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Анотація. У статті розглянуто динаміку та структуру торгівлі України з ФРН з метою 
дослідження механізму поширення криз через зовнішньоторговельні зв ’язки між країнами. 
Зроблено дослідження закономірностей поширення локальних кризових явищ до регіонального 
рівня. Проаналізовано вплив глобальної фінансово-економічної кризи на економіку України. 
Зроблено порівняння цього впливу на економіки України та ФРН. Здійснено оцінку відновлення 
темпів зростання ВВП в економіках України та ФРН у  посткризових роках. На основі аналізу 
структури експорту та імпорту України у  торгівлі з ФРН показано, що асиметрія струк
тури українсько-німецької двосторонньої торгівлі продовжує зберігатися. Використано 
гравітаційну модель для визначення ступеня впливу кризових явищ на національну економіку 
та двосторонню торгівлю. Запропоновано підходи до визначення впливу кризових явищ у  
національній та зарубіжній економіці на розвиток двосторонньої торгівлі.
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Постановка проблеми. В умовах існування світового господарства як цілісної системи важ
ливим є дослідження закономірностей поширення локальних кризових явищ до регіонального 
рівня та можливостей усунення наслідків їхньої дії. Одним із каналів такого поширення є 
міжнародні торговельні зв’язки. Залежно від рівня економічного розвитку країни, структури 
двосторонньої торгівлі та питомої ваги країни-торговельного партнера, «кризова інфекція» 
матиме різну швидкість передавання та інтенсивність. Дослідження цього явища доцільно 
здійснювати на прикладі двосторонньої торгівлі України з ФРН, оскільки її асиметрія 
дозволяє прослідкувати різні варіанти такого впливу. Крім того, ФРН є для України важли
вим партнером з економічного співробітництва не тільки у міжнародній торгівлі. Зокрема 
у інвестиційному співробітництві інтереси німецьких інвесторів спрямовані на енергетику, 
металургійний сектор, комунальну інфраструктуру. Залишається актуальним співробітництво 
німецьких компаній з українськими щодо розробки наявного ресурсного потенціалу України.

Метою статті є розроблення підходів визначення впливу кризових явищ у національній та 
зарубіжній економіці на розвиток економіки країни-торговельного партнера при двосторонній 
торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам поширення криз через зовнішньо
торговельні зв’язки між країнами та визначення ступеня впливу кризових явищ в національній 
економіці на міжнародну торгівлю присвячена велика кількість праць вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Зокрема першій проблемі присвячено роботи Л. Ніла і М. Вейденмайєра
[1], Ч. Ху і К. Каса, [2], Р. Гліка та Е. Роуза [3]. Водночас, в даних роботах не досліджується
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ступінь впливу кризових явищ в економіці розвинутої країни на економіку країни з більш 
низьким рівнем розвитку через двосторонню торгівлю та можливість зворотного зв’язку. 
Така спроба зроблена у роботі [4], але підходи до вирішення проблеми, використані в ній, по
требують удосконалення щодо аналізованих показників. Багато наукових праць присвячені 
дослідженню українсько-німецьких торговельних відносин. С. В. Кондратюк та К. А. Фліссак 
розглядають проблеми, що виникають у двосторонніх відносинах, в тому числі, в умовах 
розгортання фінансово-економічної кризи, але при цьому не використовується математич
ний апарат для виявлення прогнозних тенденцій [5, 6]. Водночас математичне моделювання 
використовує З. Я. Щербата для аналізу зовнішньої торгівлі України з КНР [7] та Л. М. Са- 
дула для визначення потенційного рівня зовнішньої торгівлі між Україною та ФРН [8]. Разом 
з тим недостатньо виокремлено основні чинники, що впливають на перспективи українсько- 
німецьких торговельних відносин.

