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 Конвенція укладена у 2012 році, як інструмент, розроблений ЄС для
співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також останніх між собою,
спрямований на посилення взаємних економічних зв’язків, збільшення
товарообігу та отримання більших переваг від ЗВТ серед учасників цієї
домовленості

 Конвенція нараховує 25 Договірних Сторін, що включають країни й
території, серед яких, крім України: країни ЄС та ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн,
Норвегія та Швейцарія), Туреччина, Албанія, Македонія, Йорданія,
Чорногорія, Сербія, Фарерські острови, Марокко, Алжир, Ліван, Сирія, Туніс,
Палестина, Боснія і Герцеговина, Єгипет, Ізраїль, Молдова і Грузія

 Конвенція встановлює правила походження товарів, які продаються згідно
з угодами про вільну торгівлю, укладеними між її учасниками

 Фактично, Конвенція об’єднує декілька зон вільної торгівлі, утворених
країнами-учасницями Конвенції, які в рамках угод про вільну торгівлю між
собою використовують ідентичні преференційні правила походження
товарів на основі діагональної кумуляції

Стисло про Конвенцію

Пан-Євро-Мед
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Як працюють правила

походження та кумуляція
Основна суть ПЕМ: продукцію, яка отримала статус походження в одній із

країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-якій з інших
країн без втрати цією продукцією преференцій при сплаті мит. Це дозволяє
здійснювати взаємні поставки за преференційними митними тарифами, що
збільшує товарообіг між сторонами

- Визначення “правила походження” – це базовий принцип, який дозволив
існування преференційних торговельних угод

- принцип вільної торгівлі полягає у взаємному скасуванні мит та інших
бар’єрів у торгівлі між країнами, що є сторонами відповідної угоди. А Умовою
надання відповідних преференцій при експорті/імпорті є визначення країни
походження товару

- для використання преференцій товар має бути виготовлений у країні, що є
стороною Угоди про вільну торгівлю. Забороняється здійснювати реекспорт із
використанням преференцій з іншої країни, яка не є стороною угоди.
Використання складових походженням з інших країн можливе тільки при
наявності достатнього ступеня переробки продукції
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Кумуляція

Кумуляція дозволяє продуктам, які отримали статус походження в одній країні,
а в подальшому були оброблені в іншій країні, не втрачати преференційного
статусу, пов’язаного з їхнім походженням. Так, ніби вони виникли в останній
країні

Існує три типи кумуляції – двостороння, діагональна та повна.

 Двостороння кумуляція дозволяє використовувати сировину та матеріали
походженням з однієї країни для виготовлення виробів в іншій країні

Приклад: тканина з Туреччини використовується при пошитті одягу в
Молдові, а готова продукція у вигляді чоловічих сорочок із цієї тканини
постачається з Молдови до Туреччини.

Туреччина Молдова

тканина

сорочки
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 Діагональна кумуляція: це коли продукцію, яка отримала статус походження в

одній із країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-якій з
інших країн без втрати для кінцевої продукції статусу походження, який надає
преференції при сплаті мит.

Приклад: вже знайома нам тканина із Туреччини, що використовується для
пошиття одягу в Молдові й далі експортується до третьої країни - Румунії.
Саме така кумуляція використовується в рамках ПЕМ.

 Повна кумуляція використовується, зокрема, у рамках Договору про вільну
торгівлю між країнами-учасницями СНД.

Туреччина Молдоватканина

Румунія

сорочки
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для України?

Конвенція у перспективі дозволить українським виробникам
експортувати продукцію на умовах преференційного
походження з використанням системи діагональної
кумуляції, у треті країни, які є Договірними Сторонами ПЕМ

Умови:

 Існування між Україною та Договірними Сторонами ПЕМ угод про
вільну торгівлю (для прикладу Туреччина та Ізраїль)

 Внесення змін до діючих угод про вільну торгівлю в частині
визначення правил походження товарів (Чорногорія, Македонія,
Грузія, Молдова)

 Здійснення окремих процедур, необхідних для запуску відповідних
розділів УВТ в частині визначення правил походження (ЄС)

Водночас, відповідну перевагу щодо експорту своєї продукції в Україну
отримають і експортери країн-учасниць Конвенції
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для України?
Приєднання України до ПЕМ у перспективі дозволить:

• збільшити обсяги двостороннього товарообігу з країнами-учасницями
Конвенції,

• збільшити обсяги українського експорту,

• приєднатися українським виробникам до трансрегіональних ланцюгів
доданої вартості,

• покращити рівень інтернаціоналізації українських МСП через їх
приєднання до трансрегіональних ланцюгів виробництва,

• збільшити обсяги інвестицій у виробництво на території України.

 збільшить рівень конкуренції на українському внутрішньому ринку через
збільшення обсягів імпортної продукції походженням із країн-учасниць
Конвенції, а також покращить рівень виробництва вітчизняної продукції, яка
надходитиме на внутрішній ринок



Контакти

@IER_Kyivwww.ier.com.ua

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна
тел:  +38-044-278-6360 

e-mail:  institute@ier.kiev.ua

IER.Kyiv 8

https://twitter.com/IER_Kyiv
http://www.ier.com.ua/
https://www.facebook.com/IER.Kyiv

