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«Використовуючи 
державне фінансування та
стимулювання конкретних

економічних програм 
і проектів, необхідно

підтримати національного
виробника, допомогти

експортерам, 
реалізувати політику

імпортозаміщення».
Президент України про внутрішнє і зовнішнє становище України 
у вступному слові до щорічного послання Верховній Раді  

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ:

Вітчизняний експорт:
завдання, проблеми, перспективи

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від�1�серпня�2013�р.�№�586-р�

Київ
Про схвалення Концепції

створення системи державної
підтримки експорту України

1.�Схвалити�Концепцію�створення�системи�державної
підтримки�експорту�України,�що�додається.

2.�Міністерству�економічного�розвитку�і�торгівлі�разом
з�іншими�заінтересованими�центральними�органами�ви-
конавчої�влади�розробити�та�подати�у�тримісячний�строк
Кабінетові�Міністрів�України�план�заходів�щодо
реалізації�Концепції,�схваленої�цим�розпоряджен-
ням.
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СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 1 серпня 2013 р. № 586-р
КОНЦЕПЦІЯ 

створення системи державної підтримки експорту України
Проблема, яка потребує розв’язання

Важливою складовою успішної інтеграції України у світовий економічний простір є
створення системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних
виробників конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку.

На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами з-
понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄС, Азіатсько-Тихоокеанського ре-
гіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної та Латин-
ської Америки.

Зовнішня торгівля України наприкінці 2008 і у 2009 році розвивалась у складних
умовах фінансово-економічної кризи, яка наявно продемонструвала ряд проблем,
що існують у сфері вітчизняної експортної діяльності.

Загальне падіння обсягу експорту товарів та послуг у 2009 році порівняно з по-
переднім роком становило 1,6 раза. Так, обсяги експорту продукції вітчизняного
металургійного комплексу знизилися у 2,2 раза; мінеральних продуктів — в 1,8
раза; хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості — в 2 рази, агропромис-
лового комплексу та харчової промисловості — на 12,1 відсотка.

У 2010 році обсяг експорту товарів та послуг зріс порівняно з 2009 роком на 27,9
відсотка, а у 2011 році — на 30 відсотків порівняно з попереднім роком.

За підсумками I кварталу 2013 р. обсяг експорту товарів та послуг знизився на
1,3 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Проблема незбалансованості експорту України, в якому переважає продукція з
низьким ступенем переробки, потребує з боку держави впровадження нових підхо-
дів до створення національної експортної політики, спрямованої на диверсифікацію
експорту та збільшення в його структурі товарів з високою доданою вартістю.

Актуальними проблемами, що заважають повною мірою реалізувати експортний
потенціал України, є:

низька товарна та географічна диверсифікованість українського експорту;

невигідні умови кредитування експорту та високі ризики ресурсних втрат під
час здійснення експортних операцій;

низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції;
недостатній рівень інвестування в модернізацію та створення експортоорієнто-

ваних виробництв;
відсутність механізму ефективного впровадження новітніх технологій;
недостатній розвиток та впровадження систем сертифікації, управління і кон-

тролю якості;
відсутність дієвої системи державної підтримки експортерів.
Необхідність розв’язання зазначених проблем вимагає вжиття дієвих заходів до

створення системи державної підтримки експорту, яка базуватиметься на ефективній
взаємодії органів державної влади і бізнесового середовища та оптимальному вико-
ристанні сучасного механізму та інструментів стимулювання експортної діяльності.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної

підтримки експорту, яка сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки у сві-
товий економічний простір.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013-2015 років.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання існуючих проблем буде сформовано комплекс заходів державного
стимулювання експортерів, здійснення яких забезпечить створення сприятливих еко-
номічних, правових, організаційних та інших умов для збільшення і розширення екс-
порту.

З метою формування та реалізації ефективної політики державної підтримки
експорту необхідно забезпечити впровадження інституційних, організаційних, ін-
формаційних, фінансових заходів, зокрема:

оптимізація товарної структури експорту у напрямі нарощення частки продукції
з високим рівнем доданої вартості, зокрема шляхом стимулювання розвитку ви-
сокотехнологічних та наукомістких виробництв;

географічна диверсифікація традиційного експорту товарів українського поход-
ження, що ґрунтується на аналізі попиту на закордонних ринках та виявленні най-
більш перспективних з них;

впровадження нових сучасних підходів до існуючого механізму представництва
зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном;

запровадження механізму державної фінансової підтримки експортної діяль-
ності (кредитування, гарантування та страхування експорту);

забезпечення комплексної інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності;

формування механізму впровадження результатів науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських розробок та налагодження випуску нових видів вітчизняної
продукції з метою її експорту на зовнішній ринок;

покращення умов для залучення інвестиційних коштів з метою модернізації екс-
портоорієнтованих виробництв;

удосконалення законодавства щодо державної підтримки українських експор-
терів під час їх участі у міжнародних тендерах за кордоном;

надання державної підтримки вітчизняним товаровиробникам для участі у між-
народних виставково-ярмаркових заходах;

розвиток та впровадження систем сертифікації, управління і контролю якості;
підтримка розвитку інфраструктури вітчизняного агропромислового комплексу,

надання сприяння у розширенні ринків збуту агропромислової продукції, в тому числі
шляхом використання можливостей дипломатичних установ України за кордоном;

сприяння вдосконаленню матеріально-технічної бази виробництв фармацевтич-
ної галузі і медичного устаткування та просуванню їх продукції на нові ринки і за-
кріплення позицій на вже освоєних;

стимулювання розвитку виробництва та експорту продукції високотехнологічних
галузей України, зокрема авіабудування, суднобудування, оборонно-промислового
комплексу, космічної галузі тощо;

підтримка розвитку транспортної інфраструктури та просування логістичних послуг.
Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити формування системи державної
підтримки експорту України, функціонування якої сприятиме розвитку експортоо-
рієнтованих виробництв, підвищенню рівня якості та конкурентоспроможності ук-
раїнської продукції, яка експортується, покращенню позицій національних вироб-
ників на перспективних світових ринках, збільшенню зовнішньоторговельного обо-
роту товарів та послуг.

Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Концепції, здійснюватиметься

за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Українська нива останніми
роками віддячує хліборобам

добротним урожаєм. Про те, як
господарювати, щоб і надалі ус-
пішно конкурувати на світовому
ринку, «УК» розповів голова Ра-
ди підприємців при КМУ, прези-
дент Української аграрної кон-
федерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

Треба вчитися
на чужих помилках 

Леоніде Петровичу,  яка нині
ситуація з експортом зернових? 
— Україна вже продала за кор-
дон майже п’ять мільйонів тонн
зерна нового урожаю. Це не дуже
високий показник, хоча він не
гірший, ніж торік. Мінаграропрод
задекларував, що країна у цьому
маркетинговому році експортує
28 мільйонів тонн збіжжя, і це ре-
ально за умови успішного збору
вирощеного. 

Загалом у цьому році можемо
експортувати не лише зерно, а й
іншу аграрну продукцію на суму
більш, ніж 20 мільярдів доларів.
Це істотно поліпшить загальний
торговельний баланс держави.
Він нині від’ємний, але його ра-
дикально поліпшує саме сільське
господарство. 

