). З липня 2005 р. країни МЕРКОСУР стали 
асоційованими членами АСН. Особливість відносин між двома 
субреґіональними угрупованнями також міститься в зацікавленості з 
боку Південного спільного ринку в залученні до своїх структур 
членів АСН, зокрема Болівії й Еквадору, що дало б можливість 
вирішувати енергетичні проблеми з використанням їх вуглеводневої 
сировини останніх. Однак, згідно ст. 20 Асунсьонської угоди дані 
країни не можуть стати повноправними членами МЕРКОСУР, якщо 
вони не припинять своє членство в АСН. Ця заплутана юридична 
ситуація може бути розв’язана лише політичними методами, у тому 
числі шляхом перегляду згаданої вище угоди або внесення до неї 
виправлень. Підписання різного роду угод між двома інтеґраційними 
блоками й окремими країнами-учасницями інтеґраційного процесу 
закладає фундамент для їхнього злиття й втілення інтеґраційного 
процесу в рамках УНАСУР, про що буде сказано нижче. 

Не можна не відзначити, що невід’ємним атрибутом розвитку 
кожного інтеґраційного угруповання є різні “вузькі місця”, набір 
дискусійних питань з певних проблем. У випадку МЕРКОСУР 
“камені спотикання”, які здатні спровокувати інтеґраційну кризу, 
закладені передовсім у площині аргентино-бразильських відносин, 
що становлять становий хребет об’єднання. Основний акцент у цих 
відносинах приділяється взаємодії у промисловості, головним чином, 
у машинобудуванні й енергетиці, традиційно менша увага 
приділяється інтеґрації фінансових і банківських систем, створенню 
єдиного ринку робочої сили. 

Першим “вузьким місцем” у відносинах двох країн можна назвати 
енергетичну проблему. Необхідно відзначити, що в МЕРКОСУР у 
цілому енергетиці приділяється підвищена увага й ґарантується 



246 

Світова та європейська інтеґрація 

стабільність поставок енергоносіїв. У документі за назвою “Основні 
напрямки енергетичної політики” (1993 р.) енергоносії розглядаються 
як стратегічний товар, що встановлює принцип пріоритетного 
забезпечення за світовими цінами учасників МЕРКОСУР нафтою й 
газом. До середини 1990-х рр. основою галузевої взаємодії була нафта, 
а головним постачальником цієї сировини своєму північному сусідові – 
Аргентина. Однак з відкриттям великих родовищ нафти на шельфі в 
районі Ріо-де-Жанейро, ситуація суттєво змінилася. При цьому 
Бразилія також стала орієнтуватися на поставки природного газу з 
Болівії, а електроенергії з Парагваю. Таким чином, становище 
Аргентини як енергетичного партнера Бразилії більше не є винятковим. 
Фактично, скорочення експорту нафти в Бразилію негативно 
позначається на динаміці товарообігу двох країн і підживлює 
протиріччя на найважливішому напрямку – зональній торгівлі. 

Однак проекти в галузі енергетики виглядають найбільш 
перспективними з усіх інтеґраційних проектів у рамках МЕРКОСУР. 
Відставання в цій сфері й енергокризи, що мали місце в Бразилії, 
Аргентині й Чилі наприкінці 1990-х років і на початку нинішнього 
століття, можуть привести до зниження темпів економічного 
зростання, що викликає серйозну заклопотаність із боку всіх країн 
реґіону. Енергетична інтеґрація буде сприяти формуванню єдиного 
економічного простору на території Південної Америки. В 2005 р. 
Аргентина, Бразилія й Венесуела зробили перші кроки в цьому 
напрямку, підписавши угоду про створення реґіональної енергетичної 
компанії “Petrosur” на базі держкомпаній “Enarsa”, PDVSA і 
“Petrobras”. Її завдання полягають у координації робіт з розвідування 
ресурсів, видобутку, переробки й транспортування нафти й 
нафтопродуктів. Отже, МЕРКОСУР має найбільші успіхи серед 
інших інтеґраційних угруповань реґіону у виробленні спільної 
енергетичної політики, спрямованої на підвищення конкуренто-
спроможності і якості кінцевої продукції енергетичного сектору. 

Іншим напрямком протиріч в аргентино-бразильських відносинах 
є сфера координації макроекономічної політики. Складності в даній 
сфері цілком зрозумілі, оскільки мова йде про часткову відмову від 
економічного суверенітету, що є досить хворобливою темою, 
особливо в кризові роки. У 2000 р. на зустрічі президентів країн 
МЕРКОСУР була досягнута домовленість про координацію окремих 
найважливіших макроекономічних показників, таких, як темпи 
інфляції, дефіцит держбюджету (3 % на рік) і внутрішній борг. 

