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Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что 
Бразилия является одним из перспективных партнёров Украины, торговые связи, с 
которым в ближайшие годы продолжат интенсивно развиваться, в частности в сфере 
экспорта электрооборудования из Украины. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

ЮСМКА (USMCA) являє собою оновлену Північноамериканську угоду про вільну 
торгівлю НАФТА, яка діяла з 1994 року по 2018 рік. Ініціатором перегляду НАФТА та 
подальшого підписання USMCA став президент США Д. Трамп, який оголосив всі 
багатосторонні торгові угоди, в яких беруть участь США, в тому числі НАФТА, 
невигідними для його країни. Так торговий баланс США з Канадою і Мексикою 
залишається від'ємним, причому в 2018 році, в порівнянні з 2008 роком, між США і 
Канадою від'ємні показники знижуються, а між США і Мексикою – зростають.  

Оновлена угода включає в себе деякі відміни від НАФТА. Найбільш значні наслідки 
USMCA, пов'язані з доступом до ринку країн-членів, зосереджені в автомобільному 
секторі та кількох секторах сільського господарства. Так для автомобілів, 75% вмісту 
яких походить з трьох країн-учасниць угоди; 45% «змісту трудової вартості» автомобіля 
повинні бути зроблені працівниками, які заробляють в середньому щонайменше 16 
доларів США на годину. Також розширені квоти імпорту до Канади на молочні та 
птахівничі продукти [1].  

Багато інших нових положень стосуються більш «глибоких» питань інтеграції, 
таких як зменшення впливу нетарифних бар'єрів і підвищення прозорості в ліцензуванні 
імпорту та експорту. Існують також додаткові положення, які стосуються 
інтелектуальної власності та цифрової економіки. Договір триватиме щонайменше 16 
років, з офіційним переглядом його функціонування кожні шість років, шляхом 
прийняття рішення про його продовження або припинення.  

Аналізуючи вплив інтеграційного об'єднання на соціально-економічний стан країн-
учасниць можна зазначити, що НАФТА дала потужний поштовх для сталого 
економічного розвитку цих країн. Їх ВВП та ВВП на душу населення в період з 1998 року 
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по 2018 стабільно зростав, рівень безробіття в трьох країнах залишався досить низьким з 
тенденцією до невеликих коливань, а рівень інфляції у США та Канаді за цей же період 
знаходився на досить низькому рівні, а в Мексиці – значно скоротився.  

Сполучені Штати і Канада мають між собою найбільш тісні торговельні зв'язки в 
світі. За час свого існування НАФТА стимулювала істотний прогрес продуктивності в 
канадській економіці і посприяла її розширенню, підвищенню якості продуктів і 
збільшенню їх конкурентоспроможності. За останні 20 років, з 1998 по 2018 рік, 
американський експорт в Канаду збільшився на 95 млрд. дол. США, а розмір імпорту 
США з Канади у 2018 році склав майже 270 млрд. дол., що на 96 млрд. дол. США більше, 
ніж в 1998 році.  

Мексика є другим після Канади за величиною експортним ринком Сполучених 
Штатів і третім за величиною торговим партнером після Канади та Китаю [2]. Товарообіг 
США з Мексикою зростає більшими темпами, ніж з Канадою. За останні 20 років експорт 
між США і Мексикою виріс на 143 млрд. дол., імпорт – більше ніж на 195 млрд. дол., а 
обсяг двосторонньої торгівлі в 2017 році склав 623 млрд. дол. США.  

За даними U. S. Bureau of Economic Analysis, з 1999 року по 2017 експорт і імпорт 
послуг між США і їх партнерами по USMCA збільшився. За цей період експорт 
американських послуг до Канади збільшився в 2,5 рази, а в Мексику – в 2,4 [3]. Імпорт за 
цей же період з обох країн збільшився майже в 2 рази. Міжнародні відносини Канади і 
Мексики з приводу торгівлі послугами також стали більш тісними. За 20 років 
канадський експорт у Мексику збільшився на 1,15 млрд. дол., а обсяг імпорту з Мексики 
збільшився на 2,6 млрд. дол. США. 

З моменту підписання НАФТА обсяги двосторонніх інвестицій значно зросли. З 1998 
року розмір прямих інвестицій в Канаду збільшився на 293 млрд. дол. США. Розмір 
американських інвестицій в Мексику також збільшився – на 83 млрд. дол. США. Всього за 
2017 рік Мексика отримала зі Сполучених Штатів інвестиції на суму 109,6 млрд. дол. 
США. Загальній обсяг прямих іноземних інвестицій в США збільшилися до 4 трлн. дол. 
США в 2017 року порівняно з 3,7 трлн. дол. США у 2016 році [4]. Канада увійшла в першу 
трійку країн-інвесторів США – за останні 19 років обсяг канадських прямих інвестицій в 
Сполучені Штати виріс більше ніж на 380 млрд. дол. США. У 2017 році прямі інвестиції 
Мексики в США склали 18,2 млрд. дол., що майже у вісім разів більше, ніж в 1998 році.  

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що НАФТА позитивно вплинула на 
інвестиційну діяльність країн, проте Канада і Мексика отримали більше вигоди, ніж 
США, оскільки обсяг вкладеного американського капіталу в ці країни значно перевищує 
обсяг грошей, інвестованих Канадою і Мексикою в Сполучені Штати. Також необхідно 
зазначити, що Мексика отримала особливу вигоду від попередньої Угоди про зону 
вільної торгівлі, оскільки положення НАФТА про іноземні інвестиції допомогли 
створити в країні сприятливий інвестиційний клімат. 

Угода вимагає її ратифікації в Конгресі США і може стати для Європи успішним 
прикладом інтеграції країн з різним рівнем економічного розвитку. 
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