
46

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 9 • 2016

Постановка проблеми. У сучасному світі співвідно-
шення глобалізації та регіональної інтеграції стає акту-
альною проблемою. Глобалізація, що представляє собою 
багатогранний процес розвитку світової економіки, висту-
пає каталізатором нових інтеграційних блоків і союзів. 
При цьому регіональна інтеграція – складне явище, яке 
значною мірою залежить від особливостей її учасників, 
міжнародних угод, правил формування економічної полі-
тики.

Суперечливий характер взаємодії процесів глобалі-
зації та інтеграції свідчить, що створення інтеграційних 
утворень, з одного боку, є природною реакцією на нега-
тивні наслідки глобалізації, з іншого – проявом доміную-
чої тенденції формування інститутів глобального партнер-
ства. У результаті таких процесів підвищується кількість 
регіональних торгівельних угод (РТУ). Вони є своєрідним 
засобом розв'язання суперечностей глобалізації на тлі 
гострої боротьби за світові ринки, джерела сировинних і 
енергетичних ресурсів, нові технології, інвестиції тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
змісту, сутності і особливостей регіональних інтеграцій-
них утворень та ефектів інтеграційних об’єднань здійсню-
вали Болдуїн, Дж. Бхагваті, Вальд, Бехар, Венейблс. Укра-
їнські вчені О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев 
досліджували дану тематику в контексті глобалізації та 
інтеграції.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних 
основ, класифікаційних підходів до регіональних торго-
вельних угод, виявленні сучасних тенденцій і структурних 
характеристик у регіональних інтеграційних об’єднаннях.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світовій  
економіці наростають протиріччя внаслідок нерівномір-
ності процесів регіонального інтегрування, що, з одного 
боку, стимулює економічне об'єднання різних країн, з 
іншого – протидіє прискоренню процесів всесвітньої гло-
балізації, посилюючи відокремленість економічних угру-
повань і створюючи протиріччя і конкуренцію між ними 
[1]. Статистика та звіти ООН свідчать про те, що в проце-
сах регіональної інтеграції бере участь усе більше країн, 
цілями яких стає можливість виживання в посткризових 
умовах. Водночас слід зазначити посилення тенденції 
розвитку двосторонніх міждержавних економічних від-

носин, нових дво- та багатосторонніхсторонніх угод про 
вільну торгівлю (УВТ). Наприклад, в Азійському регі-
оні в 2000 та 2015 рр. кількість двосторонніх угод про 
вільну торгівлю, нотифікованих у СОТ, становила 9 та 96 
відповідно, а багатосторонніх угод, включаючи міжрегі-
ональні – 5 та 38 відповідно [2]. Прикладами багатосто-
ронніх угод є Північноамериканська зона вільної торгівлі 
(НАФТА), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), 
Зона вільної торгівлі країн АСЕАН (АФТА); зона вільної 
торгівлі одинадцяти держав – учасниць Спільного ринку 
для Східної і Південної Африки (КОМЕСА).

За ступенем економічної інтеграції РТУ зазвичай 
діляться на кілька основних категорій. ОЕСР виділяє 
чотири форми регіональної економічної інтеграції: зону 
вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок і еконо-
мічний союз. СОТ виділяє три види регіональних тор-
гових угод (РТУ): зону вільної торгівлі, митний союз й 
угоду про економічну інтеграцію (economic integration 
agreement).

