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ТЕМА ВИПУСКУ:

УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ

Про Інформаційно-аналітичний бюлетень
“Путівник експортера”
Цей бюлетень став продовженням Інформаційного-аналітичного бюлетеня “Експорт МСП: від А до Я” та Інформаційного
бюлетеня “Путівник експортера”, які готувалися Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) в
рамках програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ). За період реалізації Програми USAID ЛЕВ (грудень
2014 року – грудень 2017 року) було підготовлено по сім випусків кожного з цих бюлетенів. Перший випуск двох
бюлетенів було підготовлено в квітні 2016 року.
ІЕД, який був партнером у впровадженні Програми USAID ЛЕВ, продовжить підготовку Інформаційно-аналітичного
бюлетеня “Путівник експортера” в рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, що фінансується Європейським Союзом і

співфінансується Міжнародним фондом “Відродження” та реалізується Інститутом.
Оновлений “Путівник експортера” об’єднає в собі окремі, найбільш популярні рубрики двох попередніх бюлетенів і буде
спрямований на підвищення обізнаності представників МСП та бізнес-асоціацій у технічних аспектах здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної, зокрема, зі спрощенням процедур торгівлі. Кожний випуск буде присвячено
окремій темі.
Основна мета наших матеріалів:


поширення актуальної інформації з широкого кола питань щодо спрощення процедур торгівлі та експортної
діяльності;



поглиблення розуміння представниками МСП та бізнес-асоціацій сучасної торговельної політики й практики
виходу на зарубіжні ринки;



сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної спроможності шляхом глибшого розуміння як системи,
так і окремих елементів здійснення зовнішньої торгівлі.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі
МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-прогнозу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів з метою оцінки

ділового клімату та

очікувань українського бізнесу.
ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює
з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями
громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Основні положення
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль
21 січня 2019 року в рамках візиту Президента
України до Держави Ізраїль було підписано Угоду
про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем (далі
– Угода). Переговори щодо цієї Угоди тривали
близько п’яти років і розпочалися ще у 2013 році.

Протягом цього часу

було проведено 7 раундів

переговорів, які завершилися в березні 2018 року.
Ще протягом року тривали технічні процедури
щодо тексту Угоди. Наразі почалися процедури
ратифікації Угоди парламентами двох країн.
Угода відкриє нові можливості для українських
виробників та експортерів. Відповідно до її положень відбудеться лібералізація режиму двосторонньої торгівлі.
Зокрема, за даними Мінекономрозвитку України, з моменту набуття Угодою чинності з боку Ізраїлю буде скасовано ввізні мита для близько 80% української

промислової продукції та близько 9% сільськогосподарської

продукції. Водночас, з боку України буде скасовано близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову

продукцію та майже 7% сільськогосподарської продукції. Від цього мають виграти не тільки експортери, а й
виробники, які використовують імпортні складові при переробці або оновлюють обладнання для своїх
виробництв.
Варто зазначити, що експортна спрямованість цієї Угоди важлива, але не є основною, оскільки для України
відкриються «діагональні правила походження». Тобто можливість кооперуватися з Ізраїлем та спільно виробляти продукцію, яку на пільгових умовах можна буде продавати на ринок ЄС та ЄАВТ1 і навпаки – вироблену з
європейських складових продукцію можна буде постачати на ринок Ізраїлю на пільгових умовах зони вільної
торгівлі. Це створюватиме додаткові стимули для розміщення виробництва з високою доданою вартістю саме в
України.
Важлива деталь. Сьогодні Ізраїль більше купує української продукції, ніж продає Україні: щороку експорт

товарів з України перевищує імпорт з Ізраїлю в середньому на 300-400 млн. дол. США. І, напевно, така
тенденція буде зберігатися.

1

Європейська асоціація вільної торгівлі (англ. European Free Trade Association, EFTA) — зона вільної торгівлі, яка об'єднує
митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства
Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації.
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Деякі цифри.
Ізраїльський ринок імпортує достатньо значні обсяги товарів. Зокрема, у 2017 році імпорт склав
67,5 млрд. дол. США.2 Отже, це відкриває значні можливості для експорту українських промислових
товарів та сільськогосподарської продукції.
З огляду на те, що ринок Ізраїлю є досить закритим ринком для імпорту, наявність преференцій
для української продукції на цьому ринку зробить її більш конкурентоспроможною.

