
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

Засідання Ради з торгівлі товарами (РТТ) відбулось 26 червня 2015 
року. 

На засідання були заслухані торговельні занепокоєння країн-
членів. 

ЄС і США висловили занепокоєння з приводу обмежувальних для 
торгівлі ставок податків в Пакистані на імпортні товари.  

Декілька країн-членів повторили занепокоєння щодо 
обмежувальних заходів Еквадору, Нігерії, Індонезії та Росії.  

Також піднімалось питання компенсації країнам-членам СОТ 
наслідків вступу Хорватії до ЄС. 
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Пакистан встановив податок на імпорт 
На засіданні Ради з торгівлі товарами 26 червня 2015 року ЄС і США 
висловили занепокоєння з приводу обмежувального для торгівлі 
податкового режиму в Пакистані, який встановив податок 17% на 
імпорт готової продукції і 5% на аналогічні вітчизняні товари. ЄС 
сказав, що цей податковий захід особливо впливає на 
європейських експортерів шкіряних виробів в Пакистан. США 
заявили, що новий податок вплинув на експортерів одягу і 
спортивних товарів. Канада, Норвегія, Китайський Тайбей і 
Швейцарія розділили занепокоєння ЄС і США. Пакистан у відповідь 
заявив, що сподівається досягти компромісу через двосторонні 
переговори. Він додав, що вже почав відміняти деякі із заходів і що 
сповіщатиме країни-члени про зміни. 

Японія протестує проти обмеження 
імпорту автомобілів Еквадором 

Японія повторила занепокоєння з приводу обмежувальних для 
торгівлі заходів Еквадору в автомобільному секторі, а також 
захисних заходів, прийнятих з метою вирівнювання платіжного 
балансу. Щодо автомобільного сектору Японія повторила свої 
сумніви з приводу екологічного обґрунтування Еквадором 
обмеження імпорту автомобілів. Ці побоювання поділяють США, 
ЄС і Канада. Щодо другого набору заходів Еквадору, побоювання 
Японії розділяють США, Чилі, Китайський Тайбей, Колумбія, Коста-
Ріка, Панама, Корея, Ізраїль, Уругвай, Перу і Мексика. Ці члени 
заявили, що сподіваються детальніше обговорити заходи на 
засіданні Комітету з платіжного балансу 29 червня 2015 року. 
Домініканська Республіка заявила, що заходи Еквадору були 
прийняті через його унікальне становище доларової економіки без 
центрального банку. Еквадор відповів, що його заходи 
відповідають правилам СОТ. Він сказав, що автомобільний захід 
спрямований на поліпшення якості повітря в містах Еквадору. А 
захисні заходи, на його думку, правильніше було б обговорити на 
Комітеті з платіжного балансу. 

Бразилія скаржиться на затримки в 
переговорах з ЄС щодо Хорватії 

Бразилія висловила занепокоєння з приводу темпів і змісту 
переговорів ЄС з країнами-членами щодо компенсації наслідків 
вступу Хорватії до ЄС. Бразилія повідомила, що мала суттєві 
торговельні потоки з Хорватією до її вступу в ЄС, і закликала ЄС 
надати повний пріоритет цим переговорам. Аргентина, Уругвай і 
Нова Зеландія також скаржилися на затримки в переговорах з ЄС. З 
іншого боку, Австралія високо оцінила, на її думку, конструктивний 
підхід ЄС. Представник ЄС заявив, що надає великого значення 
переговорам, які він веде з цими країнами, а також з Китаєм. Він 
сказав, що розіслав відповідні пропозиції зацікавленим членам. 

ЄС та США протестують 
проти податку на імпорт 
Пакистану 

Японія вважає заходи 
Еквадору на ринку 
автомобілів 
обмежувальними для 
торгівлі 

Бразилія спонукає ЄС 
пришвидшити переговори 
по компенсаціям наслідків 
вступу Хорватії до ЄС 
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Йорданія просить продовжити 
призупинення безмитного режиму 

Йорданія представила переглянутий запит1 на продовження 
призупинення безмитного режиму протягом перехідного періоду 
для ліквідації своєї програми субсидування експорту. Вона 
зменшила термін продовження з семи до чотирьох років (до 31 
грудня 2019 року) і підкреслила, що призупинення буде 
застосовуватись тільки до малого та середнього бізнесу. Саудівська 
Аравія (від імені Групи арабських держав), Єгипет, Катар, 
Швейцарія, Бахрейн, Оман, Туреччина, Норвегія, Канада, Китай, 
Пакистан, Корея, Китайський Тайбей, ЄС, Гватемала підтримали 
прохання Йорданії. Японія, Австралія, Нова Зеландія і США 
продовжують закликати Йорданію знайти інші засоби, які б 
відповідали вимогам СОТ, для допомоги своїм малим і середнім 
підприємствам. 

Інші питання 

Рада з торгівлі товарами повідомила про підписання угоди про 
вільну торгівлю між Чилі та В'єтнамом, нотифікацію про яку 
направив Комітет з регіональних торговельних угод. 

Філіппіни закликали розпочати обговорення в СОТ питання 
сприяння участі мікро-, малих і середніх підприємств у 
міжнародній торгівлі, як це передбачено в Боракайській Декларації 
міністрів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 
(AТЕC), відповідальних за торгівлю. Ця пропозиція була підтримана 
Малайзією, яка виступала від імені АСЕАН. 

Деякі члени знову повторили занепокоєння щодо наступних 
багаторічних пунктів порядку денного: вимоги Нігерії до місцевої 
складової в нафті і газі (внесені до порядку денного ЄС і США), 
обмежувальні заходи та практика Індонезії (ЄС, Японія і США) і 
обмежувальні заходи Росії (Японія). 

Рада з торгівлі товарами схвалила та направила до Генеральної 
Ради запит Канади щодо продовження призупинення дії 
безмитного імпортного режиму СОТ з країнами Карибського 
басейну (програма Caribcan) до грудня 2023 року.2 ЄС, який на 
попередньому засіданні попросив додатковий час для вивчення 
запиту, сказав, що підтримує прохання Канади. Тринідад і Тобаго, а 
також Ямайка підтвердили важливість Caribcan для їх торгівлі і 
закликали затвердити продовження призупинення дії безмитного 
режиму. 

                                                                            
1 G/C/W/705/Rev.1 
2 G/C/W/710 

Йорданія просить дозволу 
продовжити перехідний 
період дії митного режиму 



 
 

 Огляд підготовлено в рамках проекту  

«Торговельна політика і практика в Україні».  

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і 

політичних консультацій у співпраці з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Національною 

радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 

контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 

центральних органів державної влади України щодо виконання 

зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012р. – грудень 2014р. 

Основні завдання Проекту: 

• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку 

надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ. 

• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 

забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ 

про ТБТ та СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних 

службовців та представників бізнесу.  

• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних 

матеріалів щодо торговельної політики України. 

Відповідальна за випуск Коссе Ірина e-mail: kosse@ier.kiev.ua 

 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 
тел.: +38 044 278‐63‐60 
факс:  + 38 044 278‐63‐36 
www.ier.com.ua 

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
тел./факс: + 38 044 596‐68‐39 
тел.: + 38 044 521‐13‐50, 
e-mail: ep@me.gov.ua 

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уряду Швеції 

 

http://www.ier.com.ua/