Третій напрямок розбіжностей – добудовування протягом 
останніх років так званих “верхніх поверхів” Єдиного зовнішнього 
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митного тарифу (ЄЗМТ), що стосуються інвестиційних товарів і 
засобів комунікації. Труднощі в даній сфері є відбиттям значних 
розходжень в економічній стратегії країн-учасниць. Бразилія являє 
собою державу-гігант, що володіє великими ресурсами й прагне 
розвивати широке коло найсучасніших високотехнологічних галузей, 
які на певному етапі свого розвитку мають потребу в захисті від 
зовнішньої конкуренції. Аргентина, а разом з нею й інші учасники 
угоди, маючи не настільки розвинені й конкурентоспроможні галузі 
промисловості й помітне відставання продуктивності праці у багатьох 
з них, орієнтуються в довгостроковій перспективі на імпорт багатьох 
видів складного устаткування й технологій. Встановлення високого 
ЄЗМТ означатиме для них різке вповільнення процесу модернізації. 

У грудні 2007 р. в Монтевідео відбувся 34 саміт МЕРКОСУР, на 
порядку денному якого стояли питання, пов’язані з Єдиним 
зовнішнім митним тарифом (ЄЗМТ) і підписанням Митного кодексу. 
Уругвай, що головує на зустрічі, неодноразово закликав до 
пом’якшення вимог, до укладення двосторонніх торговельних угод з 
іншими країнами, включаючи ЄС. На сьогоднішній день країни, що 
входять у МЕРКОСУР, не можуть це робити самостійно. На думку 
Уругваю та Парагваю, доступ товарів на ринки Аргентини й Бразилії 
утруднений через обмеження, що запроваджуються даними країнами. 

Крім того, наприкінці 2007 р. урядами Аргентини, Бразилії, 
Венесуели, Парагваю, Болівії та Еквадору був підписаний Акт про 
створення “Банку Півдня” (Banco del Sur) із капіталом 7 млрд дол. На 
думку експертів, створення цієї установи не тільки зміцніть 
інтеґрацію в Південній Америці, але й стане відправним пунктом у 
реформуванні всієї світової фінансової системи. Вперше ідея 
формування нового фінансового органу була висловлена ще в 
2006 році венесуельським Президентом Уго Чавесом. За цей час 
Каракас ґрунтовно підготувався до реалізації своєї ініціативи – 
Венесуела в 2007 р. покинула й МВФ, і Світовий банк. Зв’язок інших 
держав, що ввійшли до Banco del Sur, із цими глобальними 
інститутами також ослабнув в останні роки. За оцінками аналітиків, 
левова частка активів нового банку буде надана Бразилією та 
Венесуелою. На думку директора Інституту Латинської Америки 
РАН В. Давидова, рішення даних країн узяти на себе більшу частину 
витрат обумовлене тим, що вони прагнуть реґіонального лідерства. За 
підрахунками аналітиків, у Латинській Америці є більше 
200 млрд доларів вільних засобів, які можуть бути з успіхом 
інвестовані в реґіоні, що навряд чи порадує США, оскільки більша 
частина даних грошей вкладена зараз у американські цінні папери. 
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На тлі “загальмованої” на початку 2000-х років інтеґрації у 
Латинській Америці виділяється Чилі, що є країною з економікою, що 
розвивається найбільш динамічно, стійкою політичною системою, 
демократичними інститутами правової держави й громадянського 
суспільства. Чилі не є повноправним членом жодного з наявних 
інтеґраційних угруповань (крім ЛАІ), лише асоційованим членом 
АСН і МЕРКОСУР. Починаючи з 1990-х років, Чилі уклала десятки 
двосторонніх угод про вільну торгівлю як з латиноамериканськими 
країнами, так і з вищезгаданими реґіональними інтеґраційними 
угрупованнями, зі США й Канадою, з ЄС, ЕАВТ, а також з 
Республікою Корея й КНР. У результаті левова частка її міжнародної 
торгівлі ведеться на преференційній основі відповідно до тих позицій, 
які були зафіксовані у двосторонніх угодах. 

