Уряд працює над полегшенням ведення бізнесу в Україні та спрощенням
виходу на ринки ЄС, – Дмитро Кулеба

Уряд працює над полегшенням умов веденнябізнесу в Україніта
спрощеннямвиходуукраїнськихкомпаній на європейські ринки. Про
церозповіввіцепрем’єр-міністр
з
питаньєвропейської
та
євроатлантичноїінтеграціїУкраїниДмитроКулебапід
час
сесії
«Глобальнівикликидля
українськихекспортерів»
в
рамках
міжнародноїконференції «Торговівійни: мистецтвозахисту».Під час дискусії
йшлося про вплив фіксації євроінтеграції як стратегічного курсу держави та
одного з пріоритетів Уряду на українських виробників, про перспективи
«промислового безвізу», інтеграції до енергетичного та цифрового ринків
ЄС, оновлення Угоди про асоціацію.
ДмитроКулебазазначив, щоекспортУкраїни до ЄСпродовжуєзростати.
Європейський Союз залишаєтьсяголовнимторговельним партнером України
(за першу половину 2019 року частка ЄС в загальномуобсязіекспортусклала
41,7%). За січень-серпеньцього року торгівля товарами з ЄС принесла 30,1
млрд дол, що на 8,1% більше, ніж за відповіднийперіодминулого року.
Експорт з України до ЄС за цейперіодсклав 14 млрд дол, що на 7,5% більше,
ніж за аналогічнийперіодминулого року. Кількістьукраїнськихкомпаній,
щоекспортують до країн – членів ЄС постійнозростає. Станом на 2018 р.
понад 14 тисячукраїнськихкомпанійекспортували до ЄС (на 4 тис. більше,
ніж
у
з
2014
р.).Проте,
на
думку
віцепрем’єра,
за
умовизбереженнянинішньоїструктуриукраїнськогоекспортуйогообсяг
в
ЄСвженезабаромможедосягтисвоєї
"стелі".
"Зважаючи
на
те,
щоосновначастинанашогоекспорту - цеаграрнапродукція та сировина, ми вже

зараз бачимо, щотемпизростаннянашогоекспортупоступовогальмуються.
Торгівля з ЄСмає бути збалансованоюі задача уряду полягає в тому,
щобзнайтиефективніінструменти для їївирішення. Саме тому ми
покладаємовеликінадії на підписання угоди про «промисловийбезвіз» - це
повинно
датиновіможливості
для
українськогоекспорту
і
розширитиасортиментекспортованоїпродукції»,
вважаєДмитроКулеба.
Вінтакож зазначив, щоУкраїна ставить перед ЄСпитаннямодернізації Угоди
про
асоціацію.Віндодав,
щоУкраїна
зараз
зосереджена
на
реформуваннімитниці, встановленнібільшпрозорих правил перетинумитного
кордону. Для цьогоухвалено низку євроінтеграційнихзаконів (зокрема, про
спільний
транзит,
авторизованихекономічнихоператорів),
скоро
розпочнетьсявпровадженнястратегіїінтегрованогоуправління
кордонами.Віцепрем'єр наголосив, що Україна має намір запропонувати ЄС
низку інших ініціатив, що поглиблюють відносини з Україною і
відповідатимуть вимогам часу.
Водночас торговий представник України Тарас Качка зазначив, що
Україна та ЄС 18-19 грудня проведуть в Брюсселі засідання комітету
асоціації Україна-ЄС в торговельному складі, присвячене аналізу умов
двосторонньої
торгівлі.
За
йогопідсумками
буде
остаточно
сформульованастратегіящодооновлення та модернізації Угоди.
Говорячи про іншінапрямирозвиткуторгівлі, ДмитроКулеба зазначив,
щовважає гарною перспективою поглибленняторговельнихвідносинз Китаєм.
Довідково: Найближчим
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Україниплануєтьсявинести
законопроект «Про
внесеннязмін
до
деякихзаконодавчихактівУкраїнищодозменшеннятиску на бізнес з боку
органівринковогонагляду». Цечерговийкрок до укладання Угоди про
відповідність та прийнятністьпромисловоїпродукції (Угоди ACAA або
«промисловийбезвіз».Також для внесення технічних правок у національне
законодавство, спрямованих на імплементацію відповідних норм ЄС та
узгодження з чинними законами мають бути перевнесені та ухвалені проекти
законів України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про
публічні закупівлі" та "Про внесення змін до Митного кодексу України» у
зв’язку з ухваленням Закону України "Про стандартизацію"; Проект Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо метрології та
метрологічної діяльності".На початку наступного року планується початок
роботимісії
ЄС
з
оцінкинаціональногозаконодавствата
інституційноїспроможності
для
початку
проведенняпереговорівдля
підписання Угоди АСАА.
Джерело: https://bit.ly/2KE6yma