Наскільки ми конкурентос-
проможні на світовому ринку?
— За двома показниками, які й
визначають конкурентоспромож-
ність, —ціна і якість, Україна ви-
переджає навіть США та Євро-
союз. Крім того, нам додає переваг
вигідне географічне розташуван-
ня з точки зору наближення до
ринку Близького Сходу та Північ-
ної Африки. Це дуже динамічний
ринок, тож Україна має великі
можливості на перспективу. 

Водночас цей рік відрізняється
від попередніх. Уперше за остан-
ні п’ять років завдяки сприятли-
вій погоді основні виробники зер-
на отримали в минулому та цьо-
му сезонах непоганий результат.
Тож глобальна пропозиція збіль-
шилася майже на 170 мільйонів
тонн збіжжя. Це надзвичайно ве-

ликий обсяг, який створив стан
забезпеченості та ускладнив екс-
порт цієї продукції з України. 

Ще маємо проблеми?
— Надзвичайно гальмують дина-
мічний розвиток українського екс-
порту логістичні проблеми. Вони
серйозні, щоправда, не такі катас-
трофічні, як в одного з наших кон-
курентів — Бразилії, де торік че-
рез зливи було паралізовано авто-
мобільне (найбільш поширене там)
транспортування сої, кукурудзи.
Десятки величезних суден про-
стоювали в портах, залізниця не
могла впоратися з перевезеннями.
Тож потужний гравець на світово-
му ринку опинився заручником
власних логістичних проблем. 

Україна не застрахована від
аналогічної ситуації. Вона нині
складна, але може стати катас-
трофічною, якщо в найближчі
п’ять років держава не вживати-
ме радикальних заходів із розбу-
дови інфраструктури та логісти-
ки вітчизняного зернового ринку. 

Інвестиції —
в інфраструктуру 

Куди насамперед влада має
спрямувати свої зусилля? 
— Потрібно негайно будувати
нові залізничні вагони для пере-
везення зерна та нові колії, ре-
конструювати мости, а також
оновлювати обладнання, яке за-
безпечує зміну колісних пар на
кордоні Україна—ЄС, адже у Єв-
ропі колії вужчі. Щоб їхати у Єв-
ропу, треба мати ще й сертифі-
ковані вагони, яких у нас немає. 

За радянських часів в Україні
річками перевозили понад 5 мі-
льйонів тонн зерна — в основно-
му через русло Дніпра (70% пере-
везень). Нині цей показник ледве
дотягує до одного мільйона. Тож
не обійтися без серйозної рекон-
струкції застарілих та аварійних
шлюзів, через які проходять бар-
жі, без поглиблення русел річок.

І, звичайно, потрібно будувати
сучасний річковий флот. Річкові
перевезення порівняно з автомо-
більними втричі дешевші, а по-
рівняно із залізничними — вдвічі. 

Також слід капітально відре-
монтувати існуючі автомобільні
дороги та будувати нові поблизу
морських і річкових терміналів. 

В яку копієчку це обійдеться? 
— Створення інфраструктури, що
забезпечить перевезення 80 мі-
льйонів тонн зерна, а саме стільки,
як декларує держава, будемо ви-
рощувати через п’ять років, обій-
деться майже 9 мільярдами дола-
рів. Але це не означає, що всі ці
кошти має вкладати держава. Її
внесок приблизно 15% (дороги,
шлюзи), а також створення спри-
ятливих умов. Решта — за при-
ватними компаніями, які можуть і

готові це робити. Значну частину
коштів деяким вітчизняним ком-
паніям готовий надати Європей-
ський банк реконструкції та роз-
витку та інші фінансові установи. 

Зусилля дипломатів
недостатні 

Якою повинна бути державна
концепція підтримки експорту?
— Найболючіше питання для
компаній — повернення ПДВ. І в
концепції створення системи
держпідтримки експорту перед-
бачено, що експортери, які ста-
більно працюють і їхня продукція
має попит, повинні отримувати
відшкодування ПДВ автоматич-
но. Це має стати нормою і одним
із ключових механізмів підтрим-
ки. 

Щодо нарощування експорту
наукоємної та унікальної продук-
ції, то потрібні податкові пільги
всередині держави для таких
підприємств. До просування цих
товарів за її межами мають під-
ключатися наші дипломатичні
установи. Нині їхня допомога зов-
сім незначна на фоні зусиль дип-
представництв інших держав. 

Концепція передбачає створен-
ня фінансових інструментів для
страхування ризиків експорте-
рів. Щоправда, тут уже йдеться
не про торгівлю зерном чи продо-
вольством, бо за них у 99% випад-
ків розраховуються одразу. А
там, де є відтермінування оплати
з постачальниками, має діяти
державне страхування. Такі
страхові інституції є у всіх розви-
нутих країнах світу. Там держа-
ва бере на себе 85% ризиків, а на
виробника перекладає лише 15%.
Тобто компанія, що експортує,
завжди отримує від покупця 15%
передоплати, а на решту прода-
вець дає покупцеві держстрахов-
ку, за якою той може отримати
кредит у будь-якому європей-
ському банку і виплатити вироб-
нику. І якщо виробник не повер-
тає гроші банку, то їх відшкодо-
вує страхова компанія, а потім
через суд стягує із покупця. 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»
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Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України,
президент Української аграрної
конфедерації
Леонід КОЗАЧЕНКО

Леонід КОЗАЧЕНКО. Народився 1955 року в селі Веприк на Київщині. За
фахом — інженер, економіст зовнішньої торгівлі. У 1991 р. — начальник уп-
равління сільськогосподарського маркетингу та ліцензій Міністерства сіль-
ського господарства України, з червня 2001 р. по листопад 2002 р. — віце-
прем’єр-міністр з аграрних питань; 2005–2006 рр. — радник Президента, з
2002 р. — президент ВГО «Українська аграрна конфедерація», з 2010 р. —
голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів. 

ДОСЬЄ «УК»

Нові обрії для кондитерів
Юрій ВАСИЛЕНКО

для «Урядового кур’єра»

Україна може збільшити експорт кондитерських виро-
бів до країн Європи на суму 300–400 мільйонів дола-

рів завдяки підписанню Угоди про асоціацію з ЄС. Таку
думку висловив нещодавно перший заступник міністра
аграрної політики та продовольства Іван Бісюк.

Із початку цього року країни ЄС наростили експорт
кондитерської продукції і значно збільшили свою частку
присутності на українському ринку. Але водночас на сьо-
годні у проекті Угоди про створення зони вільної торгівлі
з ЄС передбачається лібералізація митного режиму за
трьома групами кондитерських виробів: цукровими, бо-
рошняними і шоколадними.

Як свідчить практика, вітчизняна кондитерська промис-
ловість рік у рік нарощує якісні показники продукції, яку во-
на випускає, і нині вже цілком готова до конкуренції на єв-
ропейських ринках. «Зростанню якості виробів сприяло те,
що ця галузь в Україні працює і розвивається в умовах жор-
сткої внутрішньої й зовнішньої конкуренції, що стимулює до
постійного вдосконалення управлінських процесів і забез-
печення високих світових стандартів якості виробленої про-
дукції. А як відомо, конкуренція залишає на плаву кращих.
При цьому потужність вітчизняного виробника захищає нас
від менш якісного імпорту. Так ми можемо не тільки задо-
вольнити власні апетити, а й «підсолодити» життя європей-
цям, вважає перший заступник міністра агрополітики. 

