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ЕКОНОМ ІЧ Н І ПРОБЛЕМ И ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮ ЗУ НА
СУЧАСНОМ У Е Т АПІ

Як відомо, Євросоюз є економічним і політичним об'єднанням з 28 
європейських держав, яке спрямоване на їх регіональну інтеграцію. ЄС на 
сьогоднішній день один з найбільш розвинених центрів в світі. Однак, варто 
відзначити, що і такий дуже впливовий гравець світового співтовариства має 
свої вагомі проблеми. Варто виділити чотири їх групи, як прямо чи 
опосередковано мають вплив на економіку ЄС. Це проблеми безпосередньо 
економічного блоку, міграційні проблеми, проблеми виходу Великобританії з 
ЄС (Вгехії) та зовнішньополітичні проблеми [1].

Економічні проблеми Європейського союзу привели до найбільш 
жорстких заходів економії, але які не змогли зупинити кризу єврозони. Навіть 
економіка таких великих країн як Німеччина і Франція знизила темпи 
зростання в період з квітня по червень 2014 року, а економіка єврозони в 
цілому взагалі не показала ніякого зростання. Італія, Греція, Португалія, 
Ірландія, Іспанія і навіть Кіпр страждають від політики влади Євросоюзу. 
Кредити, які видають цим країнам, передбачають неймовірні заходи економії, 
що безпосередньо призводить до урізання соціальних програм, зменшення 
пенсій і заробітних плат державних службовців та урізання стипендій 
студентів. Решта країн єврозони теж потрапили під удар. Падіння рівня 
інфляції і подальша можлива дефляція, відсутність зростання ставить такі 
країни як Греція під удар економічної кризи.

Внутрішньоєвропейська криза відбулася внаслідок трьох важливих 
чинників. Багато країн єврозони мали проблеми з конкурентоспроможністю 
своєї економіки, а валютний союз передбачає для всіх членів єврозони єдину 
процентну ставку і не дає можливості коригування валютних курсів. Це 
означає, що, якщо в країні спостерігається високий рівень інфляції, то експорт 
товарів буде дорожчати, а країна вже не зможе девальвувати свою валюту. 
Другий чинник полягає в тому, що європейські банки були перевантажені 
боргами. При цьому нерухомість була локомотивом зростання на периферії 
єврозони. І коли в економіці Євросоюзу виникли проблеми, банки виявилися в 
дуже складному становищі, оскільки, кредити, які вони видавали, нічим не 
забезпечувалися. Третій чинник полягає в тому, що ні в докризовий час, ні в 
посткризовий період у Європи не було єдиної моделі економічного розвитку. 
Підвищення конкурентоспроможності однієї країни веде до зниження 
конкурентоспроможності іншої.

Вихід Великобританії із ЄС загрожує стати постійним джерелом проблем 
для останнього. І хоча переговори щодо Вгехії ще тривають і, навіть, у 
Великобританії задумалися щодо його відміни, ЄС слід визначитися із 
принциповою позицією на даних переговорах. Якщо ЄС займе жорстку
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позицію, то ризикує втратити моральний авторитет при збереженні єдності ЄС 
силою. З іншого боку, якщо Вгехії буде реалізовано за м'яким сценарієм, і 
значна частина торгівельно-економічних зв'язків збережеться у 
недоторканності, то це підштовхне інших учасників ЄС, які незадоволених 
політикою ЄС до повторення дій Великобританії.

Проблема нелегальних мігрантів стала для ЄС звичною. Міграційна 
проблема стала постійним чинником політики ЄС: обговорення обмежувальних 
заходів в міграційній політиці Бельгії, Італії, Фінляндії, пропозиція окремих 
політиків в Німеччині ввести заборону на подвійне громадянство -  такі кроки є 
реакцією на міграційну кризу ЄС останніх років, однак, вони стосуються і 
значно ширшого кола проблем та визначатимуть політику протягом багатьох 
років.ЄС також доведеться зіткнутися і з цілою низкою викликів в сфері 
зовнішньої політики. У поточному році принаймні три міжнародних проблеми 
можуть викликати розкол в Євросоюзі. Загострення відносин між США і КНР, 
до якого поки веде справу адміністрація Трампа, для ЄС означає конфронтацію 
між двома найбільшими торговельними партнерами (на США припадає трохи 
менше 18% зовнішньої торгівлі ЄС, КНР -  близько 15%).

Ще один зовнішньополітичний поворот Вашингтона, який може 
спровокувати розкол в ЄС, -  посилення позиції щодо Ірану. Нарешті, ще 
однією перевіркою Євросоюзу в міжнародній політиці стануть відносини з 
Росією. Розмови про необхідність пом'якшення санкцій відносно Москви 
ведуться в Європі давно, але режим санкцій продовжував триматися -  не в 
останню чергу завдяки позиції США, Великобританії та Німеччини. Однак, 
постає питання чи адміністрація Трампа, який заявив, що не буде знімати 
американські санкції, продовжить тиск на європейських партнерів, вимагаючи 
від них збереження режиму.

Таким чином, навіть таке унікальне утворення в системі світових 
відносин як ЄС, який має потужну економічну і політичну силу, не 
позбавлений цілої низки економічних та політичних проблем, вирішення яких є 
необхідним для посилення позицій Євросоюзу на світовій арені.
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СОЦІАЛЬНА М ЕРЕЖ А INSTAGRAM ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ 
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ АБО ЯК «ЛАЙКИ» ПЕРЕТВОРИТИ В ГРОШ І

В епоху цифрових медіа та стрімкого розвитку технологій традиційні 
схеми заробітку поступово витісняються сучаснішими -  такими, наприклад, як 
Instagram. Велика кількість користувачів сприяє проведенню рекламних 
компаній і просуванню товарів чи послуг у популярних соц. мережах.
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