Наприкінці червня 2008 р. у аргентинському місті Сан-Мігель-де-
Тукуман відбувся 35 саміт МЕРКОСУР, на якому обговорювались 
такі питання, як зростання світових цін на продукти харчування та 
енергоресурси. Президенти домовилися використовувати наявний 
потенціал МЕРКОСУР під час продовольчої кризи та стрімкого 
зростання цін на нафту. Нагадаємо, що країнам реґіону належать 
120 млн гектарів культивованих земель, 300 млн голів худоби. Вони 
постачають на світовий ринок третину світового експорту курячого 
м’яса, 10 % молока та ін. Президент Венесуели У. Чавес 
запропонував створити спеціальний фонд для забезпечення 
продовольчої безпеки, засоби до якого могли поступати від продажу 
нафти. Одним із прикладів поглиблення інтеґрації повинно стати 
намічене на найближчі місяці скасування паспортного режиму між 
всіма країнами МЕРКОСУР, що розглядається як крок на шляху до 
запровадження спільного громадянства. Також на саміті були 
підписані торгові угоди з Південноафриканським митним союзом, 
Туреччиною та Йорданією, що передбачають скорочення мит і 
створення у майбутньому Зони вільної торгівлі. 

 
АЛКА проти АЛБА: інтеґраційні перспективи 

Латинської Америки 
 
Ідея політичної та економічної інтеґрації країн Латинської 

Америки не є новою, вона існує рівно стільки, скільки існують самі 
країни. Найперша спроба створення єдиної держави на терені 
Південної Америки належала ще Симону Болівару й, як відомо з 
історії, зазнала поразки. Звільнившись від іспанської колоніальної 
залежності, майбутні країни Латинської Америки не поспішали 
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створювати єдину державу, так як дезінтеґраційні сили, що 
запанували в постколоніальному суспільстві, розділили колишні 
іспанські колонії на ряд незалежних держав, взаємини між якими не 
завжди були безхмарними. Водночас із цим Латинська Америка 
потрапляє у сферу інтересів США. 

Протягом ХІХ-ХХ століть “північний сусід” прагнув витиснути з 
латиноамериканського континенту своїх європейських конкурентів 
(у першу чергу, Великобританію) і одночасно створити підкон-
трольне собі об’єднання країн Південної й Центральної Америки. 
Остаточно це завдання було виконано в міжвоєнний період. Саме тоді 
Латинська Америка стає “заднім двором” США, а американські 
монополії перетворюються в повноправних господарів континенту. 

Однак революційні події 1960-х рр. кидають виклик гегемонії 
США на континенті, а процес глобалізації, що розгорнувся у            
1990-ті рр., змушує країни реґіону замислитися над ідеєю інтеґрації з 
метою не допустити погіршення свого становища на світовому ринку. 
Приклад Європейського Союзу й процес інтеґрації країн Азійсько-
Тихоокеанського реґіону, з одного боку, спонукає країни Латинської 
Америки знову звернутися до ідей Болівару, а з іншого – підштовхує 
США до встановлення контролю над інтеґраційними процесами. 

80-ті роки ХХ століття стали важкими часами для економік майже 
всіх країн Латинської Америки: зниження обсягів промислового 
виробництва, зростання інфляції, падіння життєвого рівня населення. 
Політика імпортозамінної індустріалізації почала пробуксовувати. У 
цей час Вашинґтон розгорнув активну пропаґанду ідеї лібералізації 
економіки країн Центральної й Південної Америки. Заручившись 
підтримкою певної частини населення, уряди латиноамериканських 
країн один за одним стали впроваджувати неоліберальну програму, 
що одержала назву “Вашинґтонського консенсусу”. Вона передбачала 
лібералізацію зовнішньої торгівлі, зняття бар’єрів для іноземних 
капіталів, приватизацію державних підприємств, дереґулювання, 
скорочення державних витрат на соціальні потреби і т. д. У 
короткостроковій перспективі неоліберальні рецепти оздоровлення 
економіки дали позитивний результат. Інфляція була зупинена, 
зміцнилися місцеві валюти, намітилось зростання в економіці в 
цілому. Однак запаморочення від успіхів минуло дуже швидко. 

Уже із середини 1990-х років (через 5 років після початку реформ) 
континент зазнає фінансово-економічних потрясінь, що охопили 
провідні країни реґіону (Аргентину, Мексику). У цілому, політика 
Вашинґтонського консенсусу призвела до ще більшої залежності 
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латиноамериканських країн від економіки США й інших провідних 
країн Заходу. Сукупний зовнішній борг країн Латинської Америки до 
2002 року склав 800 млрд доларів, на його обслуговування йде більша 
частина бюджетів країн. Єдиною стороною, що виграла, стали 
американські ТНК, що одержали доступ на раніше закритих для них 
ринків і сфер виробництва. 

Разом із тим, провідні економіки реґіону – Бразилія й Аргентина – 
як і раніше були не до кінця підконтрольні США, більше того – 
зросла конкуренція з боку європейських і японських компаній, що 
активно освоювали латиноамериканський ринок, намітився процес 
інтеґрації країн реґіону поза участю “північного сусіда”. Все це 
підштовхнуло уряд і ділові кола США приступити до нового плану зі 
створення Панамериканської зони вільної торгівлі. Першим кроком 
до реалізації даного плану стало утворення НАФТА, в якій США із 
самого початку вбачали не лише структуру, що реґулює економічні 
інтереси, але й інструмент зі створення “співтовариства демократій 
Західної півкулі”, тобто даний договір повинен був стати ядром 
навколо якого консолідувалися б країни реґіону. 