Трикутник Україна – Ізраїль – ЄС та участь у Конвенції Пан-Євро-Мед дозволить використовувати
принцип діагональної кумуляції для преференційної торгівлі в цьому трикутнику. Це створює додаткові можливості для експорту на ці ринки та участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.
Угода дає поштовх для кооперації українських та ізраїльських підприємств у багатьох сферах: hightech, інжиніринг, переробка для харчової промисловості тощо.
Угода сприятиме збільшенню інвестицій з Ізраїлю в Україну, а також інвестицій з інших країн для
розміщення виробничих потужностей для експорту в Ізраїль.
Товарообіг України та Ізраїлю за даними Державної служби статистики України у 2018 році склав

792,6 млн. дол. США. Український експорт до Ізраїлю склав 580 млн. дол. США і впав на 4,1% у порівнянні з 2017 роком. Водночас, імпорт товарів з Ізраїлю за цей же період зріс на 26,7%, склавши 212,6
млн. дол. США. Позитивне торговельне сальдо на користь України склало 367,3 млн. дол. США.
2

За даними, наведеними в Огляді торговельної політики Ізраїлю, розміщеному на сайті СОТ
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s376_e.pdf
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Структура Угоди.
Угода складається з преамбули, 12-ти розділів та декількох додатків (див. схему 1).
Схема 1.3

3

Використано інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України https://bit.ly/2EBiB15
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Лібералізація торгівлі.
Із набранням чинності Угодою Ізраїль одразу скасує ввізні мита для близько 9% сільськогосподарських
товарів та близько 80% промислових товарів походженням з України. Зокрема, з боку Ізраїлю, у першу чергу,
нульову ставку мита отримають риба, рослинні олії, консервовані овочі, лікарські засоби, будівельні матеріали, електронні прилади та апарати тощо. Також перебачено поступовий перехід до нульових ставок мит на
окрему продукцію. Зокрема, трирічний перехідний період передбачено для горіхів, спецій, насіння, плодового пюре, тютюну, косметичних препаратів, верхнього одягу для жінок, електричної апаратури тощо. Перехід-

ний період 5 років передбачено для соків та овочів, мороженого м’яса, риби, борошна, кондвиробів, консервів, скла, постільної білизни тощо. Перехідний період у 7 років передбачено для українських екстракту солодового, кетчупів, шампунів та меблів (див таблицю 1).
Водночас, ізраїльські виробники із набранням чинності Угодою одразу зможуть безмитно ввозити до України
анчоуси, рослинну олію, горіхи, тропічні фрукти, солодощі, хлібобулочні вироби, косметичні засоби, сировину
для легкої промисловості, продукцію хімічної та легкої промисловості, добрива, будматеріали. електромашини та інше. Україна одразу відкриває свій ринок для майже 7% сільськогосподарської та 70% промислової продукції з Ізраїлю.
Завдяки скасуванню ввізних мит, як очікується, поступово подешевшають основні статті українського промислового імпорту з Ізраїлю: нафта і нафтопродукти, пластмаси, ядерні реактори, котли, електричні машини,
фармацевтична продукція, оптичні прилади, фотоапарати та інше. Також передбачено перехідний період у
3 роки для імпорту з Ізраїлю за нульовою ставкою такої продукції, як: живі рослини, картопля, свіжі овочеві
суміші, консервовані тропічні плоди, варення, желе, екстракти та есенції, засоби для миття та чищення,
продукція легкої промисловості, побутова техніка та будівельні матеріали. П’ятирічний перехідний період
передбачено для поставок свіжих овочів та ягід (помідорів, моркви, ріпи, сливи, абрикосів, нектаринів,
суниці, полуниці), кави смаженої, чаю, соків, кетчупу та томатного соусу, вина, парфумерної продукції , телевізорів, транспортних засобів, оптичних приладів тощо (див. Таблицю 2).
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Лібералізація торгівлі.
Таблиця 1.4

4

Використано інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України https://bit.ly/2EBiB15
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Лібералізація торгівлі.
Таблиця 2.5

5

Використано інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України https://bit.ly/2EBiB15
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Перспектива застосування Конвенції Пан-Євро-Мед.
Економічний ефект Угоди між Україною та Ізраїлем у майбутньому підсилить застосування положень
Регіональної конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження: українські
виробники зможуть імпортувати сировину та матеріали з Ізраїлю, переробляти їх в Україні та експортувати за
пільговою ставкою мита до ЄС. І навпаки, використовувати європейську сировину при поставках готової
продукції до Ізраїлю. Це так званий ефект діагональної кумуляції, який застосовується в мережі угод про вільну торгівлю Європейського Союзу.