 Згідно зі статтею XXIV ГАТТ (параграф 8), під зоною 
вільної торгівлі розуміється група з двох або більше мит-
них територій, на яких усуваються мита та інші обмеж-
увальні засоби регулювання торгівлі (за винятком заходів, 
дозволених Статтями XI–XV і XX) практично для всієї 
торгівлі стосовно товарів, що походять із цих терито-
рій. Параграф 8-а статті XXIV визначає митний союз як 
заміну двох чи більше митних територій на одну митну 
територію таким чином, що: 1) мита та інші обмежувальні 
засоби регулювання торгівлі (за винятком заходів, дозво-
лених Статтями XI–XV і XX) скасовуються відносно 
основної частини торгівлі між складовими територіями 
союзу або принаймні відносно основної частини торгівлі 
товарами, які походять із таких територій; 2) практично 
ті ж мита та інші засоби регулювання торгівлі застосову-
ються кожним членом союзу по відношенню до торгівлі 
з територіями, які не включені в союз. Угода про еконо-
мічну інтеграцію визначає стаття V ГАТС, відповідно до 
якої вона передбачає зняття бар'єрів на шляху руху послуг 
і інтеграцію ринку праці [3]. У сучасних умовах суттєво 
ускладнились механізми формування РТУ. Регіональні 
торговельні угоди стали глибшими і різноманітнішими за 
формами (табл. 1).
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Найпершою і найпростішою формою регіональних 
угруповань є об'єднання так званої неповної, часткової 
або дрібної інтеграції, створювані на основі міжнародних, 
як правило, секторальних угод між країнами, що розви-
ваються, відповідно до положень «дозвільної клаузули» 
(enabling clause). Ці угоди не забезпечують повного усу-
нення тарифних і нетарифних бар'єрів, але створюють 
зону преференційної (пільгової) торгівлі в рамках митних 
територій держав-учасниць. При цьому заходи торгової 
політики щодо третіх країн партнерами не будуть зачіпа-
тися, і органи управління об'єднанням не створюються. 
Приклад такого роду домовленостей – Преференційна 
торговельна угода між Індією й Афганістаном від 2003 р.

Більш розвиненою формою економічної інтеграції є 
зони вільної торгівлі (ЗВТ), які створюються на основі 
угод про вільну торгівлю. Вони передбачають практично 
повне усунення тарифних і нетарифних обмежень у вза-
ємній торгівлі і так само, як і попередня група угод, не 
зачіпають торговельну політику держав-учасниць від-
носно третіх країн. Прикладом сучасної ЗВТ може слу-
жити НАФТА – Північноамериканська зона вільної тор-
гівлі, створена США, Канадою і Мексикою відповідно до 
угоди про вільну торгівлю від 1992 р.

Більш висока форма регіональної інтеграції – митний 
союз (МС) – утворюється в разі доповнення правового 
режиму ЗВТ установленням загального митного тарифу в 
угрупованні і проведенням узгодженої торговельної полі-
тики щодо до третіх країн. Часто домовленості про ство-
рення МС доповнюються угодою про платіжний союз, 
що гарантує конвертованості національних валют країн-
учасниць. Проведення узгодженої зовнішньоторговель-
ної політики вимагає створення міждержавних органів 
МС. Прикладом такого МС може бути митний союз Росії, 
Білорусії і Казахстану, які створили на основі договору 
від 2007 р. комісію МС трьох держав.

Наділення МС функціями, які забезпечують вільне 
переміщення всіх факторів виробництва (товарів, послуг, 
капіталів і робочої сили), свідчить про створення спіль-
ного ринку (СР). Координація діяльності СР здійснюється 
на регулярних нарадах глав держав і урядів, керівників 
галузевих міністерств і відомств держав-учасниць, органі-
заційно-технічне забезпечення роботи яких здійснюється 
постійно діючим апаратом міжнародних службовців.

Найвищою з нині відомих форм регіональної інте-
грації є економічний союз (ЕС), держави-учасниці якого, 
спираючись на міжнародно-правовий інструментарій та 
інститути всіх попередніх інтеграційних форм, прово-
дять спільно узгоджену економічну політику, створюють 
органи наднаціонального регулювання. Європейського 
Союз, створений відповідно до договору від 1992 р., є єди-
ним регіональним угрупованням, який найбільш повно й 

успішно втілив риси останніх двох ступенів інтеграції – 
СР та ЕС; подальше поглиблення і зміцнення об'єднання 
відбувається за рахунок доповнення домовленостей про 
економічний союз угодами про валютний, банківський, 
податковий союзи. На такій економічної базі можлива 
поява військово-політичного союзу європейських країн. 
Форми регіональних торговельних угод між країнами 
можуть розвиватися і змінюватися в часі, переходячи до 
більш високого рівня (табл. 2).