Не відкладаючи справи у довгу шухляду, адміністрація Білого 
дому в грудні 1994 року в Майамі ініцюювала саміт, на якому лідери 
34 країн Латинської Америки обговорювали пропозиції США зі 
створення Панамериканської зони вільної торгівлі (Free Trade Area of 
the Americas, ФТАА – Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). 
На зустрічі проект ФТАА (АЛКА) одержав схвалення більшості, але 
не всіх представників латиноамериканських країн. Підсумком стало 
підписання декларації про наміри зі створення Зони вільної торгівлі 
до 2005 року. Разом із тим, тут різко проявилися протиріччя між 
латиноамериканськими країнами. Ті з них, що були прив’язані до 
економіки США підтримали пропозицію Вашинґтона (мова йде про 
Мексику й країни Карибського реґіону – Домініканську Республіку, 
Гондурас, Сальвадор). Набагато більше країн, у т. ч. Бразилія, 
Аргентина й Венесуела, стримано відреагували на ініціативу США. 
Двоїсту позицію зайняли Колумбія й Еквадор. Разом із тим, у 
пошуках нових великих стабільних ринків для своїх товарів (як 
правило, сировинних) ряд держав, зокрема Чилі (2005), Перу (2005), 
Колумбія (2006), країни ЦАІС (2005) підписали угоди про вільну 
торгівлю зі США. 

До початку ХХІ століття проявилися й мінуси НАФТА для 
Мексики. Бурхливого економічного зростання після вступу до 
НАФТА не відбулося, капіталовкладення зі США мають 
короткотерміновий характер, нових робочих місць виникло небагато, 
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проте, зросла поляризація в суспільстві, різко погіршилися права 
трудящих і профспілок. Отже, справжній зміст ініціатив США стає 
все більш очевидним для латиноамериканських країн. Мексиканські 
дослідники, автори статті “Сім міфів про НАФТА та три уроки для 
Латинської Америки” підкреслюють, що утворення ФТАА 
прискорить утрату латиноамериканськими країнами “суверенного 
контролю над найважливішими політичними інструментами 
формування будь-якої стратегії розвитку”. 

Отже, проект створення Панамериканської зони вільної торгівлі 
(ФТАА-АЛКА), ініційований Сполученими Штатами, все більш 
перетворюється на яблуко розбрату. З новою силою протиріччя 
позначилися в ході IV Саміту Америк, що проходив у жовтні-
листопаді 2005 р. в аргентинському місті Мар-Дель-Плата. На 
зустрічі чітко визначилися три позиції. 

Першу відстоюють США, Канада, Мексика, Чилі, більшість країн 
Центральної Америки й Карибського басейну. Вони виступають за 
продовження переговорів з огляду на укладення частиною них Угод 
про вільну торгівлю зі США. Цю точку зору послідовно відстоював 
тодішній мексиканський Президент В. Фокс. Необхідність 
форсування переговорів він арґументував тим, що саме США є 
провідним торговельним партнером для більшості країн. 

Проміжної лінії дотримувалися Аргентина, Бразилія, Уругвай і 
Парагвай. Подальшу долю АЛКА вони погоджували із завершенням 
так званого Дохійського раунду переговорів у рамках СОТ, на якому 
відбуваються гострі дебати щодо субсидій, які надають розвинені 
країни виробникам сільськогосподарської продукції, перешкод-
жаючи, таким чином, виходу на світові ринки товарів із країн, що 
розвиваються. 

Непримиренну позицію стосовно АЛКА, як і очікувалось, зайняв 
Президент Венесуели Уго Чавес, який заявив, що АЛКА вже померла, 
а він приїхав її поховати, прихопивши із собою лопату. Саміт підвів 
своєрідну риску під переговорним процесом про створення ФТАА-
АЛКА та став справжнім приниженням для Джорджа Буша, який 
змушений був покинути форум до його завершення. Аналітики 
підкреслюють, що на саміті у Мар-дель-Плата Президент США 
отримав “гучного зовнішньополітичного ляпасу”, що, певною мірою, 
пояснюється недостатньою увагою, яку приділяв Вашинґтон Латин-
ській Америці в останні роки. 

