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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТА
СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Анотація: в роботі досліджено стан міжнародного ринку за 2019-2021
роки. Проаналізовано основні показники зовнішньої торгівлі України та інших
країн. Визначено зміни в тенденціях світової торгівлі.
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Важливим фактором ефективного розвитку економіки будь-якої країни є
міжнародна торгівля, яка сприяє одержанню твердої валюти і додаткових
податкових надходжень до державної скарбниці, створенню нових робочих
місць,
поліпшенню
якості
продукції
та
послуг,
підвищенню
конкурентоспроможності та іміджу країни. Основними показниками розвитку
міжнародної торгівлі прийнято вважати експорт, імпорт, зовнішньоторговий
обіг та сальдо торговельного балансу. В сучасній міжнародній торгівлі все
більшу роль починає займати міжнародна інвестиційна діяльність. Без
широкого залучення іноземного капіталу неможливо провести структурну
перебудову економіки, скоротити технічну та технологічну відсталість
народного господарства [1, с. 101].
На стан 2019 року, світова торгівля продовжує концентруватися серед
основних трейдерів: ЄС, США та Китай (51 % у світовій торгівлі провідних
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експортерів товарів та послуг) [2, с. 42]. В період пандемії рівень показників
світової торгівлі значно впав. Так, за даними Національного інституту
стратегічних досліджень (НІСД) [3], за підсумками 2020 р. Світова торгівля
товарами скоротилась на 5,3 %, що було краще прогнозованого у жовтні 2020
р. скорочення на 9,2 %. Саме послаблення режимів обмежень у другій
половині року, а також впровадженням урядами країн світу потужних заходів
щодо подолання наслідків пандемії COVID-19 сприяло цьому. Найбільший
негативний вплив на світову торгівлю спостерігався у сфері туристичних
послуг - у 2020 р. відбулося зниження на 63 %. Прогнозують, що і у 2021 році
ця сфера не зможе повністю відновитися. Згідно з прогнозами СОТ, за
підсумками 2021 р. світова торгівля товарами збільшиться на 8 %, а у 2022 р.
– на 4 %. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз
зростання світового ВВП на 2021 р. Відтепер підвищення передбачається на
6,3 % проти попереднього березневого прогнозу в 6,1 %. Аналітики ж
Deutsche Bank прогнозували, що у 2021 р. світовий ВВП зросте на 6,8 %, а у
2022 р. – на 4,6 % [4].
Щодо України, то експорт товарів з нашої держави до країн ЄС зріс на 44%
у першому півріччі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року,
і становить майже 12 млрд. дол. Топ-3 торговельними партнерами України з
країн-членів ЄС за сучень-червень 2021 року стали: Польща (експорт близько
2,4 млрд. дол., імпорт – 2,2 млрд. дол.); Німеччина (експорт приблизно 1,2
млрд. дол., імпорт – 2,8 млрд. дол.); Італія (експорт близько 1,5 млрд. дол.,
імпорт – 1,1 млрд. дол.) [5]. За даними Державної митної служби України [6],
за перші 8 місяців поточного року сальдо зовнішньої торгівлі залишається
негативним і становить 1,48 млрд. дол., що на 96 млн. дол. менше, ніж за
аналогічний період 2020 року.
Висновки. Проаналізувавши викладене вище, можемо зробити висновки,
що пандемія мала величезний негативний вплив на міжнародну торгівлю. У
2020 році рівень зовнішньоторговельного обігу, експорту та імпорту сильно
впав майже у всіх країнах. В 2021 році спостерігається покращення на ринку
зовнішньої торгівлі, незмінним залишається домінування розвинутих
країн. Завдяки поліпшенню ситуації з корона-вірусом та пом’якшенню
обмежень в Європі та США останніми місяцями активізувалася сфера послуг.
Також пандемія дала сильний поштовх розвитку таким сферам як FinTech,
InsurTech, IT, Banking.
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