Моніторинг створення, діяльності та ліквідації регі-
ональних інтеграційних об'єднань держав здійснюється 
підрозділом СОТ – Комітетом із регіональних торговель-
них угод (КРТС). Його статистика свідчить, що почина-
ючи із середини 90-х років світова економіка характе-
ризуються відчутним зростанням числа регіональних 
торгових угод. Станом на лютий 2016 р. в ГАТТ/СОТ 
було нотифіковано 625 торгових угод, з яких реально 
функціонують 419. Більшість таких угод – це зони віль-
ної торгівлі: із діючих угод на них припадають 90%, а на 
митні союзи – 10%. У цілому бажання країн утворювати 
РТУ було викликано їх прагненням стимулювати еконо-
мічне зростання за рахунок надання членам поліпшеного 
доступу до ринків, використання ефекту масштабу, залу-
чення прямих іноземних інвестицій на об'єднаний ринок, 
ефектів переливу технологій. Переважання УВТ над уго-
дами про МС (а також спільний ринок, економічний союз), 
можливо, пояснюється тим фактом, що їх укладання дося-
гається швидше і не вимагає координації торговельної 
політики щодо третіх країн. Що стосується договорів про 
МС, то крім більш тривалих і складних переговорів з їх 
укладання і труднощів з імплементацією, вони вимагають 
встановлення загального зовнішнього тарифу і гармо-
нізації зовнішньоторговельної політики, що передбачає 
втрату учасниками своєї автономії на її проведення.

РТУ, за даними ЮНКТАД і СОТ, охоплюють більше 
50% світової торгівлі, у тому числі 16% – безмитна тор-
гівля. Найбільш інтегрованим у світі ринком є Європей-
ський Союз: близько 70% торговельних операцій здій-
снюється в його межах. Торгівля між країнами НАФТА 
становить трохи більше половини (51%) експорту Пів-
нічноамериканської угоди про вільну торгівлю. Інші тор-
говельні блоки, такі як МЕРКОСУР, Андский загальний 
ринок і Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), 
мають менш інтенсивну інтеграцію: країни МЕРКОСУР 
здійснюють близько 16% зовнішньоторговельних опе-
рацій усередині угоди, Андский загальний ринок – 8%, 
АСЕАН – 25%.

Зважаючи на те, що зони вільної торгівлі створюються 
між країнами з різним рівнем розвитку, структурою еко-
номіки, територіальним положенням, їх розподіляють на 
країни «Північ», до яких входять розвинуті країни ОЕСР, 

Таблиця 1
Регіональні торговельні угоди за типом договору в 2016 р.

Назва угоди Дозвільна клаузула ГАТС Ст. V ГАТТ Ст. XXIV Загалом 
Митний союз 8 11 19
Митний союз – асоційовані члени 1 9 10
Угода про економічну інтеграцію 133 133
Угода про економічну інтеграцію – асоційовані члени 6 6
Угода про вільну торгівлю 15 217 232
Угода про вільну торгівлю – асоційовані члени 2 2
Часткова угода ( Partial Scope Agreement) 16 16
Часткова угода – асоційовані члени 1 1
Загалом 41 139 239 419

Джерело: складено автором за даними [4] 
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та «Південь» – усі інші країни. Таким чином, існують три 
комбінації країн у ЗВТ: Північ – Південь, Південь – Пів-
день та Північ – Північ. 

У низці досліджень обґрунтовується, що в регіональ-
них торговельних угодах, сформованих між розвиненими 
і країнами, що розвиваються (Північ – Південь), перелив 
НДДКР (R&D spillover) підвищує сукупну факторну про-
дуктивність (СФП) переважно в наукомістких галузях, 
тоді як у РТУ між країнами, що розвиваються (Південь – 
Південь), він впливає на зростання загальної факторної 
продуктивності лише в низькотехнологічних галузях. Це 
означає, що регіональні торгові угоди Південь – Південь 
можуть не сприяти зміні структури порівняльних переваг 
країн-членів і появі в них наукоємних товарів [5].