У другій половині 1990-х років у Латинській Америці виник 
альтернативний план об’єднання країн реґіону, ініціатором якого 
стали країни МЕРКОСУР, головним чином, Бразилія та деякі країни 
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Андського співтовариства. На відміну від країн Центральної Америки 
й Карибського басейну, Бразилія мало залежить від торгівлі зі США, 
крім того, це практично єдина країна в реґіоні, що володіє 
розвинутою промисловістю, що майже автоматично робить її 
основою альтернативної інтеґрації в Латинській Америці. Занепо-
коєна прагненням Аргентини, Колумбії та Чилі приєднатися до 
ФТАА й НАФТА, Бразилія виступила з ініціативою створення 
Південноамериканської зони вільної торгівлі, (South American Free 
Trade Area, SAFTA) за аналогією з НАФТА. Ядром нової організації 
повинен був стати МЕРКОСУР. Її основною метою проголошувалось 
“інтеґрація з НАФТА для створення у Західній півкулі єдиного 
ринку”. Однак, уже наприкінці ХХ століття ймовірність створення 
єдиного економічного співтовариства країн Америки за формулою 
САФТА+НАФТА виявилась нескінченно малою, хоча дана ідея, 
видозмінюючись час від часу, може ще довго витати в повітрі. 

Із приходом до влади лівоцентристського уряду Луісу Інасіо Лули 
да Сілва (2003) Бразилія перетворюється на лідера альтернативної 
інтеґрації в Латинській Америці. Цьому сприяло вироблення т. зв. 
“консенсусу в Буенос-Айресі”, що припускає збереження вільного 
ринку (як діючого інструмента економіки), але водночас визнає 
відповідальність держави за соціальну сферу й згладжування 
нерівності в суспільстві. Прихід до влади лівоцентристських 
політиків в Аргентині (Н. Кіршнер, 2003), Уругваї, (Т. Васкес, 2005), 
Чилі (М. Бачелет, 2006) й посилення близьких до них з поглядів 
політичних сил у Мексиці, Сальвадорі й Еквадорі перетворюють 
МЕРКОСУР на реальну альтернативу плану об’єднання Латинської 
Америки в рамках ФТАА (АЛКА) під егідою США. 

Важливий крок на шляху подальшої політичної інтеґрації 
латиноамериканських країн був зроблений у м. Куско (Перу) 9 грудня 
2004 р. – конституювалося Південноамериканське Співтовариство 
Націй (ПСН або Casa). До його складу входять Аргентина, Болівія, 
Бразилія, Венесуела, Гайана, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, 
Суринам, Уругвай і Чилі. Співтовариство охоплює територію в 
17,3 млн кв. км. Чисельність населення – 361 млн чоловік. Сукупний 
внутрішній валовий продукт становить 997 млрд дол. Реґіон є 
першим у світі експортером продовольства, має найбільші екологічні 
запаси планети, володіє найбагатшими покладами енергетичної й 
мінеральної сировини. Утворенню ПСН передували тривалі 
переговори між МЕРКОСУР і АСН, що й заклало основу для 
створення об’єднаної Зони вільної торгівлі цих інтеґраційних 
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угруповань шляхом усунення тарифних і нетарифних бар’єрів у 
взаємній торгівлі товарами. 

17 квітня 2007 р. на венесуельському острові Маргарита відбувся 
перший в історії Енергетичний саміт за участю всіх 12 країн 
Південної Америки. Серед його учасників були, зокрема Президенти 
Аргентини, Болівії, Бразилії, Венесуели, Еквадору, Колумбії, 
Парагваю, Чилі. Він став новим кроком на шляху політичної й 
економічної інтеґрації латиноамериканських країн, більшість із яких 
прагнуть вийти з-під “опіки” США. Саміту на о. Маргарита 
передувала зустріч глав держав політичного інтеґраційного 
об’єднання Південноамериканського співтовариства націй (2004), яке 
за пропозицією Уго Чавеса було реформовано у Південно-
американський Союз націй або УНАСУР (Unión de Naciones 
Suramericanas – UNASUR). Штаб-квартирою обрана столиця 
Еквадору Кіто. Одним із найбільш великих економічних проектів, що 
обговорювався на саміті, став трансконтинентальний газопровід, що 
піде з Венесуели до Аргентини, Бразилії, Уругваю і Парагваю. Його 
проектована довжина – більш ніж 8 тисяч кілометрів, а вартість 
оцінюється в 23 млрд доларів США. Магістраль намічено побудувати 
за 7-8 років. 