Обсяг ринку кондитерських виробів ЄС оцінюється в
40 мільярдів євро, тоді як обсяг нашого традиційного рин-

ку збуту — Митного союзу — лише 3 мільярди євро. Тор-
гівля кондитерською продукцією та її похідними у країнах
ЄС має найбільший потенціал зі збільшення поставок ук-
раїнських виробів. Тому якщо наші підприємства займуть
навіть невелику нішу на ринку ЄС, це приведе до знач-
ного збільшення внутрішнього виробництва кондитер-
ської продукції.

У зв’язку з цим надзвичайно важливим для кондитер-
ської галузі України є підписання Угоди про створення зо-
ни вільної торгівлі з ЄС, оскільки це дасть змогу нарос-
тити обсяги виробництва й експорту вітчизняних конди-
терських виробів. А це у свою чергу збільшить відповідні
податкові надходження в місцеві й державний бюджети.

Слід зазначити також, що українські кондитери й ви-
робники крохмалопродуктів забезпечують значний обсяг
валютних надходжень, експортуючи продукцію в більш
ніж 50 країн. Підприємства країни постійно розширюють
асортимент виробів. За інформацією Центральної дегус-
таційної комісії, тільки за минулий рік було затверджено
понад 400 нових видів продукції.

На думку фахівців Укрконпрому, потенційно можливо
довести експорт виробів цієї галузі до 2,5–3 мільярдів до-
ларів, що дасть змогу зменшити девальваційний тиск на
національну валюту, істотно збільшити податкові надход-
ження в бюджет і підвищити зайнятість у цій сфері на 2%.
Так вважають фахівці Укркондпрому. 

На сьогодні компанії «солодкої» галузі постійно інвес-
тують у розвиток близько 200 мільйонів доларів щороку.
На провідних кондитерських фабриках проведено повну
модернізацію виробництва, встановлено сучасні вироб-
ничі лінії, значно підвищено технологічність виробництва.
Упроваджені й функціонують системи менеджменту
якості за версією ISO 9001:2000, тож перспективи збіль-
шення експорту цілком реальні.

ПОТЕНЦІАЛ

«Ціною та якістю
ми випереджаємо США та Європу»

ДОКУМЕНТ
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За І півріччя 2013 р. експорт
товарів становив 30 742,7

млн дол. США, імпорт — 34
963,1 млн дол. Порівняно з від-
повідним періодом 2012 р. екс-
порт становив 91,3%, імпорт —
85,5%. Від’ємне сальдо стано-
вило 4220,4 млн дол. (за І півріч-
чя 2012 р. — 7226,1 млн дол.).

На формування негативного
сальдо вплинули окремі товарні
групи: палива мінеральні, на-
фта і продукти її перегонки (—
7066,1 млн дол.), засоби назем-
ного транспорту, крім залізнич-
ного (—2531,8 млн дол.), плас-
тмаси, полімерні матеріали (—
1428,7 млн дол.), електричнi ма-
шини (—1381,9 млн дол.), меха-
нічнi машини (—1380,1 млн
дол.), фармацевтична продук-
ція (—1195,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту становив 0,88
(у І півріччі 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні опе-
рації проводилися з партнера-
ми із 209 країн світу.

Обсяг експорту товарів до
країн СНД становив 35,9% за-
гального обсягу експорту, Єв-
ропи — 27,6%, зокрема до кра-
їн Європейського Союзу —
27,1%, Азії — 25,7%, Африки —
6,6%, Америки — 3,9% та Ав-
стралії і Океанії — 0,1%.

Найсуттєвіші експортні по-
ставки здійснювались до Ро-
сійської Федерації — 24,7% за-
гального обсягу експорту (чор-
ні метали, механічні машини,
залізничні локомотиви), Туреч-

чини — 6,1% (чорні метали, до-
брива, зернові культури), Ки-
таю — 4,5% (руди, шлак і зола,
жири та олії тваринного або
рослинного походження, меха-
нічні машини), Італії — 4,2%
(чорні метали, зернові культу-
ри, насіння і плоди олійних рос-
лин), Польщі — 3,9% (чорні ме-
тали, руди, шлак і зола, елек-
тричні машини), Казахстану —
3,6% (вироби з чорних металiв,
залізничні локомотиви, меха-
нічні машини) та Індії — 3,4%
(жири та олії тваринного або
рослинного походження, чорні
метали, палива мінеральні, на-
фта і продукти її перегонки).

Серед найбільших країн-
партнерів експорт товарів
збільшився до Китаю на
60,7%, Італії — на 9,8%. Одно-
часно скоротився до Казах-
стану на 14,8%, Російської
Федерації — на 13,5%, Польщі
— на 11,3%, Індії — на 11,1%
та Туреччини — на 0,9%.

Основу товарної структури
українського експорту станови-
ли чорні метали та вироби з них
— 28,3% загального обсягу екс-
порту (зменшення обсягів на
11,9% проти І півріччя 2012 р.).
Мінеральні продукти становили
11,7% (зменшення на 12%),
продукти рослинного походжен-
ня — 10,8% (зменшення на
17,4%), механічні та електричні
машини — 10,7% (збільшення
на 1,7%), продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей про-
мисловості — 8,1% (збільшення

на 1,8%), жири та олії тваринно-
го або рослинного походження
(зменшення на 7,3%) та засоби
наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби (змен-
шення на 31,5%) — по 6%, гото-
ві харчові продукти — 5,8%
(збільшення на 14,6%).

За видами економічної діяль-
ності найбільші експортні по-
ставки здійснювали підприєм-
ства, основним видом діяльнос-
ті яких є металургійне вироб-
ництво — 27,6% загального об-
сягу експорту (зменшення про-
ти I півріччя 2012 р. на 9,7%), оп-
това торгівля і посередництво в
оптовій торгівлі — 19,1% (змен-
шення на 12,7%), виробництво
інших транспортних засобів —
6% (зменшення на 21,1%), хі-
мічне виробництво — 5,9%
(зменшення на 10,5%), добу-
вання металевих руд — 5,6%
(збільшення на 11,9%), вироб-
ництво харчових продуктів, на-
поїв — 5,4% (збільшення на
15,3%), виробництво машин та
устаткування — 3,8% (змен-
шення на 5%) та сільського гос-
подарства, мисливства та
пов’язаних з ними послуг —
2,9% (зменшення на 13,8%). 

Імпорт з Європи становив
37,2% загального обсягу імпор-
ту, зокрема із країн Європей-
ського Союзу — 35%, з країн
СНД — 34%, Азії — 21,2%, Аме-
рики — 6,3%, Африки — 1,1%,
Австралії і Океанії — 0,1%. 

Найбільші надходження
здійснювалися з Російської Фе-
дерації — 27,5% (палива міне-
ральні, нафта і продукти її пе-
регонки, механічні машини,
чорні метали), Китаю — 11,3%
(електричні та механічні маши-
ни, взуття), Німеччини — 9,2%
(засоби наземного транспорту,
крім залізничного, механічні та
електричні машини), Польщі —
5,2% (палива мінеральні, на-
фта і продукти її перегонки,
пласт маси, полімерні матеріа-
ли, електричні машини), Біло-
русі — 4,9% (палива мінераль-
ні, нафта і продукти її перегон-
ки, засоби наземного транс-
порту, крім залізничного, меха-
нічні машини), США — 4,1%
(механічні машини, засоби на-
земного транспорту, крім заліз-
ничного, палива мінеральні, на-
фта і продукти її перегонки) та
Італії — 2,8% (механічні маши-
ни, пластмаси, полімерні мате-
ріали, електричні машини).