Виклад основного матеріалу. Протягом 2013-2015 років економічні відносини України з 
ФРН продовжують розвиватися з урахуванням взаємних інтересів обох держав і при цьо
му зазнають впливу різноманітних факторів нециклічного характеру: підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС та погіршення стану української економіки. Так рівень промислового вироб
ництва за підсумками 2014 року скоротився на 11,7%. Індекс промислової продукції становив 
за підсумками січня-квітня 2015 року -  78,5% [9]. За попередньою оцінкою Національного 
банку України реальний ВВП у І кварталі 2015 року в річному вимірі знизився на 17,6% [10]. В 
економіці ФРН, навпаки, протягом 2013-2014 років спостерігаються позитивні зміни. Зростан
ня ВВП ФРН за вказаний період складало 2,16% та 3,35%. Рівень промислового виробництва 
також зростає кожний квартал протягом останніх років на 5-6% [11]. Водночас темпи зростан
ня економіки ФРН не повернулися до докризового рівня (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка валового внутрішнього продукту Ук

Рін ВВП ФРН ВВП Укриїоп

S00N 6,2 12,1
2002 2,1 6,2
2006 8,7 10,3
2007 2,2 11,1
2008 3,7 2,2
2009 -2,й -12,0
2010 3,й 6,0
2011 6,й 7,й
2012 1,7 2,0
2013 1,1 3,й
201N 1,2 -6,8

іаїни та ФРН, % до попереднього року

Джерело: розраховано у  відсотках за даними [11].
Дані таблиці 1 свідчать про більш значний вплив глобальної фінансово-економічної кризи 

на економіку України,порівняно з ФРН. Динаміка ж посткризових років свідчить проте, що 
відновлення темпів зростапня ВВП ві°рувнлосяпр иблизть на одаиму рів ні, незважаючиноїп 
різний обсяг та струотуеу. За результанооте014 рокуможжа визнаоипидію внутрішніх шоків, 
що мали місце в у краї аській економіці, починаючи з 2013 року, причому їхній вплив на дво
сторонню торгівлюпедоверш ив позитивний ефект від помірного зростання економіки країни- 
торговельного партненв з більш високим рівнем економічного розвитку (табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка торгівлі товарами та послугами між Україною і ФРН

Ріо

Еоуперп 
Уораїни пз 

ФРН,
% пз 

азаеаепєтзоз 
реоу

Імаерп Уораїни 
з ФРН,

% пз 
азаерепніеое 

реоу

Чвупов Уораїни в 
зевєСшєтзпзаозвежт- 

єзму обіоу ФРН,
% пз звовжтєзоз 

збуяоу

Чвупов ФРН в 
зовєішєто- 

пзаозвежтєзму 
збіоу Уораїни, 

% пз звовжтєзоз 
збуяоу

нооя ль,а 3P,3 о,ла ь,р6
HOOP ь,р лз,а о,лб 6,63
Л006 за,а 3P,3 о,ль 6,6р
нооь 3P,3 за,а о,зз 6,ао
нооа 3,ь а,а о,:вз р,ао
нооа -ла,а -4,р,л о,ля р,9а
лозо ль,я лз,а о,л6 р,4я
лозз іа ,ь лз,р 0,лр р,яр
лозл -зь,я ь,р о,3р р,яз
лозз 6,р -6,р о,зя 6,оз
лозя з,я -33,3 о,ля 6,яр

Джерел о: розраховано за д  аними [12;13].
За диеамікою двосторонзьої торгівлі можназробити висновок про тз, щовплив зовнішніе 

(глобалееа фінансово-еконамічна криза 2008 року) та внуто і̂̂ і̂ і̂ :о (оризєві овищо в Украші 
2013 -2^13 0) оків) чинникіа ль темпи приросту лксаор туташпорту України з<1>РН пр оявляєрься 
дуже шоззко -  відповідні поьазники набувають від’ємнип значень уже лррез рік.

Асиметрія структури двосторонньої торгівлі пр оаовжтєзберігатися і у досліджуваному 
періоді(ззбл. 3).

Таблиця 3
Структура торгівлі товарами між Україною і ФРН у 2014 р.

