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НІМЕЦЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

НАПРИКІНЦІ ХХ – У ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ ХХІ СТ. 
 
Розвиток Японії та Німеччини в другій половині ХХ століття 

відбувався в умовах гострої внутрішньополітичної боротьби в обох країнах 
і «холодної війни» на міжнародній арені між США і СРСР аж до 1989 
року. Після завершення Другої світової війни, у якій обидві держави 
зазнали поразки, їм довелося вибудовувати свої відносини на основі нових 
принципів співробітництва, в основі яких закладені демократичні цінності, 
а також тісна співпраця в різних галузях. 

Шлях, який подолали ФРН і Японія, та їх історичний досвід стане 
корисним для багатьох країн, у тому числі й для України, з огляду на 
складну ситуацію в нашій державі. Тому важливо проаналізувати 
політичні й економічні відносини між ФРН та Японією в післявоєнний 
період для вивчення позитивного досвіду внутрішньої та зовнішньої 
політики цих країн. 

Серед дослідників військово-політичного й економічного діалогу 
між Токіо й Берліном варто назвати С. Проня [5], О. Шевчука [6–7], 
А. Кудряченка [4], Р. Кривоноса [3], С. Кондратюка [2], С. К. Асатурова 
[1], А. Шинкарука [20] та ін. 

У німецько-японських взаєминах з огляду на актуальний стан 
міждержавного діалогу та особливості внутрішньополітичного розвитку 
протягом останньої чверті століття спостерігається значна динаміка. 
Певний спад в економічному діалозі Токіо – Берлін можна було 
спостерігати лише у 2005 р. та 2008 р., що було обумовлено світовою 
економічною та політичною кризами. Крім економічної сфери, країни 
продовжують підтримувати прагнення одна одної стати постійним членом 
РБ ООН, що сприяє зміцненню міждержавної взаємодії й інтенсифікує 
координацію позиції Токіо й Берліна в зовнішньополітичній діяльності. 
Також Німеччини одна з перших запропонувала й надала усесторонню 
допомогу Японії після катастрофи на АЕС «Фукусіма». 

Саме через аварію на атомній електростанції в Японії, яка сталась 
внаслідок землетрусу та цунамі, у Німеччині зросла кількість противників 
атомної енергетики, яка виробляє четверту частину електрики від 
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загального обсягу. У відповідь на зміну суспільних настроїв канцлер 
Анґела Меркель оголосила про закриття атомних електростанцій протягом 
наступного десятиліття та заміну втраченої потужності енергією з вітрових 
та інших альтернативних джерел енергії, а також вугілля та природного 
газу. Тому співпраця країн у сфері науки й техніки значно посилилась. 

В останнє десятиліття ХХ ст. й у перше – ХХІ ст. німецько-японські 
відносини розвивалися досить інтенсивно, про що свідчать постійні 
зустрічі на найвищому рівнях. Також варто зазначити, що ФРН та Японія 
дотримуються однієї лінії поведінки відносно міжнародних конфліктів, 
зокрема в Україні, Сирії, щодо анексії Росією Криму. Як приклад, Токіо й 
Берлін підтримали санкційну політику щодо Москви у зв’язку з 
агресивною політикою офіційного Кремля щодо нашої держави.  

На третьому етапі розвитку (2000-і рр.) економічних відносин між 
Японією та Німеччиною з’явилися передумови для якісної зміни змісту 
співпраці цих країн: на перший план були висунуті питання, пов’язані з 
процесами глобалізації та зміною співвідношення політичних сил у світі.  

В умовах наростання глобалізаційних тенденцій у сучасній світовій 
економіці зміцнення економічного співробітництва Японії та Німеччини 
видається неминучим процесом. Спільна участь обох країн у 
транснаціональних корпораціях неабиякою мірою сприяє «згладжуванню» 
проявів конкурентної боротьби між ними. Це більш ніж доречно й вчасно, 
якщо врахувати економічну потужність «азійського» і «європейського 
тигрів». Так, японські прямі інвестиції перевищують іноземні інвестицій у 
Японії більш ніж на чотири з половиною рази за кордоном (із 958 млрд. 
дол. (2011 р.)). Тому найбільш важливим регіоном, який є джерелом для 
прямих інвестицій в Японію, залишається Європа (46,2%, що складає 95,2 
млрд. дол., із яких Німеччина надає 8,4 млрд. дол., тобто 4,1%). 