Стан та перспективи двосторонньої торгівлі.
Експорт товарів до Ізраїлю.6
Обсяги експорту українських товарі до Ізраїлю у 2018 році склали 580 млн. дол. США, що на 4,1% менше ніж у
2017 році. Майже 81% усіх обсягів українських поставок складають чорні метали (37%) та зернові культури
(44%). Значно менші обсяги експорту припадають на відходи харчової промисловості (6%), деревину та вироби
з неї (3%), насіння та плоди олійних культур (3%), продукцію борошномельної та круп’яної промисловості (2%),
молоко та молочну продукцію і реактори, котли та машини – по 1% (див. рис.1). Наведене вказує на слабку
диверсифікацію українського експорту. Угода сприятиме не тільки відновленню зростання українських поставок до Ізраїлю, а й диверсифікації цих поставок.
Рисунок 1.
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Імпорт товарів з Ізраїлю.6
Імпорт товарів з Ізраїлю склав 212,6 млн. дол. США, що на 26,7% більше ніж у 2017 році. Ізраїльський імпорт
більш різноманітний за товарною структурою ніж українські поставки, але й, водночас, на 367,3 млн. дол. США
менший за українські поставки. Це формує позитивне торговельне сальдо для України.
Товарна структура імпорту з Ізраїлю: 41% складає різноманітна хімічна продукція, 16% товари, придбані в
портах, 11% нафта та продукти її переробки, 8% пластмаси, по 5% реактори та машини, електричні машини і
фармацевтична продукція, по 2% - їстівні плоди й горіхи, оптичні апарати і прилади, екстракти дубильні тощо.
Рисунок 2.

6

За даними Державної служби статистики України http://ukrstat.gov.ua/
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
Директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан
зазначила, що Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем дозволить Україні ще більше наблизитись до європейського ринку. За її словами, "зона вільної торгівлі – це позитивно в будь-якому випадку, тому що вона дозволяє
експортувати дешевше. Важливо те, що Ізраїль має також Угоду про зону вільної торгівлі з Європейським
Союзом".
Експерт нагадала, що Україна також має Угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Наразі до неї

додається Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, у якій передбачена можливість використання діагональних
правил походження. "Наприклад, можна імпортувати складові з Ізраїлю, виробляти щось в Україні і постачати
це в Європейський Союз так, ніби це були складові європейські або українські, тобто виконуючи правила
походження, які дають можливість експортувати в ЄС безмитно. В усіх зонах вільної торгівлі відбувається
безмитна торгівля лише товарами, які відповідають правилам походження. Це може бути виробництво з українських матеріалів. Або це може бути вимога щодо частки іноземних матеріалів – не українських і не партнера.
В Угоді чітко визначені свої вимоги для кожного товару".
Водночас, за словами В. Мовчан, наразі обсяг експорту з України в Ізраїль досить невеликий, тож не слід
очікувати великих прибутків від прямої торгівлі в перші роки дії Угоди.
Але в будь-якому разі Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем – це нові можливості для українського бізнесу. І це
стосується не тільки експортнорієнтованих виробництв, адже здешевлення імпорту окремих категорій товарів
сприятиме зростанню конкурентоспроможного виробництва в Україні.
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Проект «Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського
суспільства й органами державної влади (Діалог зі Сприяння Торгівлі)» за фінансової підтримки
Європейського Союзу та співфінансування МФ «Відродження»
Термін виконання: квітень 2014 - грудень 2018
Загальна мета:
зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння реалізації за-ходів політики зі сприяння
розвитку торгівлі, що створює підґрунтя для успішної інтеграції України у світову економіку взагалі й подальшу
інтеграцію в ЄС зокрема.

ЦІЛІ:


Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних заходів,
спрямованих на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу їх виконання, а також
пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу умови



Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО й органами державної влади, спрямованому на
реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі



Зменшення витрат зовнішньої торгівлі в Україні

Виконавець проекту Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
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