МІЖНАРОДНА
ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ:
ПІДСУМКИ 2018 РОКУ

STATUS QUO 2018
Експорт товарів
і послуг

$ 57,1 млрд

8,6%

Експорт товарів

$ 47,3 млрд

9,4%

ЄС
Росія
Туреччина
Китай
Індія
Єгипет
Білорусь
США

Торговельні
партнери України

42,6%
7,7%
5,0%
4,6%
4,6%
3,3%
2,8%
2,3%

ПЕРСПЕКТИВНІ СЕКТОРИ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ У 2018

Інформаційнокомунікаційні
технології

Креативні
індустрії

Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних суден

Машинобудування

Харчова і
переробна
промисловість

Обсяги експорту

$2,0 млрд

$1,3 млрд

$108,0 млн

$5,5 млрд

$7,5 млрд

Приріст експорту

+$283,4 млн

+$229,3 млн

-$13,7 тис

+$420,8 млн

+$82,9 млн

ЄС
$3,1 млрд
Росія
$963,2 млн
Китай
$224,8 млн

ЄС
$2,1 млрд
Індія
$1,8 млрд
Китай
$581,4 млн

Країни–імпортери
ЄС
$806,4 млн
США
$632,4 млн
Швейцарія
$175,1 млн

ЄС
$554,6 млн
США
$402,1 млн
Ізраїль
$59,2 млн

Індія
$24,8 млн
Алжир
$16,3 млн
ЄС
$10,8 млн

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ РЕЖИМИ

Генералізована система преференцій (GSP)
Канада, Японія та США
ЄС
(28 країн-членів)

Укладено 16 УВТ,
що поширюються на 45 країн

Канада
Ізраїль
Македонія
Чорногорія
СНД (крім РФ)

Європейська асоціація вільної
торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія)
Переговори тривають: Туреччина

З 1 січня 2019 року між Україною та ЄС
застосовуються положення Конвенції
Пан-Євро-Мед – розширення доступу
для українських експортерів на ринки
24 сторін-учасниць

ПІДСУМКИ 2018 РОКУ
Експортна стратегія
України

• Три раунди національних консультацій з розробки 9 секторальних та
крос-секторальних експортних стратегій
• Рекомендації щодо лібералізації валютного регулювання
• Механізм публічно-приватних консультацій при проведенні переговорів щодо
укладення угод про вільну торгівлю

Угоди про вільну
торгівлю

• Завершено переговори щодо Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем
• Активізовано переговори щодо Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Спільні міжурядові
комісії

• 65 засідань, з деякими країнами створено нові (Катар)

Виставковоярмаркові заходи

• Національний стенд України на Китайській міжнародній імпортній виставці
у м. Шанхай (листопад 2018)
• Концепція Національного павільйону для Всесвітньої виставки «Експо – 2020»
в м. Дубай

Система державної
підтримки
експортерів

• Створено Експортно-кредитне агентство
• Створено ДУ «Офіс з просування експорту України»
• Експортний веб-портал

Україна та СОТ

• Імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі
• Системна протидія торговельній агресії Росії

ПЛАН НА 2019 РІК
Експортна стратегія
України

• Затвердження секторальних та крос-секторальних експортних стратегій

ДУ «Офіс з
просування
експорту України»

• Торгові місії та виставки у країнах ЄС, Близького Сходу, Азії та Африки
• Навчальні програмами для експортерів
• Експортний консалтинг та діалог з бізнесом

Виставковоярмаркові заходи

• Підготовка до Всесвітньої виставки «Експо – 2020» в м. Дубай

Система державної
підтримки
експортерів

• Започаткування роботи ЕКА
• Фінансові інструменти для підтримки українських експортерів – гарантування,
страхування та інші
• Експортний веб-портал

Україна та СОТ

• Імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі
• Системна протидія торговельній агресії Росії