Імпорт товарів серед най-
більших країн-партнерів збіль-
шився лише з Китаю та По-
льщі на 19% та 13,7% відпо-
відно. Зменшилися поставки з
Білорусі на 31,5%, Російської
Федерації — на 29,3%, Італії
— на 14,4%, США — на 11,7%
та Німеччини — на 2,4%.

Найбільші імпортні поставки
здійснювали підприємства, ос-
новним видом діяльності яких є
оптова торгівля і посередниц-
тво в оптовій торгівлі — 31,9%
загального обсягу імпорту
(зменшення на 3,2%), діяль-
ність у сферах права, бухгал-
терського обліку, інжинірингу,
надання послуг підприємцям —
14,2% (збільшення у 6,7 раза),
торгівля автомобілями та мото-
циклами, їх технічне обслугову-
вання та ремонт — 7,2% (змен-
шення на 21,8%), металургійне
виробництво — 4,9% (змен-
шення на 28%) і виробництво
харчових продуктів, напоїв —
3,1% (зменшення на 5,4%).

Найактивніше здійснювали
експортно-імпортні операції
підприємства м. Києва, До-
нецької, Дніпропетровської,
Київської, Луганської, Запо-
різької та Одеської областей.

Зовнішня торгівля України товарами за I півріччя 2013 року 
Товарна структура зовнішньої торгівлі за І півріччя 2013 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт Імпорт

тис. дол. 
США

у % до  
І півріччя 
2012р.

у % до 
загаль-

ного 
обсягу

тис. дол. 
США

у % до  
І півріччя 
2012р.

у % до 
загаль-

ного 
обсягу

Всього 30742745,9 91,3 100,0 34963103,6 85,5 100,0
I.  ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 466798,3 109,8 1,5 828685,4 111,9 2,4

01 живi тварини 2886,5 66,2 0,0 52726,0 116,6 0,2
02 м’ясо та їстівні субпродукти 159238,1 119,7 0,5 262700,0 82,9 0,8
03 риба i ракоподібні 9881,7 88,1 0,0 392060,8 137,3 1,1
04  молоко та молочнi продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 290949,8 106,4 0,9 110515,5 127,5 0,3
05 інші продукти тваринного походження 3842,1 125,2 0,0 10683,1 167,1 0,0

II. ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 3319954,4 82,6 10,8 1568020,9 117,9 4,5
06 живі дерева та інші рослини 875,6 88,2 0,0 92765,6 109,0 0,3
07 овочі 57732,5 136,7 0,2 132914,2 125,3 0,4
08 їстівні плоди та горіхи 59250,8 62,3 0,2 636399,6 128,9 1,8
09 кава, чай 5391,6 102,4 0,0 152809,7 101,4 0,4
10 зерновi культури 2459061,5 78,2 8,0 246138,6 117,8 0,7
11  продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 75248,4 169,5 0,2 10935,4 74,2 0,0
12 насiння і плоди олійних рослин 644807,1 94,1 2,1 276703,4 109,5 0,8
13 шелак природний 471,0 139,3 0,0 18611,7 106,5 0,1
14 рослинні матеріали для виготовлення 17115,9 1964,9 0,1 742,6 98,4 0,0

III.  15 ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО  
АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 1858465,3 92,7 6,0 203202,8 113,1 0,6

IV. ГОТОВІ ХАРЧОВI ПРОДУКТИ 1779853,3 114,6 5,8 1395247,6 104,4 4,0
16 продукти з м’яса, риби 27618,6 91,6 0,1 64335,1 110,5 0,2
17 цукор і кондитерські вироби з цукру 157950,3 86,0 0,5 37756,4 114,8 0,1
18 какао та продукти з нього 251800,3 95,4 0,8 185159,0 100,8 0,5
19 готові продукти із зерна 192203,0 114,3 0,6 98549,1 128,0 0,3
20 продукти переробки овочів 214826,8 136,0 0,7 134655,9 112,1 0,4
21 різні харчовi продукти 112120,0 124,4 0,4 300166,4 113,0 0,9
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет 181994,1 100,9 0,6 238442,6 108,5 0,7
23  залишки і вiдходи харчової промисловості 522912,6 141,5 1,7 127626,1 108,7 0,4
24 тютюн і промислові замінники тютюну 118427,6 108,2 0,4 208557,1 79,7 0,6

V. МІНЕРАЛЬНI ПРОДУКТИ 3583956,01 88,0 11,7 8998885,0 65,6 25,7
25 сiль; сірка; землі та каміння 314276,2 96,5 1,0 193290,4 81,7 0,6
26 руди, шлак і зола 1901326,4 111,2 6,2 371126,4 79,3 1,1
27  палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, з них: 1368353,41 67,2 4,5 8434468,2 64,8 24,1

кам’яне вугілля 311024,1 99,7 1,0 970843,2 60,0 2,8
нафта сира (включаючи газовий конденсат) — — — 152326,6 17,7 0,4
газ природний — — — 4333783,8 64,4 12,4

VI.  ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ  
З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI 2492568,0 101,8 8,1 3871831,6 95,3 11,1

28 продукти неорганiчної хімії 1041575,7 133,5 3,4 140938,1 108,7 0,4
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 133833,9 52,1 0,4 339097,0 68,2 1,0
30 фармацевтична продукція 104749,0 110,6 0,3 1300106,7 97,0 3,7
31 добрива 774446,4 91,0 2,5 416521,4 95,0 1,2
32 екстракти дубильні 171543,7 88,0 0,6 230361,6 99,1 0,7
33 ефiрнi олії 97270,0 110,6 0,3 418866,4 107,8 1,2
34  мило, поверхнево активні органічні речовини 70664,0 113,4 0,2 212536,3 102,8 0,6
35 бiлковi речовини 23739,7 91,2 0,1 73225,7 118,5 0,2
36 порох і вибуховi речовини 6266,1 259,5 0,0 9535,2 109,4 0,0
37  фотографічні або кiнематографічні товари 389,4 102,8 0,0 16060,2 84,6 0,0
38 різноманітна хімічна продукція 68090,1 74,3 0,2 714582,9 96,6 2,0

VII.  ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ 374543,3 68,9 1,2 2189092,7 105,3 6,3
39 пластмаси, полімерні матеріали 283079,6 66,0 0,9 1711741,9 108,1 4,9
40 каучук, гума 91463,6 80,0 0,3 477350,7 96,3 1,4

VIII. ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА ВИЧИЩЕНА 72432,3 101,9 0,2 126403,1 105,2 0,4
41 шкури 44607,5 101,8 0,1 53538,9 103,8 0,2
42 вироби із шкіри 17598,7 88,5 0,1 64456,1 99,8 0,2
43 натуральне та штучне хутро 10226,0 138,8 0,0 8408,1 210,1 0,0

IX. ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ 540812,7 106,5 1,8 178957,7 110,4 0,5
44 деревина і вироби з деревини 540317,9 106,5 1,8 170433,5 112,0 0,5
45 корок та вироби з нього 16,5 29,0 0,0 5799,6 81,0 0,0
46 вироби із соломи 478,3 76,8 0,0 2724,6 96,7 0,0

