А. Відносини ЄС – України
А1. Екскурс в минуле: Угода про партнерство і співробітництво
14.06.1994:
Підписано
Угоду
про
партнерство
і Листопад 1994 р.: спільна позиція щодо стратегії ЄС
співробітництво (на заміну Угоді про торгівлю та стосовно України та пріоритетів у рамках двосторонніх
співробітництво між Європейським співтовариством та СРСР у відносин:
1989 р.)
розвиток міцних політичних відносин
А) політичні відносини між ЄС та Україною:
підтримка
суверенітету,
територіальної
цілісності,
- принципи демократії
впровадження політичних та економічних реформ
- політичний діалог
введення України до мирової економіки
Б) сфера торгівлі:
- режим найбільшого сприяння країні
Надання допомоги Україні з боку ЄС:
- загальна система преференцій
1) технічна допомога (програма ЄС «Технічна допомога
- перспектива створення зони вільної торгівлі з ЄС після
Співдружності Незалежних Держав та Грузії): в енергетиці,
1998 р.
ядерній безпеці, захисті довкілля, впровадженні реформ у
В) встановлений режим співробітництва:
сферах підприємств, модернізації ланцюга харчування –
- Рада з питань співробітництва на рівні міністрів (із
транспорт – людські ресурси
засіданнями один раз на рік)
2) фінансова допомога (короткострокові кредити та
- Комітет Парламентського Співробітництва
макроекономічна допомога)
3) гуманітарна допомога:
2,6 млн. ЄКЮ (1994 р., аварія на Чорнобильській АЕС)
18 млн. Євро (збройний конфлікт на Донбасі)

А2. Сьогодення: Угода про асоціацію та Угода про зону вільної торгівлі

1.1.2016: Угода про зону вільної торгівлі:
Ціль: збільшення торгівельного об’єму між двома
сторонами через поетапне відкриття ринків товарів та
послуг обох сторін:
- поетапне зменшення мита
- гармонізація торгівельних законів України з
європейськими стандартами у наступних сферах:
1) конкурентоспроможність
2) державні закупівлі
3) зовнішнє мито
4) захист права інтелектуальної власності
5) сільське господарство
6) енергетика
- фінансування малого та середнього бізнесу в Україні
(програма ЄС на 200 млн. евро)

Листопад 2014 р.: Угода про асоціацію:
- Конструктивний політичний діалог (на Саміті ЄСУкраїни та засіданнях Комітетів з питань асоціації)
- Діалог стосовно прав людини
- Фінансова допомога: 11 млрд. євро на період 20142020 рр.
24.11.2016: XVIII Саміт ЄС-Україна (Брюссель):
- Меморандум взаєморозуміння
про
стратегічне
партнерство в енергетиці
- Питання політичних та економічних реформ,
співробітництва в галузі енергетики, лібералізації
візового режиму (процес, що досяг свого завершення
тиждень тому), ситуація в Криму та на сході України, а
також
дотримання
сторонами
мінських
домовленостей

А3. Торгівельні відносини ЄС – України

ЄС = найбільший торгівельний партнер України
Більше, ніж 40% українського експорту прямує до ЄС
Український експорт до країн ЄС:
- Сировина (метал, сталь, мінерали,
сільського господарства)
- Продукція хімічної промисловості
- Продукція машинобудівництва

продукція

Торгівля між ЄС та Україною (млрд. євро):
Рік
2014
2015
2016

Експорт з ЄС до
України
17.0
14.0
16.5

Різниця
3.3
1.2
3.4

Надання послуг ЄС-Україна (млрд. євро):
Рік

Експорт з ЄС до України:
- Продукція машинобудівництва
- запчастини для транспортних засобів
- продукція хімічної промисловості
- продукція промисловості

Імпорт в ЄС з
України
13.7
12.8
13.1

Імпорт в ЄС з Експорт з ЄС до
України
України

Різниця

2013

2.9

5.1

2.2

2014

2.6

4.7

2.1

2015

2.7

5.0

2.3

Прямі іноземні інвестиції ЄС-Україна (млрд. євро):
Рік
2015

Інвестиції України до Інвестиції ЄС
ЄС
до України
0.4

16.4

Різниця
16.0

А4. Діяльність
А4.1. Візи
1.1.2008: Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз

1.7.2013: Угода про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз
-

звільнюються власники біометричних паспортів
надання віз без необхідності сплати консульського збору певним категоріям громадян (напр., близькі родичі
громадян держав-членів ЄС)

