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Актуальність
Успішна реалізація економічних
інтересів України на зовнішніх ринках
передбачає розуміння основних
процесів і закономірностей його
розвитку, оцінку його стану і
макроекономічних змін, які
формуються в світовому економічному
просторі і в провідних регіонах світу, до
яких, безумовно, відноситься і Європа,
країни ЄС.
Економічна інтеграція з європейськими
країнами нині є одним із пріоритетних
напрямів розвитку національних
зовнішньоторговельних відносин.
Європейський ринок – це найбагатший
ринок регіону, який передбачає ширші
можливості для потенційної вигоди
національним виробникам.

Дослідження тенденцій і перспектив
розвитку зовнішньоторговельних
відносин України і ЄС пов’язано і з тим,
що українська економіка значною
мірою залежить від зовнішнього
споживання. Довгий час значна частина
національного експорту була
орієнтована на колишні країни СРСР і, в
першу чергу, РФ. Нині цей напрямок
зовнішньоторговельних відносин
згортається, натомість розширення
економічних відносини з країнами ЄС
надає можливість вирішити певні
проблеми експортерів, які відмовилися
від роботи на ринку РФ.
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18 саміт
ЄС – Україна,
24 листопада 2016 р.,
Брюссель

18-й Саміт, який став першим самітом в умовах початку
функціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ПВ ЗВТ) та другим самітом в умовах імплементації
політичної частини Угоди про асоціацію.
Керівництвом Євроінституцій було надано чіткі сигнали на
підтримку незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України.

Ключові підсумки 18 саміту
ЄС – Україна
1. Лідери України та ЄС відзначили європейські і
демократичні прагнення українського народу.
2. ЄС підтвердив свої зобов’язання рішуче
підтримувати єдність, суверенітет, незалежність
та територіальну цілісність України.
3. Лідери інституцій ЄС підтвердили відданість
політиці невизнання незаконної анексії АР Крим
та м. Севастополь.
4. Керівництвом інституцій ЄС позитивно
відзначено досягнутий Україною прогрес у
впровадженні системних реформ.
5. Лідери інституцій ЄС підтвердили готовність
докладати подальших активних зусиль з метою
якнайшвидшого завершення процесу
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС.
6. Керівництво інституцій ЄС підтвердило, що
Україна виконала всі необхідні зобов’язання у
рамках Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму.

7. Лідери України та ЄС позитивно оцінили
перші результати імплементації ЗВТ
8. Сторона ЄС підтвердила, що схвалення
закону про скасування заборони на експорт
необробленої деревини відкриє шлях для
надання нашій державі наступного траншу в
рамках макрофінансової допомоги.
9. Отримано підтвердження солідарності ЄС з
Україною у контексті забезпечення
енергетичної безпеки та збереження
транзитної ролі України. Підписано
Меморандум про взаєморозуміння із
стратегічного партнерства в енергетичній сфері
між Україною та ЄС.
10. На полях Саміту проведено Діловий
круглий стіл Україна – ЄС, у рамках якого
представникам європейських бізнесових кіл
було презентовано прогрес України у
реалізації ключових реформ для покращення
інвестиційного клімату.
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17 травня 2017 р. у Страсбурзі відбулася церемонія
підписання законодавчого рішення про введення
Європейським Союзом безвізового режиму
для громадян України.

Після рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС і через 20 днів воно
вступить в силу. Очікується, що це відбудеться вже 11 червня.
Скасування віз стосується всіх країн Шенгенської зони, крім Ірландії та
Великої Британії. Крім того, українці зможуть відвідувати чотири країни,
що не входять в ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію і Ліхтенштейн.
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Динаміка обсягів експорту України в країни СНД і
країни ЄС, 1996-2016 рр.
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Динаміка обсягів імпорту в Україну із країн СНД і
країн ЄС, 1996-2016 рр.
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Головні партнери України із ЄС в експорті і імпорті товарів
Експорт 2015 р.
Німеччина

1328,7 млн.
дол. США

Польща

1977,3 млн.
дол. США

Італія

1979,8 млн.
дол. США

Іспанія

1043,6,2
млн. дол.
США.

Угорщина

909,7 млн.
дол. США

Нідерланди

905,7 млн.
дол. США

Імпорт 2015 р.
Німеччина
3975,6 млн.
дол. США

Польща
2324,0 млн.
дол. США

Угорщина

Італія

Франція

1608,5 млн.
дол. США

976,3 млн.
дол. США

892,8 млн.
дол. США

Велика
Британія
570,1 млн.
дол. США
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ЄС - провідний світовий експортер і імпортер
Розмір експорту за свої межі - 1,79
трлн. дол. або 15% від загального
обсягу світового експорту.

Розмір імпорту - 1,98 трлн. дол. або
16,5% від загального обсягу світового
імпорту.

ЄС – великий внутрішній ринок, який нараховує 500 млн. споживачів
Більш ніж 20-річне функціонування єдиного внутрішнього ринку ЄС дало значні
економічні переваги країнам
щорічний
приріст ВВП
на 1,8
відсоткові
пункти

підвищення
конкуренто
спроможно
сті
європейськ
их компаній

підвищення
інвестиційн
ої
привабливо
сті ЄС

зниження
ціни на
товари й
послуги
зв’язку

створення
2,5 млн.
нових
робочих
місць

зростання
міграційних
потоків
всередині
ЄС
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Європейський вектор розвитку зовнішньоекономічної сфери
національного господарства залишається пріоритетним
напрямом, який Україна має розвивати.
Економічна інтеграція з європейськими країнами:
один із
пріоритетних
напрямів
розвитку
національних
зовнішньоторговельних
відносин

доступ до
найбагатшого
ринку регіону,
з яким Україна
має спільні
кордони

ширші
можливості для
отримання
потенційної
вигоди
національними
виробниками

вирішення
проблеми
значної
залежності
української
економіки від
зовнішнього
споживання
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