X.  МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ 
ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 590849,2 109,7 1,9 906835,3 107,7 2,6

47 маса з деревини 564,4 204,1 0,0 57788,2 103,4 0,2
48 папір та картон 522450,4 108,9 1,7 803660,9 109,5 2,3
49 друкована продукція 67834,5 115,1 0,2 45386,2 87,1 0,1

ХI.  ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ 392086,2 104,6 1,3 1104842,9 97,5 3,2
50 шовк 3,9 20,1 0,0 634,8 60,3 0,0
51 вовна 3174,2 161,0 0,0 30746,4 99,2 0,1
52 бавовна 3156,5 116,8 0,0 83070,1 93,0 0,2
53 іншi текстильнi волокна 515,1 71,6 0,0 6681,4 94,5 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 2857,5 140,5 0,0 102735,7 99,9 0,3
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна 6841,0 138,6 0,0 110612,3 97,5 0,3
56 вата 18169,1 114,5 0,1 80509,9 103,3 0,2
57 килими 8890,5 113,1 0,0 20357,4 113,8 0,1
58 спецiальнi тканини 1880,0 112,6 0,0 28926,5 78,5 0,1
59 текстильнi матеріали 11808,6 104,3 0,0 58992,3 97,4 0,2
60 трикотажні полотна 6386,9 119,3 0,0 47822,4 74,1 0,1
61  одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 81096,9 109,8 0,3 172944,5 94,0 0,5
62  одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 194574,6 101,8 0,6 242701,5 105,7 0,7
63 іншi готовi текстильні вироби 52731,3 94,9 0,2 118107,6 101,0 0,3

XII. ВЗУТТЯ, ГОЛОВНI УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ 95064,9 105,5 0,3 414258,1 137,5 1,2
64 взуття 90387,3 104,5 0,3 399148,5 139,7 1,1
65 головнi убори 967,7 104,0 0,0 6437,8 99,2 0,0
66 парасольки 3442,0 136,3 0,0 2929,7 83,3 0,0
67 обробленi пір’я та пух 268,0 128,2 0,0 5742,1 102,2 0,0

XIII. ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГIПСУ, ЦЕМЕНТУ 277800,6 104,9 0,9 518216,2 98,9 1,5
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 67599,2 118,6 0,2 166238,2 112,3 0,5
69 керамiчнi вироби 147343,9 105,1 0,5 166600,6 94,5 0,5
70 скло та вироби із скла 62857,4 93,2 0,2 185377,4 92,9 0,5

XIV.  71 ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, 
ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ 54182,8 83,9 0,2 314405,1 136,7 0,9

XV. НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ 9023341,9 88,4 29,4 2371899,7 93,5 6,8
72 чорнi метали 7334693,4 87,9 23,9 1091241,9 92,3 3,1
73 вироби з чорних металів 1351143,4 89,2 4,4 549251,8 93,9 1,6
74 мiдь i вироби з неї 100166,3 107,9 0,3 73931,5 89,4 0,2
75 нiкель i вироби з нього 9002,4 86,7 0,0 125839,5 118,5 0,4
76 алюмiнiй i вироби з нього 65329,5 93,8 0,2 214592,7 102,0 0,6
78 свинець і вироби з нього 10337,4 112,9 0,0 10152,5 45,6 0,0
79 цинк i вироби з нього 583,3 7,7 0,0 24547,9 95,3 0,1
80 олово і вироби з нього 22,1 33,3 0,0 3486,8 78,0 0,0
81 іншi недорогоцінні метали 67242,8 85,4 0,2 47153,3 76,6 0,1
82 інструменти, ножовi вироби 18085,0 106,5 0,1 114865,2 95,3 0,3
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 66736,2 107,2 0,2 116836,7 87,0 0,3

XVI.  МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 3309227,3 101,7 10,7 6071173,6 97,7 17,4

84 реактори ядерні, котли, машини 1819699,2 103,3 5,9 3199769,8 88,3 9,2
85 електричнi машини 1489528,1 99,7 4,8 2871403,8 110,8 8,2

XVII.  ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ,  
ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ 1844791,91 68,5 6,0 2915906,2 69,0 8,3

86 залізничні локомотиви 1389791,5 67,0 4,5 165596,1 30,1 0,5
87  засоби наземного транспорту, крiм залізничного 168122,0 58,7 0,5 2699905,0 85,8 7,7
88 літальні апарати 134092,01 60,4 0,4 40723,7 118,6 0,1
89 судна 152786,41 140,6 0,5 9681,4 1,9 0,0

XVIII.  ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНI, ФОТОГРАФІЧНІ 132174,1 102,8 0,4 457203,3 102,3 1,3
90  прилади та апарати оптичнi, фотографічні 130687,2 102,5 0,4 443262,8 102,0 1,3
91 годинники 1141,8 132,7 0,0 8869,6 121,9 0,0
92 музичні інструменти 345,1 117,7 0,0 5070,8 95,2 0,0

ХX. РIЗНI ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ 295923,9 110,4 1,0 364729,9 73,7 1,0
94 меблi 253003,6 112,5 0,8 190577,6 70,5 0,5
95 іграшки 40017,0 98,0 0,1 117608,4 72,4 0,3
96 рiзнi готовi вироби 2903,3 121,9 0,0 56543,8 90,8 0,2

XXІ. 97 ТВОРИ МИСТЕЦТВА 223,8 100,3 0,0 12011,0 371,7 0,0
Товари, придбані в портах 13004,2 96,6 0,0 127981,9 69,3 0,4
Різне 224691,6 187,9 0,7 23313,6 79,5 0,1
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕКСПОРТ: СТРАТЕГІЯ

Василь ТУГЛУК,  
«Урядовий кур’єр» 

Безумовно, з наближенням
Вільнюського саміту тема під-

писання Угоди про Асоціацію між
Україною і ЄС набуває дедалі ре-
зонанснішого звучання. Не бракує
і різних спекуляцій на цю тему,
які посилено продукують росій-
ські та українські політики —
прихильники євразійського век-
тора руху України. Оскільки ж
важливий елемент угоди — поло-
ження про створення поглибленої
та всеосяжної Зони вільної тор-
гівлі, то саме на ймовірних еконо-
мічних утратах нашої економіки
вони й акцентують свою увагу. 

До успіху через
конкуренцію

Головна теза політиків на
кшталт Сергія Глазьєва та його
адептів в Україні: Зона вільної
торгівлі з ЄС зруйнує цілі сектори
української економіки. Натомість
Представник України при ЄС
Костянтин Єлісєєв, який знає про
європейську економічну кухню не
з кремлівських «агіток», а зі своєї
щоденної практики, вважає таке
твердження однією з чергових
страшилок. Він не заперечує, що
це буде боротьба за економічне
виживання, але нагадує, що в під-
сумку від неї виграють громадяни
України, її економіка та, зреш-
тою, держава. «А щодо найбільш
чутливих сегментів економіки
країни, то для них будуть перед-
бачені певні перехідні періоди та
сприятливі адаптаційні умови, які
дадуть змогу запобігти шоковим
явищам», — зазначає він. 