23 травня 2008 р. Президенти і представники 12 країн Південної 
Америки зібралися у Бразилії з метою укладення договору про 
створення Союзу південноамериканських націй або УНАСУР. У 
перші півроку головування здійснює Президент Чилі Мішель Бачелет, 
далі буде відбуватися ротація. Метою УНАСУР, зазначеною в 
установчих документах, проголошується “зміцнення політичного 
діалогу між державами-членами та поглиблення реґіональної 
інтеґрації”. Нині УНАСУР розглядається насамперед, як політична 
організація, як певна противага ініційованій Вашинґтоном ФТАА-
АЛКА. Слід, однак, наголосити, що країни-члени УНАСУР мають 
різне бачення майбутнього даного угруповання. Так для Чилі, за 
словами Міністра закордонних справ А. Фокелея, головним є 
енергетика, інфраструктура та політика соціальної інтеґрації, Болівія 
та Венесуела прагнуть зміцнення політичного об’єднання. Президент 
Бразилії Луіс Інасіо Лула да Сілва підкреслює, що “єдина Південна 
Америка перетасує карти у владних коридорах по всьому світові не 
лише у наших власних інтересах, але з користю для всіх”. 

Говорячи про перспективи УНАСУР, слід, на нашу думку, 
враховувати аспекти, що ускладнюють поглиблення інтеґрації між 
країнами Південної Америки. По-перше, асиметрія економічного 
розвитку країн: так, Бразилія постачає майже половину всього ВВП 
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УНАСУР. За даними CEPAL (ЕКЛАК – Економічна комісія для 
Латинської Америки та Карибського басейну). ВВП 12 країн 
південної Америки в 2006 р. досяг 2,5 трлн доларів, а доля Бразилії 
складала 1,06 трлн. По-друге, існуючі прикордонні протиріччя між 
Чилі та Перу, Еквадором та Колумбією становлять ще одну 
перешкоду для реґіональної політичної інтеґрації. 

У 1999 р. латиноамериканська інтеґрація зробила крок за рамки 
реґіону: у Бразилії відбувся перший саміт Латино-Карибської 
Америки і Європейського Союзу. З того часу зустрічі лідерів двох 
континентів відбуваються регулярно. Угоди про вільну торгівлю з ЄС 
вже уклали Мексика й Чилі. Цим шляхом ідуть й інші країни. 
Мексика, Перу й Чилі беруть активну участь у роботі Азійсько-
Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що об’єднує 
22 економіки світу. Так два форуми АТЕС мали місце в Латинській 
Америці – в 2002 р. у Мексиці та 2004 р. у Чилі. У травні 2005 р. з 
ініціативи Лули у столиці Бразилії відбувся саміт Південно-
американського співтовариства націй (ПСН) і Ліги арабських держав 
(ЛАД). У кожної з цих організацій є безліч власних “хвороб”: 
диспропорції в економічному розвитку, соціальні контрасти, 
розходження в політичному устрої, що, однак, не бажає зміцнювати 
зв’язки між реґіонами та в перспективі утворити зони вільної торгівлі 
між МЕРКОСУР та Радою співробітництва країн Перської затоки. 
Двигуном даного процесу є Лула, толерантний політик, що прагне 
шукати й знаходити компроміси та уникати конфронтації. Ця 
ініціатива органічно вписується у зовнішньополітичну й зовнішньо-
економічну стратегію Бразилії, одним з її ключових напрямків якої є 
співробітництво по вектору “Південь-Південь”. Важливою формою 
трансконтинентальної інтеґрації є Ібероамериканський саміт, де 
поряд з Іспанією й Португалією представлені 22 латиноамериканські 
країни. 

У контексті інтеґраційних процесів у Західній півкулі варто 
акцентувати увагу на т. зв. “факторі Чавеса”. Венесуельський 
Президент виступає в ролі своєрідного “збудника спокою”. Він 
позиціонує себе як спадкоємець Симона Болівара й категоричний 
супротивник всіх ініціатив Вашинґтона. Його першою ініціативою в 
латиноамериканській політиці стала пропозиція про скликання в 
Каракасі саміту з метою обговорення питання про створення 
Конфедерації держав Латинської Америки. Однак тоді, в 1998 році, 
більшість президентів країн Латинської Америки поставилися до цієї 
пропозиції прохолодно. Через 6 років ситуація радикально змінилася. 
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На початку 2000-х рр. Президент Венесуели розгорнув бурхливу 
зовнішньополітичну активність, спрямовану на економічну інтеґра-
цію Латинської Америки. У першу чергу, були зроблені кроки на 
зустріч Бразилії й Аргентині, з якими підписано угоди про співро-
бітництво в галузі торгівлі й енергетики. В 2004 р. Венесуела 
оголосила про намір здійснювати 25 % своїх закупівель в Аргентині й 
Бразилії, тоді як дотепер основним постачальником промислових 
товарів у Венесуелу були США. 

