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Актуальність теми полягає в постійному зростанні значення 

зовнішньоекономічної діяльності для розвитку всіх країн світу, що пов’язане з 

розвитком нових ринк ів ,розширенням міжнародного технологічного й 

інформаційногообміну, науковим, науково-технічним, виробничим, культурним і 

іншим зовнішньоекономічним зв'язкам.  

Зовнішньоекономічнівідносини в різнихкраїнах на різних континентах 

маютьсвоїособливості. Перехід до ринку немислимий без переговорів. При 

діловому спілкуванні доводиться мати справу із представниками різних країн та культур. 

І хоча у світі поступово складається певний стандарт ділових контактів, існують 

помітні відмінності в поведінці, у ступені відкритості й самостійності представників, 

мері їхньої відповідальності. Підкреслимо, що розходження стилів визначаються не 

стільки національними особливостями, скільки традиціями відповідних держав [4]. 

Заминуледесятиліттясвітова торгівля товарамизрослана 4,3%, проти 2,5% 
зросту валовоговнутрішнього продукту [1]. У 2010 р.об’єм світового 
товарногоекспорту зріс на 18,9%. Світовийваловийвнутрішній продукт піднявся на 
8,5%.Левовачасткаекспорту в 2010 р. прийшлась на  Европу – 5843 млрд. дол. 
США та Азію – 4216 млрд. дол. США, 2508 млрд. дол. США на  Північну Америку. 
(рис. 1 )  

Євросоюз, безумовно головний експортер продовольчої продукції в світі, 
збільшив свій експорт на 15,4 % за його межами та на 2% в межах ЄС. Експорт 
продовольстваБразилії (на третьому місці) зріс на 17%.Індонезія в 2010 –
головнийекспортер42 % продовольства в Азію[1]. 

Китай наздогнав Євросоюз як головного експортера телекомунікаційного 
устаткування в 2010р. (180 млрд. дол.США).Збільшенняекспортуінтегральних схем 
Євросоюзу на 30 відсотків, перевищилареекспортнуторгівлю Гонконгу, Китю й 
Сінгапуру. 63 % світовогоекспортуофісного та телекомунікаційногоустаткування в 
2010 роціскладаєАзіатськачастка. Китайськийекспортінтегральних схем в 2010 р. 
зріс на 57%. 63% світовогоекспортуофісного та телекомунікаційногоустаткування в 
2010 припадає на Азію[1]  
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Рис.1 Призначеннясвітовогоекспортуза регіонами в 2010 році, млрд. дол. США[1] 

Мексика стала найбільшимекспортеромсаморушноїпродукції в 2010, 
збільшуючийоговідвантаження 54 відсотком. Японськівідвантаже нняса 
морушноїпродукції в 2010 р. в США і до Китаю зросли на 36 та 51%% відповідно[1]. 

Китай став головнимекспортером тканин в 2010, витісняючиЄвросоюз на 
друге місце; Індіявипередила США при  зрості на 40%. Частка Китаю в 
світовомуекспортіодягузросла до 37% в 2010, проти 18,3% в 2000 р., йогочастка в 
загальномуекспортізнизилася до 8,2 % проти 14,5% в 2000 
р..Індіязареєструвалазниження на 3,1% експортуодягу. 80% світового експорту 
одягу відвантажені економікам, що розвиваються. 

У 2010, світовийекспорткомерційнихпослугзріс на 9%, що становить 3,695 
млрд. дол. США,нижче за рівеньдофінансовоїйекономічної кризи. 
Найшвидшийприрістбув в Азії – 22 % в 2010, щоприпадає наІндіюта Китай, проти 
2% ЄС. [1]. 

В 2010 році надання транспортних послуг зросло на 15%, комп’ютерні та 
інформаційні послуги  на 13%, культурноно-розважальні послуги на 13%, послуги 
роялті та ліцензії на 10% (табл. 1).Найбільшого спаду в 2009 році набули 
транспортні послуги (-23%), фінансові (-16%), як наслідок фінансової та 
економічної кризи в світі. Серед експортерів транспортних послуг слід зазначити 
країни Азії: Китай– 45%, Республіка Корея – 33%, Гонконгу і Японії – 28 і 23%% 
відповідно. експорт транспортних послуг ЄС зріс на 8%. 

Таблица 1 
Об'ємсвітовогоекспортукомерційнихпослуг[1] 

 
Вид послуг Об'ємекспорту, в млрд. долл. 

США 
Темпи приросту, в % 

2008 2009 2010 2009 2010 

Подорожі 953 866 938 - 9 8 

Ділові 947 866 937 - 9 8 

Транспортні 890 684 785 - 23 15 

Фінансові 296 250 266 - 16 6 

Роялті та ліцензії 224 222 245 - 1 10 

Комп'ютернійінформаційні 201 190 215 - 5 13 

Будівництво 106 95 95 - 10 0 

Страхові 87 84 84 - 3 0 

Комунікаційні 96 90 83 - 6 -8 

Особисті, культурнорозважальні 42 38 43 - 10 13 

Обсягдвосторонньої торгівліміжКитаєм іОб'єднанимиАрабськимиЕмі 

ратами(ОАЕ), як очікується запідсумками 2011року,досягне 35млрд,незважаюч и 

нагло  бальнийекономічни йспад. Такимчином, ОАЕ станедругим за величиною 

Европа; 5 843 

Азія; 4 216 
Північна 

Америка; 2 508 

Південна та 

Центральна 

Америка; 586 

Близький Схід; 

0,56 

Африка; 45 СНД; 4 



торговельним п артнером Китаюна Близькому Сході.Обсягторгівміж Китає мта 

ОАЕзростанняприблизнона 35% щорічнопротяго  мостан ньогодесят иліття.Вперші 

11місяців 2011року обсягдвосторонньо  їторгівліміжКитаємта ОАЕдосяг32 млрд 

доларів, щона 38,6% перевищуєпоказникза січен ь-ли стопад 2010 року[5]. 

Більшість країн Є  вроп и є членами Европейського союзу. За 10 років, з 

2001 по 2010 рр. експорт та імпорт  ЕС збільшились більше ніж в двоє, причому 

внутрішні як експорт, так й імпорт майже вдічі вищий ніж зовнішні. 

Післясвітовоїфінансово їкризикраїни ЕС потрохуповертаються на докризовіпозиції. 

Серед проблем інтеграційногообєднання на сьогоднішній день необхідновідмітити 

кризу в самому ЕС, насамперед: Грецію, Іспанію, Італію[2]. 

Україна як европейська держава заслуговує уваги.Обсягекспортуто 

варівтапослуг за 2010р. становив 51,4 млрд. дол. США, імпорту – 60,7 млрд. дол. 

США  [116]. У порівнянні з 2009р. експортзбільшився на 27,9%, а імпорт - на 30,8%. 

У 2010р. сальдо зовнішньоїторгівлі становило (-9,3)  млрд. дол. США (в 2009р. (- 

5,7 млрд. дол. США)[3]. 

Для удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на ринках різних 

країннеобхідно: упорядкування правового поля та державна підтримка ефективної 

конкуренції експортерів;сучасним менеджерам більш детально вивчати ринок, не 

тільки з точки зору об’ємів збуту, а з урахуванням кросс-культурного менеджменту 

та кастомізації. 
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