На думку Представника Украї-
ни при ЄС, у тому, що перші роки
адаптації до умов ЗВТ будуть не-
простими, немає нічого дивного,
оскільки системні перетворення
завжди призводять до короткос-
трокових втрат. Але сам факт
підписання угоди значно підви-
щить інвестиційну привабливість
та приток прямих іноземних ін-
вестицій, що дасть змогу Україні
врівноважити від’ємний торго-
вельний баланс з ЄС. Окрім того,
український виробник отримає
можливість завоювати своє місце
під сонцем на «заможному» євро-
пейському ринку, знайти свою ні-
шу та просувати якісний україн-
ський продукт за достойною ці-
ною на ринки європейських кра-
їн. Вітчизняні споживачі, у свою
чергу, отримають доступ до висо-
коякісних європейських товарів в
Україні за нижчими цінами.

Врешті-решт, коли заходить
мова, який вектор руху нашій
державі обирати, то чому, примі-
ром, не взяти до уваги спільне до-
слідження Німецької дорадчої
групи й українського Інституту
економічних досліджень та полі-
тичних консультацій? Адже, за їх
даними, приєднання до Митного
союзу знизить добробут України
на 0,5% у середньостроковій пер-
спективі та на 3,7% — у довгос-
троковій. Водночас поглиблена й
всеосяжна Зона вільної торгівлі з
ЄС підвищить цей показник на
4,3% у середньостроковій пер-
спективі та на 11,8 — у довгостро-
ковій. І взагалі, що може бути
красномовнішим, ніж започатку-
вання РФ з ЄС спеціальної ініціа-
тиви «Партнерство заради мо-
дернізації». Фактично останнє —
переконливе підтвердження того,
що Росія, залишаючись країною,
головною складовою експорту
якої є сировина, а не високі техно-

логії, сама потребує докорінної
модернізації через кооперацію з
ЄС. Економічна ж інтеграція з ЄС,
як свідчить досвід країн, що були
свого часу сателітами, або рес-
публіками Союзу — це шлях до
модернізації та багатократного
підвищення ВВП на душу насе-
лення. На додачу Угода про асо-
ціацію з ЄС на відміну від статуту
Митного союзу юридично фіксує
політичні гарантії суверенітету,
незалежності та територіальної
цілісності Української держави. 

Хто буде
локомотивом
і захисником?

Безперечно, ЗВТ з Євросоюзом
відкриє українським підприєм-
ствам нові можливості для вихо-
ду на європейські ринки. Врахо-
вуючи це, вже нині, мабуть, варто
подбати, щоб деякі з них не опи-
нилися в ролі людини, яку вкину-
ли у воду, незважаючи на те, що
вона не вміє триматися на ній.
Тобто мова про реальну практич-
ну фахову допомогу їм з боку Ук-
раїнської держави при адаптації
до нових реалій європейського
ринку. Як свідчить міжнародний
досвід, більшість провідних країн

світу вирішують питання коор-
динації та захисту своїх торго-
вельно-економічних інтересів за
кордоном через функціонування
торговельно-економічних інсти-
туцій, які підпорядковані мініс-
терствам економіки та/або тор-
гівлі. Таку практику застосову-
ють у більшості країн-партнерів
України, зокрема в країнах ЄС, у
США, Китаї, Кореї, Російській
Федерації та інших. 

Однак в Україні досі продов-
жуються дискусії стосовно того,
до чиєї сфери впливу повинні
входити структури зовнішньое-

кономічної діяльності. Як відомо,
раніше 51 торгово-економічна мі-
сія (ТЕМ) перебувала в опера-
тивному підпорядкуванні Мініс-
терства економіки. Але у травні
2010 року вони були передані Мі-
ністерству закордонних справ.
Згодом ТЕМ ліквідували, а за-
мість них утворили відділи з еко-
номічних питань (ВЕП), які пра-
цюють у складі закордонних
дипломатичних установ. Таку
новацію неоднозначно сприйня-
ли в бізнесовому середовищі. 

Приміром, у березні цього року
під час спільного засідання пред-
ставників Мінекономіки та МЗС
обговорювали пошук поліпшення
ефективності роботи ВЕП. У від-
повідь на звернення свого колеги з
МЗС, який закликав «суміжни-
ків» знайти інструменти для бо-
ротьби з негативним сальдо пла-
тіжного балансу, міністр Мінеко-
номрозвитку Ігор Прасолов за-
значив: «Якщо ми говоримо про
справді ефективну і цілісну систе-
му захисту зовнішньоекономічних
інтересів держави, інтеграційно
пов’язаних із розвитком внутріш-
нього виробництва країни, то до-
цільно надати Мінекономрозвит-
ку відповідний інструмент, якого,
на нашу думку, не вистачає в цій
системі. Мова — про торговельні

представництва за кордоном».
Ігор Прасолов переконаний, що
повернення ТЕМ до складу Мін -
економрозвитку дасть змогу під-
порядкованій йому інституції в
повному обсязі та більш ефектив-
но виконувати свої функції з роз-
витку підприємництва всередині
країни і стимулювання експорту. 

Солідарний з міністром Мінеко-
номрозвитку і перший віце-пре-
зидент Українського союзу про-
мисловців і підприємців Сергій
Прохоров: «Перебування цих мі-
сій у складі Мінекономіки дасть
змогу зробити їх дії більш послі-

довними. Все-таки, завдання МЗС
— формування позитивного імід-
жу України і вирішення політич-
них питань, а не торговельні
зв’язки. Не випадково, що найкра-
щий рівень підтримки експорте-
рів нині, за оцінками бізнесу, в тих
посольствах, в яких торговими
питаннями все ще займаються
кадри, які прийшли з Мінекономі-
ки». По суті, Сергій Прохоров дип-
ломатично дав зрозуміти, що ко-
жен має виступати локомотивом у
тих справах, які йому під силу і в
яких він краще всіх розбирається. 

Перепідпорядкування
— не формальність

Нині склалася, м’яко кажучи,
незвична ситуація. Адже Міне-
кономрозвитку — головний цен-
тральний орган виконавчої вла-
ди, який відповідає за формуван-
ня та реалізацію єдиної зовніш-
ньоекономічної політики Украї-
ни. За ним закріплена також реа-
лізація інвестиційної політики,
міжвідомча координація з питань
антидемпінгу, співпраця в рам-
ках СОТ, економічна і соціальна
співпраця України з Європей-
ським Союзом тощо.

Разом із тим, як зазначають в
Мінекономрозвитку, в них немає
інструментарію реалізації цих
функцій і завдань за кордоном,
оскільки ВЕП підпорядковані
МЗС. Як наслідок, це призвело до
розбалансування системи зов-
нішньоекономічної діяльності в
цілому. Ускладнилося також на-
дання безпосередньої допомоги
вітчизняним виробникам у за-
хисті їх економічних інтересів за
кордоном, просуванні на іноземні
ринки їх товарів і послуг. Зокре-
ма, послаблено вплив на забезпе-
чення підтримки національного
товаровиробника у випадках, ко-
ли проти нього за кордоном ве-
дуть антидемпінгові, антисубси-
дійні, спеціальні та судові розслі-
дування. Про що красномовно за-
свідчили останні події довкола
наших національних компаній-
експортерів у липні–серпні цього
року, таких як ROSHEN. Відділи
з економічних питань МЗС, на які
тепер покладено функції захисту
національного товаровиробника
за кордоном продемонстрували
неспроможність запобігти або на-
лежним чином захистити інте -
реси наших експортерів.

