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В умовах сучасної глобалізації 
більшого ефекту досягає та націо-
нальна економіка, яка максималь-
но інтегрована у світовий еконо-
мічний простір. Але глобальна еко-
номіка функціонує в умовах жор-
сткої конкуренції. Тому питання 
підтримки бізнесу, що здійснюєть-
ся підприємцями певної країни за 
її кордоном, є актуальним; а дослі-
дження досвіду такої підтримки за 
допомогою відповідних інституці-
ональних механізмів Федеративної 
Республіки Німеччини має зна-
чний науковий і практичний інтер-
ес.

Федеративна Республіка Німеч-
чина (ФРН) є членом ЄС та лідером 

європейської економіки. Держави-
члени ЄС дотримуються політики 
«відкритої економіки», перебува-
ють у тісному взаємозв’язку з усіма 
країнами світу, а для 80 країн Євро-
пейський Союз став найважливі-
шим торговим партнером [1, с. 388; 
2, с. 318].

Підтримка закордонного бізнесу 
ФРН здійснюється відповідними 
інститутами [3, с. 59-60].

1. Закордонні представництва 
(Auslandsvertetungen). Диплома-
тичні та консульські представни-
цтва (229), підпорядковані Мініс-
терству закордонних справ. 
Економіко-дипломатична місія 
ФРН орієнтована на стимулювання 
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та забезпечення економічних ін-
тересів країни, а також на сприян-
ня справедливій і тривалій міжна-
родні економічній кооперації.

2. Німецькі товариства зовніш-
ньоекономічної діяльності і марке-
тингу. Вони здійснюють досліджен-
ня ринків і галузей у контексті ви-
явлення інвестиційної привабли-
вості країн світу; надання довідок з 
питань конкурсів і тендерів у ФРН 
і за кордоном; роз’яснення націо-
нальних та зарубіжних постанов, 
що регламентують експортні та ім-
портні операції; аналіз і комплек-
сне оцінювання бізнес-проектів, 
пов’язаних із зовнішньоекономіч-
ною діяльністю (бізнес-план, стра-
тегія позиціювання товарів або по-
слуг, маркетинг; підприємницьке, 
податкове та трудове право; фінан-
сування, надання субсидій); попу-
ляризація Німеччини як економіч-
ного, технічного, інноваційного та 
інвестиційного майданчика серед 
зарубіжних країн; супроводження 
іноземних компаній у їх адаптації 
на території ФРН.

3. Зовнішньоторговельні палати 
(Auslandshandelskammern). Їхня 
кількість становить 85  у 125  краї-
нах. Вони виконують такі функції: 
за дорученням уряду представля-

ють економічні інтереси ФРН за-
ради внутрішньої та зовнішньої 
економічної дипломатії; членської 
організації для бізнес-структур 
(50  тис. членів, 80% з яких зареє-
стровані за межами країни); з на-
дання бізнесу інформаційних, кон-
сультаційних і посередницьких по-
слуг на комерційній основі під 
брендом “DEInternational”.

4. Міністерства та відомства фі-
нансової підтримки розвитку ні-
мецького бізнесу. До них відно-
сяться: Федеральне міністерство 
економіки та енергетики (BMWi), 
Міністерство фінансів (BMF), Мі-
ністерство транспорту та цифрової 
інфраструктури (BMVI), Федераль-
не міністерство освіти і наукових 
досліджень (BMBF), Міністерство 
економічного співробітництва та 
розвитку (BMZ), Німецький феде-
ральний банк, Федеральне 
об’єднання стимулювання еконо-
міки (BWА).

5. Фонди політичних партій, до 
яких відносяться: “Friedrich-Ebert-
Stiftung”, “Friedrich-Naumann-Stif-
tung”, “Konrad-Adenauer-Stiftung”, 
“Hanns-Siedel-Stiftung”, “Heinrich-
Boll-Stiftung”, “Rosa-Luxemburg-
Stiftung”.

6. Товариства міжнародного спів-
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робітництва, серед яких: “Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarbeit”, 
“Europaische Bewegung 
Deutschaland”; Банк розвитку “KfW 
Entwicklungsbank” та інші.

Перелік інститутів, створених у 
ФРН для підтримки закордонного 
бізнесу, та характеристика їх функ-
цій свідчить про ефективне регу-
лювання зовнішньоекономічної ді-
яльності країни, яке здійснює уряд 
Німеччини. Особливу роль відігра-
ють інститути фінансової підтрим-
ки, такі як Міністерство економіч-
ного співробітництва та розвитку 
(BMZ), Німецький федеральний 
банк, Федеральне об’єднання сти-
мулювання економіки (BWА) тощо. 
Отже, досвід Федеративної Респу-
бліки Німеччини свідчить, що 
зміцнення інституційної платфор-
ми економічного співробітництва 
між країнами, сприяє не тільки 

участі у міжнародних інтеграцій-
них процесах, але й розвитку наці-
ональної економіки.
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