На користь угод, сформованих за принципом Північ – 
Північ або Північ – Південь, також наводиться аргумент 
про те, що РТУ між країнами, що розвиваються (Південь – 
Південь), можуть не сприяти конвергенції в доходах, тоді 
як у перших двох випадках вона буде спостерігатися з 
більшою вірогідністю [6]. Інші дослідження показують, 
що в кінцевому рахунку складно визначити, який із назва-
них типів угод (Північ – Південь, Південь – Південь) кра-
щий для країн, що розвиваються, і країн із ринками, що 
формуються. Перевагами РТУ, сформованих за принци-
пом Північ – Південь, можуть стати трансфер технологій і 
зростання продуктивності. Водночас угоди Південь – Пів-
день можуть приводити до істотного збільшення взаємної 
торгівлі, політичної та економічної інтеграції, що також 
матиме позитивний вплив на зростання [7].

Під час розгляду ефектів регіональної інтеграції 
одним із дискусійних є питання про зв'язок між участю 
в регіональних торговельних угодах і можливістю залу-
чення прямих іноземних інвестицій. В наявних дослі-
дженнях поки чітко не пояснюються зв'язок між формою 
регіональної економічної інтеграції та припливом ПІІ і 
причини того, чому одні РТУ переважають у залученні 
інвестицій більше, ніж інші. При цьому важливо мати на 
увазі, що сама по собі участь у РТУ не обов'язково при-

зводить до припливу ПІІ. Регіональні торгові угоди, які 
містять нормативно-правові положення, що стосуються 
інвестицій, більш привабливі для іноземних інвесторів, 
також і країни з великими розмірами економік можуть 
мати більше шансів на приплив ПІІ [8].

Таким чином, приплив інвестицій з-за меж РТУ буде 
визначатися тим, великі чи малі країни утворюють РТУ, а 
також залежати від того, за яким принципом із точки зору 
економічного розвитку держав (Північ – Північ, Північ – 
Південь, Південь – Південь) побудовано угоду. В угодах 
Північ – Південь приплив ПІІ, як правило, пов'язаний із 
внутрішньорегіональними інвестиціями, тобто від роз-
винених країн (Північ) до країн, що розвиваються (Пів-
день), із метою зниження витрат. Для РТУ, сформованих 
за принципом Південь – Південь, важливим фактором, що 
визначає приплив ПІІ, є розмір ринку в цілому, а між краї-
нами-членами – рівень освіти і фінансова стабільність [9].

У низці робіт показується, що створення РТУ сприяє 
притоку зовнішніх ПІІ, що націлені на завоювання ринків 
(market-seeking), особливо якщо вони включають у себе 
не тільки зобов'язання, що стосуються торгівлі товарами, 
але й, наприклад, захист прав інтелектуальної власності і 
торгівлю послугами [10]. Вплив участі в РТУ на приплив 
зовнішніх ПІІ, націлених на підвищення ефективності 
(efficiency-seeking), тобто тих, що використовують еконо-
мію від масштабу й отримують виграш за рахунок зни-
ження витрат, використання якісної фізичної інфраструк-
тури та людського капіталу, буде незначним, особливо для 
регіональних блоків Південь – Південь [8].

Оцінки регіональних торговельних угод, наприклад 
МЕРКОСУР, показують, що якщо створення РТУ сприяє 
притоку ПІІ, то вони перерозподіляються між членами 
угоди нерівномірно і, як правило, сконцентровані в країнах, 
що мають найбільші переваги. У кожному конкретному 
випадку це залежить від того, чи змінюється в результаті 
вступу до регіональної торговельної угоди економічний 
клімат, чи з'являються переваги, пов'язані з місцем розта-
шування підприємств та галузей у країнах-учасницях [11].

Таблиця 2
Приклади зміни форми регіональних торговельних угод

Назва 
угоди

Приклад Асоційовані члени Приклад переходу до Угоди про економічну 
інтеграцію

Зона вільної 
торгівлі

Співтовариство розвитку Пів-
дня Африки (Southern African 
Development Community, 
SADC) - торгово-економічний 
союз країн Півдня Африки, 
створений у 1992 р. Об'єднує 
14 країн 

На правах асоційованих 
членів МЕРКОСУР беруть 
участь п'ять держав: Чилі 
(1996 р.), Болівія (1997 р.), 
Перу (2003 р.), Колумбія 
(2004 р.), Еквадор (2004 р.)