Після ліквідації торгово-еконо-
мічних місій, Мінекономрозвитку

зіткнулося також із проблемою
отримання необхідної інформації
про зареєстровані у країнах пере-
бування торговельні представ-
ництва українських суб’єктів гос-
подарювання, яку раніше регу-
лярно надсилали до міністерства.
Це, в свою чергу, зруйнувало сис-
темну роботу з підприємствами,
які працюють на цих ринках, або
прагнуть вийти на них зі своїми
товарами та послугами, визначен-
ня проблем їх діяльності на закор-
донних ринках та надання необ-
хідної державної допомоги. Мін -
економрозвитку також позбавле-
но можливості отримувати своє-
часну та повну інформацію сто-
совно економічного стану, ниніш-
ніх тенденцій розвитку та специ-
фіки роботи на світових ринках,
зокрема в країнах Близького, Се-
реднього Сходу, Африки, Азії та
Латинської Америки. А також
безпосередньо ставити оперативні
завдання відділам з економічних
питань у разі виникнення непе-
редбачуваних ситуацій.

Водночас нині МЗС, на думку
директора департаменту торго-
вельно-економічного співробіт-
ництва Мінекономрозвитку Рус-
лана Осипенка, фактично повинно
виконувати не властиві йому фун-
кції з реалізації зовнішньо еко но -
мічної і зовнішньоторговельної
політики держави. При цьому в
нього обмежені можливості для
ретельного аналізу макроеконо-
мічних показників, підготовки
прогнозів розвитку щодо окремих
як внутрішніх, так і зовнішніх
ринків, оцінювання впливу світо-
вих ринків на економіку України.
Не кажучи вже про широке коло
заходів з антидемпінгового захис-
ту та економічної співпраці в рам-
ках СОТ, надання методичних ре-
комендацій щодо необхідних дій у
вищезазначених напрямах. 

На думку міністра Мінеконом-
розвитку Ігоря Прасолова, ство-
рення торгових представництв
при посольствах України, які б
підпорядковувалися Мінеконом-
розвитку, сприяло б удосконален-
ню механізму захисту та реаліза-
ції за кордоном інтересів держави
в торговельно-економічній сфері.
Це дало б змогу створити інтегро-
вану систему реалізації зовніш-
ньоекономічної політики з чітким
розподілом компетенції між Мін -
економрозвитку і МЗС. У підсум-
ку це забезпечить ефективну реа-
лізацію торговельно-інвестицій-
них функцій та посилення дер-
жавної підтримки й захисту екс-
портерів за кордоном, підвищить
ефективність роботи торгових
представництв завдяки відповід-
ному фаховому рівню працівників
Мінекономрозвитку. Системний
підхід, на думку міністра, сприя-
тиме уникненню додаткових бюд-
жетних витрат на дублювання
економічних функцій Мінеконом-
розвитку та МЗС, більш повному
використанню можливостей, які
надасть створення ЗВТ з ЄС та
забезпечить реалізацію реформ
Президента України щодо поси-
лення захисту інтересів ділових
кіл за кордоном та просування ук-
раїнського експорту.

Простіше кажучи, економікою
будуть займатися економісти, а
не дипломати, функціонування
новоствореної єдиної системи
усуне нинішній дисбаланс і
сприятиме не тільки більш ефек-
тивному використанню обмеже-
них ресурсів держави, а також
дасть змогу Україні нарощувати
свій зовнішньоекономічний по-
тенціал. 

Хто ж захистить українського виробника?
НА ЧАСІ. Для успішного просування нашої продукції на світові ринки 
необхідно удосконалити і переформатувати зовнішньоекономічну діяльність

Експорт українських труб може знайти свою нішу на європейському та інших ринках
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У тому, що перші роки адаптації до умов ЗВТ
будуть непростими, немає нічого дивного,
оскільки системні перетворення завжди
призводять до короткострокових втрат.
Але сам факт підписання угоди значно підвищить
інвестиційну привабливість та приток прямих
іноземних інвестицій, що дасть змогу Україні
врівноважити від’ємний торговельний баланс з ЄС. 
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Вже стало звичним, що Донець-
ка область утримує провідні

позиції за своїм внеском до сукуп-
ного вітчизняного експорту/ім-
порту продукції. Приміром, 2012
року експорт товарів становив
трохи більш як 14 мільярдів дола-
рів США. І навіть попри те, що до-
неччани тоді спрацювали з міну-
сом (82,2% до попереднього року),
регіон із цими показниками все
одно залишився на першому місці
серед всіх областей України, маю-
чи питому вагу вітчизняного екс-
порту 20,5%. Утримує першість
потужний промисловий край і ни-
ні: за результатами роботи в пер-
шому півріччі питома вага області
в загальному обсязі експорту то-
варів залишається на тому само-
му рівні — 20,3%, а це найбільше
серед регіонів-експортерів.

Партнерським
вважається
берег турецький 

За січень–червень 2013 року
експорт продукції підприємств До-
нецької області становив 6 мільяр-
дів 249,2 мільйона доларів (82,9%
до цього самого торішнього періо-
ду). Як повідомили в Головному
управлінні статистики в Донецькій
області, свої товари та продукцію
донеччани відправляють до 125
країн близького і далекого зару-

біжжя, а основними партнерами
залишаються країни СНД, Європи,
Азії, Америки, Африки, Австралії
і навіть екзотичної Океанії. Зва-
жаючи на близьке сусідство, досі
найбільшим зовнішньоторговель-
ним партнером залишається Ро-
сійська Федерація, куди за перше
півріччя експортовано товарів на
суму 1 мільярд 289,1 мільйона до-
ларів, а це аж 20,8% всіх експор-
тних поставок. Утім, експерти при
цьому зазначають: якщо попит ро-
сійських споживачів на донецьку
продукцію трохи зменшився (на
7%), то італійці, навпаки, «розкуш-
тували» запропоновані їм товари,
адже експорт до Італії, яка опини-
лася на другому місці, зріс на 7,3%
і становив 682,1 мільйона доларів
— а це 10,9% обласного обсягу. А на
третьому місці серед головних
партнерів краю Туреччина —
528,6 мільйона доларів, навіть по-
при те, що поставки по той бік Чор-
ного моря останнім часом таки по-
мітно зменшилися. 

Загалом же в географічній
структурі обласного експорту
продукції на країни СНД в поточ-
них січні-червні припадало 32,9%,
на азійські країни — 28,3, на краї-
ни Європи (без СНД) — 25,9, Аф-
рики — 7,5, Америки — 5,2% об-
ласного обсягу. Якщо порівнювати
ці цифри з показниками торіш-
нього відповідного періоду, то, на
жаль, «мінус» дуже очевидний.
Адже, приміром, до азійських
країн експорт зменшився відразу
на третину — на 34,4%, до країн

СНД — на 14,4, на ринок європей-
ських країн — на 3,6, до Америки
— на 1%. Зате на цьому неприваб-
ливому тлі на 8,7% збільшилося
відвантаження товарів на Афри-
канський континент. 