Сропуиція

Чзспов в 
укавїєуткому 
еоупоапі, % 

по
звовлтєооо

обуяоу

Чвупов в 
укааїєуткому 
імаор пі, % по 

звовлтєооо 
об уяоу

М вшиєобупуввєєя ла лз
Cсжтуткзоз озуаздааупвв зр а

Мепвжуаоійєої іс азаіііжлзвзупс зя -
Теоупиж тої ааумиуловоупі зя 3

М ієеавлтєої уировиєи ь -
Хімічєзї ааомиуловоупі а за

Деревообробної ааомиуловоупі 6 -
Тавєуаоапєі звуоби з,р а

Полімерні мвпеаівли - а
Непоаоооцієєі мепвли - р

Еєеаооєоуії - зр

Джерело: розраховано за даними [12;13].
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.
Науковий журнал. Серія: Економічні науки. ISSN  1028-7507 № 3 (80) 2015. 83



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКАТАМЕНЕДЖМЕНТ

За Україною зберігається роль посередника в енергетичній співпраці з Німеччиною. Майже 
весь обсяг газу, що постачається доФРН, проходить через газотранспортну систему України.

ДлявизтачврнястрпеЕя рисивукЕизотих ев и щ  в економіці країни-торговельного партнера 
на національну економіку та двосторонню торгівлю доцільно використати гравітаційну мо
дель.

В узагальненому вигляді така модель являє собою [7]:

де : F ij -  абпяг торгівлі м іж  і-ялю  я е  j -яаю  а л е ї а е е р ;

M i -  В В П  і-ялї а л е ї а р ;

Mj -  В В П  j-  ялї а л е ї а р ;

D ij -  ОІДПЯЕАЗ м іж  і-ялю  ЯЕ j -ЯЛЮ АрЕЇТЕЕр;

Ро, Р і  Р2, Р3 -  АЛкфіяієАяр прр  з е і а а р о ; 

є ij -  паорбкЕ.

Це можливо, оскільки такий вплив відображається на величині ВВП країни, який в даній 
мо елі є одним з основних показників. За допомогою цієї моделі були описані майбутні тренди 
у торговельних відносинах між Україною та КНР, а також Україною та ФРН [4; 7; 8]. При цьому 
у роботі [4] вплив кризових явищ в обох економіках на двосторонню торгівлю розглядається 
через зміну динаміки ВНД. Використання цього показника замість ВВП дозволяє отримати 
більш повну інформацію щодо перви нних доходів, отриманих р езиде нтами країни за певний 
період, як в межах національної терит орії, так і за кордоном, за вираху ванням доходів, переда
них за кордон. У якісному відношенні відмінності між ВНД і ВВП полягають у тому, що ВВП 
являє собою обсяг кінцевих товарів і послуг, а ВНД -  потік первиниих доходів, отриманих 
резидентами даної країни внасліаннїх участі у створенні ВВП да ноїк раїни і ВВП інших країн
[11]. Водночас, через структуру даного показника, його використання для вимірювання впли
ву кризових явищ в економіці на двосторонню торгівлю ускладнює вирішення цього завдання 
через залучення додаткових факторід, а саме -  тенденцій у сфері міжнародного руху капіталу. 
Тому для вирішення завдань даного дослідження використано дааі щодо ВВП України та 
ФРН, розрахованого у міжнародних доларах (табл. 1). Міжнародний долар -  умовна розрахун
кова грошова одиниця, що засто совується при порівнянні макроекономічних показників країн 
світу. Обчислюється діленням одиниці валюти відповідної країнкнар озрахунковий показник 
паритету купівельної спроможності, яку долар мав у СполучениєШнатах Америки в обумов
лений час. Основою такого підходу служить концепція взаємозв’язку паритетів купівельної 
спроможності валют і міжнарод анкс ередніх цін на предмети сп ожив ання [11].

Для вимірювання відстані між країнами в даній моделі обирають різні показники, в 
залежності від завдань та фактологічної бази дослідження. Це може бути як географічна 
відстань, так і витрати на перевезення вантажів або рівень закритості внутрішніх ринків країн 
для імпорту товарів одна одної за допомогою протекціоністських інструментів. В даному ви
падку в якості показника Dij (формула 1) обрано світові середньорічні ціни на нафту (табл.4), 
оскільки їхні коливання змінюють вартість перевезень.