23.6.2015: введення в роботу нової Візової Інформаційної Системи:
- обов’язкове надання біометричної інформації (відбитків пальців та цифрової фотографії)
2016: консульські установи Грецької Республіки, розташовані в Україні, видали 51.344 візи
15.11.2016: Генеральне консульство Греції в Маріуполі знову видає візи

А4.2. Лібералізація візового режиму
2008: Діалог ЄС-України щодо відміни візового режиму

6 звітів Єврокомісії щодо виконання Плану Дій:

22.11.2010 (ХІV Саміт ЄС-Україна): План дій щодо лібералізації візового режиму для України
І етап: ухвалення законодавчої бази та політичних засад
ІІ етап: ефективна імплементація
Умови-показники:
1) безпека документів
2) нелегальна імміграція
3) реадмісія
4) громадський порядок та безпека
5) зовнішні зносини та фундаментальні права
Греція з самого початку підтримала українську
заяву про лібералізацію віз

ІV звіт (травень 2014 р.): Україна показала
значний прогрес у виконанні необхідних умовпоказників
- VІ звіт (грудень 2015 р.): Україна виконала все
зазначене у 4 блоках та у 2 етапі Плану Дій
Квітень 2016 р.: подання клопотання щодо
лібералізації візового режиму для громадян України

11.5.2017 р.: прийняття рішення щодо лібералізації
візового режиму
11.6.2017 р.: відміна візового режиму для громадян
України

Б. Двосторонні економічні відносини Греції та України
Б1. Двостороння торгівля
ЕКСПОРТ (ЄВРО)
ЕКСПОРТ ГРЕЦІЇ
ЕКСПОРТ УКРАЇНИ
ОБ’ЄМ ТОРГІВЛІ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ
БАЛАНС

І ПІВРІЧЧЯ 2016
ЕКСПОРТ ГРЕЦІЇ
ЕКСПОРТ УКРАЇНИ
ОБ’ЄМ ТОРГІВЛІ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС

2013
189.341.026
148.841.000
338.182.026
+40.500.026

Грецький експорт в Україну:
2014
188.716.243
143.392.588
332.108.831
+45.323.655

Горючі
копалини

2015
197.720.653
166.516.901
364.237.554
+31.201.752

ЕКСПОРТ В ЄВРО
111.950.111
121.249.911
233.200.022
-9.299.800

корисні 75% грецького експорту

Фрукти

5% грецького експорту

Табак

3% грецького експорту

Різне

17% грецького експорту

Грецький імпорт з України:

-

Метал
Насіння
Фрукти
Злаки
Горючі корисні копалини
Рослинні масла
Деревина
Скломатеріали

Б2. Грецькі інвестиції в Україну

Прямі грецькі іноземні інвестиції = 179 млн. євро (0,4% з них – до України).
Грецький капітал також існує і в складі статутного капіталу підприємств, зареєстрованих як іноземні
підприємства, що походять із-за меж Греції.
90 підприємств грецьких інтересів, переважно у Києві та в Одесі:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Банк Піреус (філіал представлений також і в Маріуполі)
3 Е (неалкогольні напої)
Chipita (продукти харчування)
Alumil (системи та продукція з алюмінію)
Гефест (будівельна компанія)
Youla (продукція зі скла)
ЕТЕМ (механічна обробка алюмінію для виготовлення труб)

Б3. Перспективи торгівельного співробітництва Греції-України
8-9.2.17: Зустріч Прем’єр-Міністра Греції Алексіса Ципраса в Києві з:
-

Президентом України Петром Порошенко
Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом

1) Збільшення об’єму грецького експорту через розширення асортименту грецької продукції, наприклад:
продукти харчування, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика
2) Укріплення грецьких інвестицій в Україну, особливо в галузі мореплавства, сільського господарства та
промисловості
3) Збільшення туристичного потоку з України до Греції, особливо після відміни візового режиму
4) Реалізація проектів будівництва об’єктів інфраструктури та доріг в співробітництві із міжнародними та
українськими партнерами
5) Залучення покупців нерухомого майна в рамках грецького інвестиційного закону про надання посвідки на
проживання у Греції особам, що придбали нерухомість на території Грецької Республіки
6) Співробітництво в галузі сільського господарства та харчування, якщо буде дозволено продаж
сільськогосподарських земель іноземним інвесторам, а також передача ноу-хау в вищеназваних галузях, а також у
сфері обробки насіння та легкої промисловості для постачання хімічних речовин, пакувальних матеріалів та
обладнання
7) Збільшення співробітництва в галузі мореплавства, транспортних, залізничних та авіаперевезень для
збільшення туристичного потоку до Греції та для спрощення перевезення продуктів до України
8) Передача ноу-хау в сфері туризму