Серед основних причин такої тенденції експерти називають 
скорочення японського експорту через наслідки природно-техногенної 
катастрофи та аварії на АЕС «Фукусіма-1», боргової кризи в низці країн 
Євросоюзу, високого курсу японської національної валюти, а також 
триваючої деіндустріалізації. Високий курс національної валюти навіть 
змусив японські компанії проводити активнішу інвестиційну діяльність за 
кордоном. Щорічне збільшення обсягів імпорту (за винятком посткризового 
2009 р.) було викликано зростанням попиту на енергоносії, у тому числі з 
урахуванням призупинення роботи всіх АЕС у Японії в 2012 році. 
Незважаючи на це, Японія залишилась основним торгівельним партнером 
Німеччини в Азії після Китаю. 

Разом із тим на формування економічних відносин впливає 
внутрішня ситуація в країні. Уряд японського прем’єр-міністра Абе 
проводить політику консолідації бюджету й реалізації структурних 
реформ, що не може не відбитися на німецько-японських економічних 
відносинах, якщо врахувати, що європейські країни, і Німеччина в тому 
числі, не схвалює таких заходів в економічній сфері. 

Токіо ж не може собі дозволити не враховувати думку європейських 
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партнерів, адже японська економіка значною мірою залежить саме від 
зовнішньої торгівлі. Зацікавленість Токіо в інвестиціях за кордоном 
збігається з готовністю іноземного капіталу, зокрема німецького та 
американського, діяти в Японії. За обсягом японський експорт складає 
лише 4,4% усього імпорту ЄС. Однак для торгівлі ЄС із Японією 
характерний стійкий дефіцит, починаючи з 2000 р.  

Під впливом ЄС та США Японія знизила тарифні бар’єри на низку 
товарів, однак це зниження реально не торкнулося експортного потенціалу 
ЄС. На думку керівників Євросоюзу, тільки самообмеження японців щодо 
експорту й відкритий доступ на японський ринок промислових товарів 
могли б врятувати становище. Найбільш прийнятний шлях розвитку 
відносин ЄС – Японія полягає у збільшенні прямих інвестицій Японії в ЄС 
і розширенні технологічного обміну й співпраці. Разом із тим Японія 
повинна піти на деякі поступки (розширити допомогу країнам, що 
розвиваються, збільшити видатки на військовий бюджет). 

У відповідь Японія передбачає ширше використовувати ієну в 
міжнародних торговельних операціях й обіцяє зменшити перешкоди для 
інвестицій і розширення системи іноземної участі. Як наголошується, 
ефект від лібералізації ринку, розпочатої японським урядом, буде 
найбільшим, лише якщо вона стане частиною загальної політики відкриття 
японського ринку для іноземної конкуренції. Угода про вільну торгівлю та 
економічне партнерство зіграє життєво важливу роль у зміцненні торгово-
економічних відносин між ЄС і Японією, зокрема із питань доступу на 
ринки товарів, послуг та інвестицій, державного замовлення, включаючи 
залізницю, а також нетарифні заходи. Тобто об’єднання промислових 
потужностей Західної Європи і Японії, засноване на зусиллях обох сторін у 
галузі досліджень та розвитку, мало б дозволити знайти нові рішення 
проблем двосторонніх відносин.  

Отже, реалії міжнародних відносин 90-х років XX століття і 
сучасності об’єктивно створюють умови для подальшого зміцнення 
співпраці Німеччини та Японії як у політичній, так і в економічній сферах. 
За останні десятиріччя ці дві провідні сили світової економіки стали 
відігравати визначальну роль в усіх сферах міжнародного життя.  

Країни декларують прихильність громадянським свободам, 
дотримуючись свободи слова, демократії, прав людини й верховенства 
закону, а також надають великого значення тісній співпраці та відносинам 
у різних міжнародних питаннях. У зв’язку з цим зростає значення 
Німеччини та Японії в рамках міжнародної політики, що дозволяє двом 
країнам знаходити різноманітні способи щодо подальшого розвитку 
співпраці та вирішення багатьох завдань, які стоять перед світовим 
співтовариством.  
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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ БРАУЗЕРІВ: 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Браузер – програма, призначена для перегляду та сприйняття 

гіпертекстових документів. Браузери увесь час розвивалися із часів 
зародження Інтернету, і з його поширенням вони стали більш 
затребуваними програмами. Зараз браузер – комплексний додаток для 
обробки всіх складових веб-сторінки. Сьогодні, найпопулярніші браузери 
поширюються безкоштовно або в комплекті з іншими продуктами, і при 
цьому йде боротьба між ними за увагу користувачів [1]. 

Найпопулярнішими браузерами зараз є: Mozilla Firefox, Opera, 
Google Chrome. Свою позицію на ринку все ще тримають такі браузери як: 
Internet Explorer та Safari. 

До основних функціональних можливостей браузерів відносяться: 
– відображення текстової інформації веб-сторінки, а також 

відтворення звуку, анімації, відео; 
– перехід між веб-сторінками шляхом використання гіперпосилань; 
– пошук веб-сторінок за заданими ключовими словами або 

фразами; 