Одночасно Каракас розширює стратегічний альянс із Кубою. У 
грудні 2004 року під час візиту на Кубу У. Чавес оголосив про 
підписання ним та лідером Куби Ф. Кастро документу, що одержав 
назву “Боліваріанська альтернатива для Америки” (Alternativa 
Bolivariana para las Américas, ALBA). Незабаром до даної ініціативи 
приєдналися Болівія та Нікарагуа (ліві Президенти Е. Моралес (2006) 
та Д. Ортега (2006), про своє прагнення приєднатися оголосив і 
Еквадор. Основою об’єднання повинна була стати ідея взаємо-
допомоги на неринковій основі. АЛБА закладає в основу своєї 
діяльності принцип “кооперативних переваг” (cooperative advantages), 
що протиставляється ліберальній догмі “порівняльних пере-
ваг” (comparative advantages). На думку У. Чавеса, неоліберальна 
модель вільної торгівлі тільки закріплює нерівність і нееквівалентний 
обмін між багатими і бідними країнами, на противагу їй модель 
“кооперативних переваг” припускає усунення нерівності в розвитку 
через різні компенсаційні механізми. АЛБА передбачає створення 
єдиної енергетичної мережі, єдиної валюти, банку, програм розвитку і 
загальноамериканських ЗМІ (телевізійного каналу й радіо). 

Отже, Альтернатива є не інтеґраційним об’єднанням у справж-
ньому сенсі цього слова, а субсидіарним проектом, у рамках якого 
Венесуела намагається за допомогою великих фінансових вливань 
згуртувати на антиамериканській політичній основі країни, що 
приєдналися до АЛБА. Так, Венесуела покинула Андське співто-
вариство, оскільки Колумбія й Перу погодилися укласти Угоду про 
вільну торгівлю зі США. Перші кроки з реалізації плану вже 
почалися. Так, Венесуела постачає Кубі нафту за зниженими цінами 
(також як і багатьом іншим країнам Карибського басейну), а Куба, у 
свою чергу, розгорнула у Венесуелі сотні безкоштовних медичних 
установ, у тому числі обладнаних найбільш передовим медичним 
устаткуванням, відправила 40 тисяч лікарів і вчителів для здійснення 
соціальних програм. Тисячі молодих фахівців з Венесуели й інших 
країн Латинської Америки одержують безкоштовну медичну освіту 
на Кубі. Створено панамериканський телеканал (Telesur), покликаний 
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знищити монополію західних ЗМІ та інформацію. Таким чином, 
Боліварійська революція зробила Венесуелу провідною револю-
ційною силою в Латинській Америці. 

Останнім часом лідер АЛБА Уго Чавес активізує діяльність у 
країнах Центральної Америки та Карибського басейну, що кидає 
прямий виклик інтересам Вашинґтону в реґіоні. У січні 2008 р. у 
столиці Венесуели Каракасі відбувся VI саміт АЛБА, на якому до 
блоку приєдналася Домініка. На порядку денному також було 
заснування нового Банку АЛБА із капіталом 1 млрд доларів та 
підписання серії економічних і соціальних угод між країнами-
членами, зокрема Нікарагуа та Венесуела підписали угоду про 
кооперацію в соціальних програмах, що включає розбудову восьми 
Центрів дитячого розвитку в Нікарагуа, призначених для 47 тис. 
безпритульних дітей. Показовим також є той факт, що на саміті крім 
лідерів країн-учасниць АЛБА були присутні представники Антигуа та 
Барбуда, Сент-Вінсенту та Гренадінів, Еквадору, Сен-Кітсу і Невіс, 
Гондурасу, Гаїті та Уругваю. У квітні 2008 р. країни АЛБА, 
занепокоєні підвищенням цін на основні продукти харчування на 
світових ринках, створили Фонд харчової безпеки (Food Security 
Fund) із капіталом 100 млн дол. Дані капіталовкладення будуть 
використовуватися при загрозі нестачі основних продуктів харчу-
вання у країнах-членах АЛБА (Венесуелі, Болівії, Кубі, Нікарагуа). 
Серед останніх новин блоку – приєднання до Боліваріанської 
альтернативи Гондурасу 25 серпня 2008 р. У виступі Президент 
Республіки М. Зелайя зазначив, що “Гондурас не буде питати дозволу 
будь-якої імперіалістичної країни на вступ до АЛБА” (Гондурас є 
учасником пакту про вільну торгівлю між США та країнами 
Центральної Америки). 

Відзначимо, що процес інтеґрації латиноамериканського конти-
ненту, ініційований змінами в глобальній економіці, спочатку був 
об’єктом інтересу виключно ділової й політичної еліти. Тепер три 
варіанти об’єднання, запропоновані латиноамериканцям, обгово-
рюється всіма жителями реґіону. Які шанси у даних проектів? 