(1)
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Таблиця 4
Світові середньорічні ціни на нафту

Рік В цінах поточного року, дол. 
США за барель

2004 37,9
2005 55,1
2006 66,0
2007 72,7
2008 98,4
2009 62,8
2010 80,2
2011 110,9
2012 109,5
2013 108,8
2014 99,5

Джерело: розраховано за даними [14].
За розрахунками на основі даних Світового банку та Євростату визначено коефіцієнти 

кореляції та детермінації між обсягом двосторонньої торгівлі і ВВП ФРН та України та по
казником «відстані» між країнами (табл.5).

Таблиця 5
Коефіцієнти кореляції та детермінації між обсягом двосторонньої торгівлі

та ВВП ФРН і України

Чинник
Обсег двосторонньої 

торгівлі
R RH

ВВП ФРН (Х 10 0,У6Н4Г7 0,888H4K

ВВП України 
(ХнО

0,97491 K106 0,950459464

Середня світова 
ціна на нафту

(ХзО н

0,965798 0,932765

Джерело: розраховано за даними [11; 12; 14].
Оціночні коефіціє нти регресійноїмод елі наведені у табл. 6 розраховано за методом наймен

ших квадратів з викориснанрям програмнроо naKeTyMicrosoft Ехсеї.Перевірка за критерієм 
Фішера показала, що моде ль є адекватною.

Таблиця 6
Оцінрряі коефіцієнти регресійної мддені

Коиф іціннт 0 3xf4eOOH

°0 1,4807
0 1 (зм ін н а Х 1О 0,0026
0н (зм ін н а Х нО 0,0НКН
0 3 (зм ін н а Х 3О 0 ,0кан

Джерело: розраховано за даними [11; 12; 14].
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За прогнозами Світового банку зниження ВВП України в 2015 році складе до 2,3%, середня 
ціна на нафту за песимістичним сценарієм -  65 дол. США за барель, а приріст ВВП ФРН зали
шиться на рівні 1,5% [15]. Використавши наведену вище модель, можна передбачити, що обсяг 
взаємної торгівлі за підсумками 2015 року складе близько 4,8 млрд. дол. США, що дорівнює 
68,7% від обсягу зовнішньоторговельного обігу між двома країнами за попередній рік.

Доцільно припустити, що для України та ФРН справедливе таке твердження: кризові яви
ща в економіці країн, що торгують між собою, ведуть не тільки безпосередньо до скорочення 
обсягів двосторонньої торгівлі, а непрямим чином впливають також і на темпи приросту ВВП 
одна одної. Отже передача зовнішніх шоків відбувається через торговельний канал.

Цей механізм описано у роботах [1; 2; 3]. При цьому такий вплив має асиметричний характер: 
країна, що мала вищий рівень економічного розвитку до початку кризи (а, відповідно, більший 
обсяг ВВП, незважаючи на повільніші темпи його приросту), суттєвіше впливає на країну з 
менш розвиненою економікою. Можна припустити, що цей ефект має місце і у протилежному 
випадку, тобто позитивна економічна динаміка більш потужної країни-торговельного партне
ра може сприяти поліпшенню відповідних показників менш розвинутої країни. При цьому 
дане твердження справджується за умов достатньо інтенсивної взаємної торгівлі протягом 
тривалого періоду, а також відсутності внутрішніх шоків в економіці країни, що розвивається.

Зважаючи на те, що частка ФРН в зовнішній торгівлі України складає близько 7% можна 
стверджувати, що трансмісія зовнішніх шоків через торговельний канал в даному випадку, 
хоча і може мати місце, але не є достатньою для того, щоб бути головним фактором скорочен
ня ВВП України, на відміну від внутрішніх кризових явищ.