Європейська асоціація вільної торгівлі 
(European Free Trade Association, EFTA), ство-
рена в 1960 р і в даний час об'єднує Ісландію, 
Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн, які в 
травні 1992 р. уклали з ЄС угоду про Єдиний 
економічний простір 

Митний 
союз

Південноафриканський мит-
ний союз (Southern African 
Customs Union, SACU), заре-
єстрований в СОТ 25 червня 
2007 р. Один із найстаріших 
митних союзів у світі, засно-
ваний ще в 1910 р. Угода була 
перезатверждена в 1970 р. 

Угода про асоціацію з 
Європейським Союзом – це 
угода між Європейським 
Союзом і державою, яка 
не є членом ЄС. Першими 
країнами, що підписали 
таку угоду, були Греція і 
Туреччина в 1960 р.

Східноафриканське співтовариство (The East 
African Community, EAC) – міжурядова органі-
зація, що включає п’ять країн (Бурунді, Кенію, 
Руанду, Танзанію та Уганду), у 2008 р після 
переговорів зі Спільнотою розвитку Півдня 
Африки і Економічним співтовариством країн 
Східної і Південної Африки розширило зону 
вільної торгівлі і включило держави-члени 
всіх трьох спільнот 

Часткова 
угода 

Азійсько-Тихоокеанська торговельна угода (The Asia-Pacific Trade Agreement, APTA), раніше відома як Угода 
Бангкоку (підписана в 1975 р.), перейменована в 2005 р. Це найстаріша угода про преференційну торгівлю 
між країнами, що розвиваються, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні 

Угода про 
економічну 
інтеграцію

Європейська економічна зона (European Economic Area, EEA), створена 1 січня 1994 р. із метою надання 
країнам, які не є членами ЄС, можливості приєднатися до Європейського спільного ринку. Економічна зона 
включає в себе всі країни Європейського Союзу і три з чотирьох країн Європейської асоціації вільної тор-
гівлі (Ісландію, Норвегію і Ліхтенштейн) 

Джерело: складено автором за даними [3; 4] 
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Висновки. В умовах посилення впливу глобаль-
них чинників спостерігається посилення інтеграційних 
зв'язків, збільшення кількості інтеграційних утворень і 
їх учасників. Усі РТУ у СОТ об'єднує те, що вони є вза-
ємними торговельними угодами між двома або кількома 
партнерами. Вони включають у себе угоди про вільну 
торгівлю і митні союзи, нотифіковані відповідно до статті 
XXIV ГАТТ 1994, пункту 2 (с) дозвільної клаузули й угоди 
про економічну інтеграцію відповідно до статті V ГАТС. 
Існують також преференційні торговельні угоди (ПТУ, 
Preferential Trade Arrangements), які на відміну від РТУ є 
односторонніми. Вони включають у себе невзаємні піль-
гові схеми (non-reciprocal preferential schemes) для про-
дукції лише з найменш розвинених країн.

Окрім цього, можна виділити тенденції регіональної 
інтеграції:

1) суперечливий характер розвитку: з одного боку, 
відбувається розширення існуючих і поява нових великих 
інтеграційних блоків, а з іншого – локалізація учасників 
у рамках існуючих регіональних утворень і збільшення 
кількості двосторонніх угод; 

2) РТУ забезпечують усе більш складні правила, що 
регулюють взаємну торгівлю (наприклад, щодо стандар-
тів, захисних положень, митного адміністрування) і вста-
новлюють також пільгові нормативно-правової бази для 
взаємної торгівлі послугами, включають регіональні пра-
вила щодо інвестицій, конкуренції, навколишнього серед-
овища та праці;

3) РТУ стають не просто основою для подальшої лібе-
ралізації країн: багато заходів щодо лібералізації, відпра-

цьовані і перевірені в регіональних масштабах, перено-
сяться в практику СОТ;

4) регіональні механізми часто дають змогу покращати 
рівень економічного розвитку менш розвинених країн або 
їх регіонів за рахунок економічно сильніших партнерів. 

Під час укладання угод країни переслідують як еко-
номічні, так і політичні мотиви. Багато інтеграційних 
об'єднань сприяють вирішенню складних політичних 
конфліктів (згладжування суперечностей між Францією і 
Німеччиною після створення ЄЕС; пом'якшення протиріч 
між Бразилією й Аргентиною в процесі об'єднання в рам-
ках МЕРКОСУР; усунення військово-політичної напруги 
в стосунках Японії і Китаю в процесі взаємодії в рамках 
АТЕС) [12].