На перший погляд здається, що план об’єднання Латинської 
Америки в рамках ФТАА, запропонований США, зазнав фіаско. 
Проте США домоглися певних зрушень в укладанні двосторонніх 
договорів про вільну торгівлю з рядом країн Центральної й Південної 
Америки. Отже, виставлена за двері ідея Панамериканської зони 
вільної торгівлі, цілком ймовірно може пролізти через віконце 
двосторонніх домовленостей. 
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Не варто, на нашу думку, переоцінювати й силу МЕРКОСУР. 
Частина активних членів цієї організації уклала договори про вільну 
торгівлю зі США в рамках двосторонніх домовленостей. А 
лівоцентристські лідери даних країн не здатні на тверду протидію 
США й готові до компромісу з могутнім сусідом. 

Не все гаразд і із починаннями Уго Чавеса. Боліварійська 
альтернатива об’єднує поки що найменш розвинені країни реґіону, 
що сильно залежать від венесуельської нафти. Таким чином, АЛБА 
легко може переродитися в друге видання “радянської системи”, а 
країни-учасниці перетворяться з рівноправних партнерів у нафто-
залежних сателітів. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що найсильнішими економіч-
ними інтеґраційними об’єднаннями Латинської Америки є 
МЕРКОСУР та Андське співтовариство націй. Головною особли-
вістю АСН є створення інституціональної структури з наднаціо-
нальними функціями за моделлю ЄС, тоді як МЕРКОСУР 
відрізняється децентралізованою організаційною структурою, в 
основу якої покладений принцип консенсусу. Обсяг внутрішньо-
зональної торгівлі Латинської Америки, що певною мірою визначає 
ступінь інтеґрації того або іншого блоку, є значно нижчим від 
європейських або азійських. У реґіоні вони становлять 17 %, в Азії – 
34 %, у НАФТА – 56 %, а в Євросоюзі – 62 %. Характерна риса 
інтеґраційних процесів у Латинській Америці полягає в тому, що 
підписання угод у рамках реґіональних угруповань аж ніяк не означає 
їхнього послідовного виконання. Проте, незважаючи на труднощі, 
протиріччя, дискусійні питання, інтеґрація є дуже значимою 
тенденцією для латиноамериканських держав: проектів багато, 
причому не тільки на папері. Які із них виявляться ефективними самі 
по собі, які послужать основою для більше широких об’єднань, а які 
відімруть – покаже час. 

Щодо прогнозу на майбутнє, то в наступні роки Бразилія 
підтвердить свій статус висхідного гіганта й стане нарощувати 
зусилля з формування власної зони впливу в Південній Америці. 
Перекомпонування інтеґраційних блоків усередині реґіону й 
протиріччя, що оголилися в ході багаторічних переговорів про 
створення Панамериканської зони вільної торгівлі (FTAA-АЛКА), не 
дозволяють із упевненістю прогнозувати долю даного проекту. 
Очевидно, однак, що його реалізація в кожному разі відкладається. У 
перспективі вона як і раніше можлива, але в урізаному вигляді й 
обмеженому форматі. Особливого значення набуває вісь 
співробітництва, що формується в рамках Ібероамериканського 
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cпівтовариства. Можна очікувати, що вступ Венесуели до МЕРКОСУР 
додасть серйозного стимулу подальшому розвитку найбільш 
потужного інтеґраційного блоку Латинської Америки. Правда, 
зважаючи на особливості нинішнього венесуельського режиму, варто 
враховувати ризик того, що конфліктний потенціал усередині 
МЕРКОСУР збільшиться. У свою чергу, на півдні реґіону варто 
очікувати подальшу диверсифікацію зовнішніх економічних і 
політичних зв’язків у дусі “відкритого реґіоналізму”. Також новим 
фактором розвитку латиноамериканських держав стало розширення 
їхнього співробітництва із країнами Азійсько-Тихоокеанського реґіону 
в рамках АТЕС, арабськими країнами та Південною Африкою. 

 
 

Контрольні питання 
 

1. Які особливості інтеґраційних процесів у Західній півкулі? 
2. Чому США висунули ідею створення Міжамериканської зони 

вільної торгівлі? Які перспективи її формування на сучасному 
етапі? 

3. Охарактеризуйте еволюцію інтеґраційних процесів у Латинській 
Америці та зміну позиції США щодо них. 

4. Що Ви розумієте під “фактором Чавеса”? 
5. Яку роль в інтеґраційних процесах у Латинській Америці 

відіграє Бразилія? 
6. У чому, на Ваш погляд, полягає базова відмінність між 

інтеґраційними проектами АЛБА та АЛКА (ФТАА)? 
7. Які, на Вашу думку, перспективи розвитку УНАСУР? 
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