Висновки. Таким чином, для визначення впливу кризових явищ у національній та зарубіжній 
економіці на розвиток економіки країни-торговельного партнера при двосторонній торгівлі є 
доцільним використання гравітаційної моделі, оскільки, на сьогоднішній день, вона дозволяє 
найбільш ефективно описувати і прогнозувати торговельні потоки між країнами. Оцінка, про
ведена на базі даних щодо торгівлі України з ФРН, показала, що її динаміка значною мірою за
лежить від ВВП України, оскільки частка ФРН у зовнішній торгівлі України значно переважає 
величину зворотного показника. З тієї ж причини не справджується припущення щодо більш 
значного впливу кризи в економіці країни з більш високим рівнем розвитку на менш розвинуту. 
Тобто, криза в економіці ФРН справила, порівняно з іншими чинниками, що знаходяться поза 
межами сфери двосторонньої торгівлі товарами, несуттєвий вплив на уповільнення темпів 
росту ВВП в Україні. Що стосується останніх двох років, то можна стверджувати,що рівень 
негативного впливу внутрішніх шоків перевищив позитивний ефект від помірного зростання 
економіки ФРН. Отже, за умови, що частка країни-торговельного партнера у вітчизняному 
зовнішньоторговельному обігу не є значною, при виникненні внутрішніх шоків позитивна 
динаміка її ВВП не збереже двосторонню торгівлю від скорочення обсягів і не допоможе 
знівелювати їхню дію. В подальшому можна використати дану модель як основу для більш 
розширеного дослідження щодо прогнозування розвитку двосторонньої торгівлі України з 
ФРН та впливу зовнішньоторговельної політики, зокрема запровадження змін у митно-тариф
ному регулюванні в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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Abstract. The article considers dynamics and structure o f trade o f Ukraine with Germany with 
a research objective o f the mechanism of distribution of crises through foreign economic relations 
between the countries. Research of laws o f distribution o f the local crisis phenomena to regional level 
is conducted. Influence o f global financial and economic crisis on economy o f Ukraine is analysed. 
Comparison of this influence on economy o f Ukraine and Germany is spent. The estimation of 
restoration o f rates o f increase o f gross national product in economy o f Ukraine and Germany in 
postcrisis years is made. On the basis o f the analysis o f structure o f export and import o f Ukraine 
in trade from Germany it is shown that asymmetry o f structure o f Ukrainian-German bilaterial

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.
Науковий журнал. Серія: Економічні науки. ISSN  1028-7507 № 3 (80) 2015.

87

http://ukrstat.gov.ua/
http://bank.gov.ua/
http://data
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ukrstat.gov.ua/
http://www.bloomberg.com


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

trade continues to remain. It is used gravitational model for definition o f degree o f influence o f the 
crisis phenomena on national economy and bilaterial trade. It is offered approaches to definition of 
influence of the crisis phenomena in national andforeign economy on development o f bilaterial trade.

Keywords: economic crisis, international trade, internal and external shocks.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ШОКОВ 
НА РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ УКРАИНЬІ С ФРГ

Аннотация. В статье рассмотрена динамика и структура торговли Украини с ФРГ с 
целью исследования механизма распространения кризисов через внешнежономические свя- 
зи между странами. Проведено исследование закономерностей распространения локальних 
кризисних явлений до регионального уровня. Проанализировано влияние глобального финан- 
сово-жономического кризиса на жономику Украини. Проведено сравнение ^того влияния на 
жономику Украини и ФРГ. Сделана оценка восстановления темпов роста ВВП в жономиках 
Украини и ФРГ в посткризисних годах. На основе анализа структури жспорта и импорта 
Украини в торговле с ФРГ показано, что асимметрия структури украинско-немецкой двух- 
сторонней торговли продолжает сохраняться. Использовано гравитационную модель для 
определения степени влияния кризисних явлений на национальную жономику и двухсторон- 
нюю торговлю. Предложено подходи к определению влияния кризисних явлений в националь- 
ной и зарубежной жономике на развитие двухсторонней торговли.

Ключевье слова: жономический кризис, международная торговля, внутренние и внешние 
шоки.
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