Що дасть українським експортерам участь у Пан-Євро-Мед?

1 лютого Україна набула повноправного членства в Регіональній конвенції
про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (ПанЄвро-Мед).
Раніше при експорті товару, що має статус преференційного походження, до
країн, з якими Україна підписала угоди про ЗВТ, застосовувалися правила
двосторонньої кумуляції. Тобто для того, щоб товар експортувався за
преференційними умовами, необхідно було, щоб сировина і/або
комплектуючі товару також мали походження з країн, між якими підписано
двосторонню угоду про ЗВТ.
Тепер, з отриманням членства в Конвенції, для збереження преференційних
умов торгівлі в українських підприємців з'явилася можливість
використовувати при виробництві товару сировину не тільки вітчизняного
походження та/або з країни, до якої кінцевий товар буде експортуватися, але
й походженням з інших країн-учасниць Конвенції, до якої вже приєдналися
42 держави.
Наприклад: Цитрусові з преференційним статусом імпортуються з Іспанії в
Україну (ЗВТ між Україною та ЄС). В Україні вони були використані для
виробництва фруктових соків. Пізніше ці соки були експортовані в
Чорногорію (ЗВТ між Україною та Чорногорією). Соки будуть зберігати
преференційний статус і експортуватися за ставкою мита "0%" і при цьому
мати статус походження з України.
Для застосування діагональної кумуляції в Пан-Євро-Середземноморському
регіоні Україні необхідно:
- приєднатися до Пан-Євро-Мед;
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- укласти окремі угоди про ЗВТ з тими країнами, з якими буде здійснюватися
"кумуляційна" торгівля.
Водночас українська сировина і комплектуючі також можуть
використовуватися у виробництві товарів в країнах-учасницях Конвенції для
подальшого експорту у вигляді складових готових товарів.
Єдині зміни в процедурі експорту в рамках Конвенції стосуватимуться
сертифікації продукції, яка експортується до країн-учасниць. Так, для
посвідчення походження товару при його виробництві із сировини або
комплектуючих, які були імпортовані в рамках Конвенції, і його подальшого
експорту буде потрібний сертифікат EUR-MED, що видаватиметься в разі
дотримання правил діагональної кумуляції.
Таким чином, Конвенція спрощуює умови торгівлі для експортерів. А для
країни це можливість знайти свою нішу у процесі виробництва певного
товару та нарощувати потенціал у відповідному секторі. І, як наслідок, стати
незамінною ланкою у глобальних та регіональних ланцюжках доданої
вартості.
Варто нагадати, що вже зараз Україна має вільну торгівлю з такими
учасниками Пан-Євро-Середземноморського регіону, як ЄС, ЄАВТ,
Чорногорія, Македонія, Молдова (в рамках ЗВТ СНД).
Також ініційовані переговори щодо укладення ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем.
Крім того, до цієї конвенції приєднується Грузія, з якою в України вже
більше десяти років діє двостороння ЗВТ.
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