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ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИВ УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇНЕСТАБІЛЬНОСТІ

В сучасних умовах господарювання соціально-економічний розвиток України
характеризується високим ступенем впливу глобальної нестабільності на внутрішні
економічні процеси в країні, окремі сфери життєдіяльності суспільства та розвиток
зовнішньої торгівлі. Власне розвиток останньої в умовах глобальної нестабільності
набуває нових негативних рис, про що свідчить аналіз динаміки обсягів експортно-
імпортних операцій України.

За даними Державної служби статистики України, у 2013 році обсяги експорту та
імпорту помітно знизилися. Так, загальний обсяг експорту в 2013 році знизився на 7,8%
у порівнянні з 2012 роком, і склав 63312,0 млн. дол. США. Загальний обсяг імпорту в
2013 році скоротився на 9,1%, і склав 76964,0 млн. дол. США. При цьому негативний
торговельний баланс у 2013 році в Україні зменшився майже на 13,9%, склавши 13651,9
млн. дол. США. На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи, а
саме: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (-18361,3 млн. дол. США),
засоби наземного транспорту, крім залізничного (-5068,4 млн. дол. США), механічні
машини (-3068,6 млн. дол. США), пластмаси, полімерні матеріали (-2952,2 млн. дол.
США), фармацевтична продукція (-2848,4 млн. дол. США), електричні машини (-2426,4
млн. дол. США).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту склали недорогоцінні
метали та вироби з них – 17570,7 млн. дол. США (27,8%), в т.ч. чорні метали – 14319,3
млн. дол. США (22,6%), продукти рослинного похоження – 8875,9 млн. дол. США
(14,0%), в т.ч. зернові культури – 6371,3 млн. дол. США (10,1%), мінеральні продукти –
7484,9 млн. дол. США (11,8%), машини, обладнання, мехнізми та електротехнічне
обладнання – 6975,0 млн. дол. США (11,0%).

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту склали мінеральні продукти –
22362,1 млн. дол. США (29,1%), в т.ч. палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки
– 21226,7 млн. дол. США (27,6%), машини, обладнання, механізми та електротехнічне
обладнання – 12470,1 млн. дол. США (16,2%), продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею
галузей промисловості – 8435,3 млн. дол. США (11%).

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельні операції
проводились з партнерами із 229 країн світу. При цьому, основними напрямками
українського експорту були країни СНД (34,9%), Європа (27%), у т.ч. країни
Європейського союзу (26,5%), Азія (26,6%), Африка (8,1%), Америка (3,4%), Австралія
і Океанія (0,1%). Порядок імпортних напрямів був майже ідентичний: Європа − 37,1%,
країни СНД − 36,3%, Азія − 15,8%, Америка (5,6), Африка (1%).

Найбільший обсяг експорту, за підсумками 2013 року, був здійснений з Донецької
(19,6%) та Дніпропетровської (15,5%) областей, а також з міста Києва (19,5%).
Найбільший обсяг імпортних поставок був здійснений у місто Київ (34,7%) [1].

Аналіз товарної структури експорту демонструє низьку конкурентоспроможність
на зовнішньому ринку українських товарів з високою доданою вартістю. Так, основу
експорту складають сировинні види продукції із низькою доданою вартістю, що
позиціонує нашу державу як сировинний придаток розвинених країн: частка сировини
становить більше 50%, що відповідає критичному рівню безпеки.

Таким чином, можна дійти висновку, що, незважаючи на високі показники
залучення України у міжнародну торгівлю, структурні параметри поки що не
відповідають сучасним тенденціям глобального розвитку. Свідченням цього є, зокрема,
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деформованість внутрішнього ринку, що зумовлює спрямування на експорт до 50%
ВВП при одночасному імпорті до 55% ВВП, а також висока частка в експорті продукції
низького ступеня обробки і мізерність частки високотехнологічних товарів, машин та
обладнання.

Незважаючи на негативний вплив глобальної нестабільності на показники
зовнішньої торгівлі, Україна має потенційні переваги для її розвитку, зокрема:
- запаси мінерально-сировинних ресурсів (Україна володіє 5% світових запасів
мінеральної сировини);
- сприятливі кліматичні умови і родючі землі;
- наявність інфраструктури для надання послуг (зокрема з міжнародного транзиту
нафти та газу);
- великий потенціал високотехнічних галузей промисловості.

Результати аналізу сучасних тенденцій розвитку експортно-імпортної діяльності
підприємств та зовнішньоторговельної політики України дають підстави визначити
ключовим завданням державної політики щодо формування конкурентних переваг
учасників міжнародних економічних відносин створення ефективної системи
підтримки експорту. Ці заходи насамперед стосуються: розбудови інституційної
інфраструктури сприяння експорту та активізації застосування механізмів СОТ для
захисту національних економічних інтересів; поглиблення торговельно-економічної
інтеграції з окремими країнами-партнерами, митними та інтеграційними союзами та
іншими економічними утвореннями; удосконалення митних процедур; завершення
реформування систем технічного регулювання та стандартизації; модернізації та
унормування системи державної допомоги; вдосконалення фінансових механізмів
регулювання та підтримки діяльності експортерів, забезпечення прозорості механізму
відшкодування ПДВ та попередження зловживань в цій сфері; інформатизації
зовнішніх економічних зв’язків України; ідентифікації пріоритетних галузей, що
потребують державної підтримки розвитку експортної діяльності; розробка
превентивних заходів для запобігання витіснення українських товаровиробників з
ринків країн-партнерів.

Важливим завданням щодо формування конкурентних переваг учасників
міжнародних економічних відносин є також обмеження імпортної залежності країни.

В цілому, для поліпшення зовнішньої торгівлі України необхідно:
- підвищити рівень і якість продукції чорної металургії та важкого машинобудування;
- розвивати конкурентоспроможні виробництва аграрно-промислового комплексу;
- розвивати експорт ракетної та авіаційної техніки;
- розвивати і модернізувати транспортну інфраструктуру;
- залучати іноземний капітал для прискорення модернізації;
- створювати нові галузі та виробництва (рідкісноземельні метали, комп’ютери,
мікроелектроніка тощо);
- розвинути міжнародний туризм до світового рівня;
- створити маркетингові та сервісні мережі на міжнародних ринках;
- збільшити закупівлі за кордоном новітніх технологій для створення нових
конкурентоспроможних національних виробництв;
- активно впроваджувати міжнародні стандарти і процедури сертифікації;
- використовувати політичні та дипломатичні важелі впливу для забезпечення участі
України у великих міжнародних коопераційних проектах;
- належним чином забезпечити інформатизацію зовнішньоекономічної діяльності.

1. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
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