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Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: бачення 
українськогог бізнесу 

(результати опитування методом глибинних інтерв’ю) 

Протягом червня – липня 2008 року Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій опитав топ менеджерів та українських компаній та 
керівників бізнес-асоціацій з метою виявлення їх ставлення до створення 
зони вільної торгівлі між Україною. Для опитування були обрані не тільки 
експорти та імпортери, але й також компанії, які належать до секторів, що 
традиційно вважаються вразливими в плані конкуренції з боку імпорту. 
Основні результати опитування можна підсумувати наступним чином: 

А. Мита  

• Тарифні бар’єри (мита) з боку ЄС зазвичай не сприймаються бізнесом 
як обмеження зовнішньої торгівлі (за виключенням 
сільськогосподарських виробників), що можна пояснити низьким 
рівнем ввізних мит в ЄС на промислову продукцію. 

• Підприємці активно виступають за повне скасування Україною ввізних 
мит на комплектуючі, матеріали та обладнання, особливо якщо ці 
товари не виробляються в Україні.  

• В той же час бізнес досить негативно сприймає перспективу 
подальшого зниження ввізних мит на готову продукцію, яка 
виробляється в Україні.  

• Опитування показало, що харчова промисловість та 
автомобілебудування будуть найбільшими опонентами скасування 
ввізних мит в Україні в рамках створення ЗВТ з ЄС.  

• Для металургії та харчової промисловості важливим питанням є статус 
експортних мит після створення ЗВТ.  

Б. Нетарифні обмеження з боку України 

• Опитування засвідчило, що саме внутрішні торгівельні бар’єри України 
в більшості випадків є більш суттєвими для українського бізнесу. 
Причому відповідні проблеми регуляторного середовища України 
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створюють значно  більше перешкод для бізнесу, ніж торгівельні 
бар’єри з боку ЄС-27.  

• Підприємства вказують на заплутаність та нечіткість процедур 
регулювання в Україні, що спричиняє як часові, так і прямі фінансові 
витрати. Також, проблемою є нестабільність регуляторного 
середовища. 

• Сільськогосподарські підприємства серед найбільших проблем 
виділяють практику несподіваного для учасників ринку запровадження 
українським Урядом кількісних обмежень (квот), як, наприклад, квоти 
на експорт зерна, насіння соняшнику та соняшникової олії, які діяли до 
недавнього часу в України.  

• Підприємства харчової промисловості серед найбільших проблем 
називають процедури підтвердження походження, витратні процедури 
санітарного і фітосанітарного контролю. Також проблемою є 
невідповідність системи якості та безпеки харчових продуктів України 
вимогам ЕС. 

• Підприємства всіх секторів називають серед проблем митні процедури, 
дотримання яких забирає дуже багато часу.  

• Серед внутрішніх бар’єрів ведення бізнесу державні підприємства 
виділяють процедуру державних закупівель. Процедура оформлення 
та проведення тендера на надання послуг підприємству, що 
знаходиться в державній власності, на закупівлю матеріально-
технічного забезпечення займає багато часу (50-60 днів), та 
відповідно, не дає можливості підприємствам гнучкого вибору 
постачальників на конкурентній основі й, в свою чергу, зменшує 
конкурентні переваги самого підприємства.  

• Підприємства також відзначають незавершеність процесу переходу на 
технічні регламенти, непрозорість та недоступність інформації про 
регулювання, оскільки дуже часто  дії органів державної влади прямо 
суперечать законодавчо визначеним засадам регуляторної політики. 

В. Нетарифні обмеження з боку ЄС 

• Кількісні торгівельні бар’єри, встановлені ЄС, не викликають проблем у 
виробників певних видів продукції після вступу України в СОТ 
(наприклад, сталеливарні підприємства). 

• Проте для деяких галузей торгівельні бар’єри ЄС-27 є суттєвим. В 
першу чергу це підприємства сільського господарства, харчової 
промисловості, хімічної промисловості, кольорової металургії 
(наприклад, виробництво титану). 

• Не всі металургійні підприємства виявилися готовими до 
запровадження системи REACH, хоча в Європі вимоги REACH 
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обговорювалися досить довгий час. Це є аргументом на користь того, 
що бізнес займає неактивну позицію й не вміє захищати свої інтереси 
визнаними у світі шляхами.  