Водночас, за оцінками експертів ЮНКТАД, РТУ, 
особливо великомасштабні, які повинні бути укладені в 
перспективі, можуть мати негативний вплив на еконо-
міки країн, які не беруть участі в них [13]. Швидке поши-
рення РТУ призводить до виникнення незрозумілих, а 
іноді суперечливих зобов'язань між країнами, які часто 
є підписантами великого числа угод із дублюючим член-
ством. Окрім того, фактичне використання узгоджених 
торговельних пільг у рамках РТУ не завжди ефективне 
і залежить не тільки від потенціалу пропозиції виробни-
ків і торгових фірм, а й від складності визначення правил 
походження, які розрізняються між РТУ і часто викорис-
товуються країнами як нетарифні бар'єри. У подальших 
дослідженнях доцільно розглядати можливості і загрози 
та економічні ефекти від інтеграційних об’єднань як для 
країн-учасниць, так і для третіх країн.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах найважли-
вішим є те, які з конкурентних переваг є найбільш ваго-
мими для галузі в певному конкурентному середовищі на 
даний момент часу. Це має значення, оскільки конкурен-
ція за своєю суттю динамічна і зміна будь-якого суб’єкта 
господарювання і ділового середовища є безперервним 
процесом. Отже, сьогоднішні конкурентні переваги завтра 
можуть бути зведені нанівець.

Особливістю сучасного етапу розвитку світової 
економіки є поглиблення інтернаціоналізації і глобалі-
зації світових сировинних і товарних ринків. Науково-
технічний прогрес сприяє вдосконаленню технологій, 
форм і методів торгівлі товарами на світових ринках. 
Зріс вплив світового ринку на розвиток чорної металур-
гії України. Зростання кількісних показників світової 
торгівлі продукцією чорної металургії призводить до 
загострення конкуренції між металургійними підпри-
ємствами і посередницькими структурами на світовому  
ринку чорних металів, до витіснення української мета-
лопродукції [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
Дослідженням питання конкурентних переваг підпри-
ємств (у тому числі ТНК), видів економічної діяльності, 
національних економік і окремих регіонів займалися такі 
вчені, як М. Портер, Дж. Даннінг, Е. Райнерт, Р. Нарула, 
І. Фамінський та ін.

Для точнішого визначення конкурентних переваг 
української металургії, що є базовою галуззю для наці-
онального господарства країни, їх слід розглядати сто-
совно конкретних ринків збуту металопродукції. 

Мета статті полягає у виявленні й аналізі конкурент-
них переваг металургійної промисловості України на при-
кладі ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Загальносвітові тенденції розвитку чорної металургії 
виглядають таким чином. У США в 2013 р. випуск сталі 
скоротився на 1,86%, до 87 млн. т, порівняно з докризовим 
рівнем (2007 р.) зниження досягло значення 11,44%. При 
цьому імпорт сталі в США за 2013 р. також знизився – на 
4% [2]. Експорт із США готової продукції в 2013 р. вия-
вився вдвічі нижчим порівняно з 2007 р., що практично 
не впливає на ситуацію на світовому ринку чорних мета-
лів. Окрім того, у США застосовуються митні обмеження 
на імпорт металопродукції, хоча останнім часом більше 
чверті її використання в країні покривається імпортом. 
Через складну систему встановлених митних обмежень 
успішно прориваються на ринок металопродукції осно-
вні її імпортери: США, Південна Корея, Китай, Японія, 
Туреччина і Німеччина.

За підсумками 2013 р. зростання сукупного ВВП 27 
країн ЄС становило 0,4%. Цей «крихітний плюс» країн 
ЄС забезпечується за рахунок зростання ВВП Велико-

Summary. The article focuses on the phenomenon of regional integration in the world economy, presents trends in forma-
tion of regional trade agreements (RTAs). It is highlighted, that their effectiveness depends on the degree of development of the 
participating countries. It was determined that the benefits of RTAs with developed countries is the transfer of technology and 
productivity growth, and among developing countries - a substantial increase in bilateral trade, political and economic integra-
tion.
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