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Проект фінансується 
Європейським Союзом
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 У грудні 2017 – січні 2018 року Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій провів третю хвилю 
опитування українських експортерів та імпортерів в рамках 
проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» 

 Мета дослідження: 
▫ оцінити зміни в політиці сприяння торгівлі та практиці її 

виконання;
▫ оцінити рівень залучення бізнесу до діалогу з владою у сфері 

розробки заходів щодо сприяння торгівлі на національному та 
регіональному рівнях

 Було опитано 1018 підприємств. Повний звіт із результатами 
опитування очікується у квітні 2018

Опитування: ключові факти

Проект фінансується 
Європейським Союзом



3Вплив УА на бізнес

- зросла частка підприємств, які
виграли від Угоди

- частка тих, хто програв, стала - на
рівні 6%

- для багатьох Угода не принесла
ані вигід, ані втрат

- очікування значно більш
оптимістичніші, частка тих, хто очікує
виграшу - перевищує 50%. 

- частка тих, хто не знає, чого чекати, 
зберігється висока, але поступово
скорочується



4Перешкоди для експорту: 
що стало краще 

Проект фінансується 
Європейським Союзом * Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей



5Перешкоди для експорту: 
що стало гірше 

Проект фінансується 
Європейським Союзом * Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей



6Перешкоди для експорту: з точки 
зору підприємств Львівщини
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(9) Політика податкової інспекції: бюрократія, непрозорість

(9) Складність дотримання технічних, санітарних та …

(9) Неповернення ПДВ

(9) Несприятливе валютне регулювання

(5) Значний рівень бюрократизації на митниці 

(5) Вибірковість у рішеннях щодо митного оформлення

(5) Корупція на митниці

(5) Недостатній рівень якості транспортної інфраструктури 

(4) Відсутність спрощених правил визначення походження …

(3) Непередбачуваність торговельної політики України 

(1) Велика кількість дозвільних документів для експорту

(1) Тривале очікування оформлення експорту на митниці
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