• Одним із бар’єрів, на які вказували підприємства металургійної галузі, 
є невідповідність українських стандартів європейським — останні є 
більш жорсткішими щодо визнання небезпечності тих чи інших 
хімічних елементів. 

Г. Торгівельні відносини з третіми країнами 

• Важливим питанням, яке турбує український бізнес, є питання впливу 
ЗВТ з ЄС на відносини з Росією та іншими країнами СНД, з точки зору 
збереження поточного режиму вільної торгівлі.  

• Цей момент є особливо актуальним для машинобудування та харчової 
промисловості, які переважно зорієнтовані на ринок СНД, наявність 
усталених виробничих зв’язків, або невідповідність продукції 
європейським стандартам якості. 

Д. Загальне ставлення українських підприємств до зони вільної 
торгівлі з ЄС 

• Український бізнес у своїй значній частині не готовий до обговорення 
питань створення ЗВТ з ЄС, оскільки, як свідчать результати 
опитування, досить велика кількість бізнесменів поки що не 
замислювались над цією проблемою в конкретних термінах.  

• Результати дослідження доводять, що бізнес думає в термінах питань 
конкретних (власних) підприємств і не готовий до узагальнення 
проблем або виокремлення питань, з якими б вони стикнулись, якби 
не використовували особисті зв’язки для їх вирішення.  

• На відношення до ЗВТ значною мірою впливають особливості ведення 
бізнесу в України, зокрема  

o State capture.  Так, великі підприємства, у тому числі 
підприємства-експортери, великою мірою покладаються на 
особисті зв’язки в тому числі і з представниками державних 
органів влади, у вирішенні різного роду проблемних ситуацій в 
Україні. Таким чином, саме ці зв’язки, а не сприятливий 
інституційний клімат (у тому числі за рахунок спрощення 
регулювання, що пов’язано з зовнішньою торгівлею), 
сприймається як ключовий фактор для успішного розвитку 
бізнесу. Відповідно, ЗВТ з ЄС розглядається як другорядний 
інструмент вирішення проблем підприємства. 

o Посередники. Опитування показало, що українські підприємства 
часто використовують  або партнерів в ЄС, або посередників для 
торгівлі  з європейськими країнами. Відповідно виробники часто 
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не обізнані з питаннями техніки зовнішньоторговельних операцій 
на ринках ЄС та проблем, що виникають.  В результаті самі 
українські підприємства не цікавляться потенційними змінами 
режиму стосунків з партнерами з ЄС завдяки створенню ЗВТ. 

o Стратегія «Продаж фірми, а не розвиток бізнесу». Певна частина 
українських підприємств не мають середньо- чи довгострокових 
бізнес стратегій і скоріше сподіваються на продаж, аніж 
розвиток бізнесу. Відповідно, від ЗВТ з ЄС такі підприємства 
очікують приходу нового власника, а не нових бізнес-
можливостей. 

• Про неактуальність проблематики ЗВТ для бізнесу свідчить низька 
активність підприємств у відповідях на питання щодо ЗВТ, розміщених 
на сайті міністерства економіки. В ході нашого дослідження ми 
з’ясували, що жоден з опитаних нами представників бізнесу не 
знайомий зі змістом анкети щодо ЗВТ та позицією європейського 
бізнесу, які розміщені на сайті Мінекономіки. 

• Базуючись на результатах цього дослідження, ми стверджуємо, що 
сьогодні не можна очікувати появу консолідованої позиції 
бізнесу щодо особливостей ЗВТ і її треба формувати Уряду.  

Е. Роль уряду 

• Підприємці виділяють такі суттєві обмеження для їх бізнесу:  

o відсутність інформації щодо підходів України до створення ЗВТ,  

o неефективну роботу (відсутність реального сприяння) торгових 
місій України в країнах ЕС  

o відсутність державної інформаційної підтримки (наприклад, щодо 
стану ринків країн ЄС та основні торгівельні бар’єри)  

• Такий інформаційний голод характерний в першу чергу для середньо 
бізнесу.  

• Відповідно, хоча бізнес не готовий дати узагальнені рекомендації для 
переговорної позиції української сторони, він готовий до обговорення 
конкретних питань щодо створення ЗВТ після отримання відповідної 
інформації. 

 


