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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕП
Міжнародна торгівля є однією із вагомих рушійних сил економічного розвитку
держави.
Відповідно до загальносвітових даних, оприлюднених Міжнародним валютним
фондом, на експорт припадає близько 17,3% світового виробництва. У 2014 році глобальний
експорт, за оцінками, склав 18682 мільярда доларів США. У перерахунку на кожну людину
на планеті, ця цифра буде приблизно 2,6 тисячі доларів на людину в рік.
Найбільшими країнами-експортерами є:
Китай – $ 2 342 807 786 500 ($ 2342,8 млрд. на рік), 12,5% світового експорту;
США – $ 1 622 657 461 400 ($ 1622,7 млрд.), 8,7% світового експорту;
Німеччина – $ 1 508 345 866 700 ($ 1508,3 млрд.), 8,1% світового експорту;
Японія – $ 683 845 619 800 ($ 683,8 млрд.), 3,7% світового експорту;
Нідерланди – $ 672 425 782 800 ($ 672,4 млрд.), 3,6% світового експорту;
Південна Корея – $ 573 091 133 600 ($ 573,1 млрд.), 3,1% світового експорту;
Франція – $ 566 656 164 550 ($ 566,7 млрд.), 3,0% світового експорту;
Італія – $ 528 368 361 800 ($ 528,4 млрд.), 2,8% світового експорту;
Гонконг – $ 524 064 898 900 ($ 524,1 млрд.), 2,8% світового експорту;
Великобританія – $ 511 283 275 600 ($ 511,3 млрд.), 2,7% світового експорту.
Україна не займає лідируючих позицій в списку найбільших країн-експортерів, але
вона показала дуже гарні результати з виробництва і експорту пшениці. В Україні за
підсумками 2016 року врожайність пшениці в середньому склала 4,2 т / га, що більше
показників попереднього року на 9%, проте це лише 25-й результат в світі.
За даними аграрного об’єднання, кращі, ніж в України, показники по врожайності має
більшість європейських країн, Китай, Мексика, Єгипет, а найбільшу врожайність пшениці
продемонструвала Нова Зеландія – 9,09 т / га.
У той же час, Україна є шостим найбільшим експортером пшениці в світі і
знаходиться на 9-тому місці за обсягами виробництва. Частка пшениці у виробництві
продукції сільського господарства нашої країни становить 13%. Як повідомили в асоціації,
незважаючи на істотне відставання від провідних країн світу за показниками врожайності,
продуктивність виробництва пшениці в Україні демонструє стабільне зростання. Зокрема, за
останні 5 років врожайність пшениці в Україні підвищилася на 30%, що свідчить про
інтенсивний розвиток технологій і посилення перспектив українських сільгоспвиробників на
міжнародному ринку.
За підсумками сезону 2015/2016 Україна увійшла в трійку світових лідерів з експорту
зерна при врожаї зернових в 2015-му році обсягом 64 млн. тон.
Належне використання експортного потенціалу України є запорукою стабільного
економічного розвитку та джерелом валютних надходжень в країну.