«Маючи певні напрацювання,
донеччанам потрібно диверсифі-
кувати ринки збуту в географіч-
ному сенсі і налагоджувати тісні
зв’язки з тими країнами, де мож-
ливе вигідне партнерство, — вва-
жає доктор економічних наук,
професор кафедри «Міжнародна
економіка» Донецького національ-
ного університету Юрій Макогон.
— У цьому плані досить перспек-
тивний Африканський континент,
зокрема ПАР, де є галузі, які ак-
тивно розвиваються, й саме в цьо-
му напрямку можлива взаємови-
гідна співпраця. Наприклад, у них
також беруться видобувати ко-
рисні копалини, які залягають на
великих глибинах, розвивається
металургія, машинобудування —
тобто це дуже широке поле для
партнерської діяльності. Не сек-
рет, дуже негативно вплинули на
експорт української продукції
різноманітні революції та військо-
во-політична ситуація на півночі
Африки та Близькому Сході. То-
му сподіватимемося, що все стабі-
лізується, і цей напрямок збіль-
шення ринків запрацює значно
активніше. На жаль, згадана не-
певна ситуація вже призвела до
зменшення постачання продукції
до Туреччини, яка і є нашим ста-
більним партнером, а тому тут за-

лишаються великі перспективи
для співробітництва». 

Не металом єдиним
Зважаючи на специфіку вироб-

ництва колишньої «всесоюзної ко-
чегарки», основа донецького екс-
порту — недорогоцінні метали та
вироби з них — 62,5% загального
обсягу. Частка мінеральних про-
дуктів серед відправлених за кор-
дон вантажів становить 14% (в то-
му числі енергетичних матеріалів,
нафти та продуктів її переробки
— 12,2%), продукції хімічної про-
мисловості — 7,2, транспортних
засобів та устаткування — 6,5, ма-
шин і механізмів — 4,3, сільсько-
господарської продукції та харчо-
вих продуктів — 3,1. 

Досить закономірно, що край ву-
гілля та металу, як часто назива-
ють Донеччину, найбільше експор-
тує в інші країни світу саме згадані
його промислові атрибути. Особли-
во це стосується металу: поставки
за межі України чорних металів у
січні-червні 2013 року становили 3
мільярди 372,2 мільйона доларів,
хоча порівняно з відповідним то-
рішнім періодом і зменшилися на
22,2%. Причому варто врахувати,
що на зменшення валютної вируч-
ки від експорту металу вплинула
вагома причина: середньозважена
ціна тонни експортованих підпри-
ємствами області чорних металів за
згаданий час становила 499 дола-
рів, а це на 14,2% менше від серед-
ньої ціни в січні—червні 2012 року. 

А ось донецького чорного золота
за згаданий період вдалося екс-
портувати навіть трохи більше,
ніж раніше. Таку тенденцію мож-
на було передбачити ще торік, ко-
ли вуглевидобуток почав збільшу-
ватися й донецькі шахтарі за під-
сумками 2012-го підняли на-гора
39,8 мільйона тонн палива — най-
більше за останні роки. Щоправда,
потім тутешні гірники були зму-
шені трохи пригальмувати, ос-
кільки зменшився попит на вугіл-
ля з боку металургів, які, в свою
чергу, потерпали від погіршення
умов збуту на зовнішніх ринках.
Причому фактично «зайвим» вия-
вилося не тільки коксівне вугілля,
необхідне для металургійного ви-
робництва, а й енергетичне, яким
запасаються теплові електростан-
ції. Серед першопричин варто зга-
дати зупинку великої Вуглегір-
ської ТЕС, де в березні сталася ре-
зонансна пожежа. Тобто ці реалії
зайвий раз змушували викорис-
товувати експортні можливості
вугільних підприємств, і вони не
забарилися ними скористатися.
За перше півріччя шахти Донеч-
чини відвантажили за межі Ук-
раїни 1,5 мільйона тонн вугілля —
більше, ніж за аналогічний торіш-
ній період, на 8,9%. Утім, через
зменшення експортних цін валют-
на виручка збільшилася лише на
0,1% і становила 151 мільйон дола-
рів. Це в 2,5 раза менше від валют-
них витрат місцевих імпортерів
вугілля, якого за півроку ввезли
сюди 2,9 мільйона тонн. 

Безперечно, серед позитивних
моментів фахівці не змовляючись
називають збільшення експорту
хімічної продукції. У першому пів-
річчі донецькі «хіміки» відванта-
жили за кордон продукції майже
на 400 тисяч доларів, а це на 21,9
більше, ніж за цей торішній період.
Дуже позитивна динаміка пояс-

нюється тим, що останніми роками
місцеві підприємства, дбаючи про
конкурентоспроможність продук-
ції, серйозно взялися за модерні-
зацію застарілого виробництва.
Приміром, торік помітно збільши-
лося капітальні інвестиції в хімічні
підприємства, і результат не зму-
сив себе довго чекати. 

Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

Однак досягнуте — далеко не
межа. За підсумками першого

півріччя 2013 року, позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі това-
рами в регіоні становило 2588 мі-
льйонів доларів США, а у січні—
червні 2012 року — 1630 мільйонів
доларів. Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту дорівнював 2 (то-
рік — 1,5). У січні–червні цього ро-
ку обсяги експорту товарів стано-
вили 5136,4 мільйона доларів
США, імпорту — 2548,4 мільйона
доларів. Порівняно з відповідним
періодом торік експорт збільшив-
ся на 1,8%, а імпорт зменшився на
25,4%. За весь минулий рік у ре-
гіон ввезли товарів на суму 6538,3
мільйона доларів, а експортували
з області — на 10 129,7. Отже, цьо-
горічні показники підтверджують
тенденцію збільшення обсягів екс-
порту і зменшення імпорту. 

Тенденції
до зменшення імпорту

Дніпропетровщина має зовніш-
ньоторговельні відносини з пар-
тнерами зі 145 країн світу, про-
дукція підприємств регіону має
значний попит на зовнішніх рин-
ках та щорічно постачається до
більш ніж 130 країн. Найбільше
(38,5%) регіон експортує до країн
СНД: Росії, Білорусі, Азербайд-
жану, Казахстану. Багато товарів
відправляють в азійському на-
прямку (35,3% ): в Індію, Індоне-
зію, Ірак, Йорданію. 

Налагоджена торгівля і з краї-
нами Європейського Союзу, туди
надходить 17,8% (імпорт — 37,4%)

від загального обсягу експорту ре-
гіону. У січні—червні цього року
до Європи експортовано товарів
на 900,7 мільйона доларів (імпор-
товано — на 914,1 мільйона дола-
рів США, 35,9% імпорту області), і
порівняно з аналогічним періодом
торік обсяги експорту-імпорту то-
варів зменшилися на 2% та 18,6%
відповідно. Серед країн ЄС значні
обсяги експортних поставок здійс-
нено до країн колишнього соцта-
бору: до Польщі — на 235,1 мі-
льйона доларів, Чехії — на 163 мі-
льйонів доларів, Словаччини — на
141 мільйон доларів. 

Дніпропетровську продукцію
відправляють також до Франції,
Угорщини, Китаю, Аргентини,
Бразилії. До Африки відвантажу-
ється 6,2% експорту області (ім-
порт — 2,5%), а в Америку — 2,3%
(імпорт — 7%).

Основа — 
продукція гірничо-
металургійного
комплексу (ГМК)

Звісно, експортний потенціал
регіону залежить від його природ-
них багатств та розвитку вироб-
ництва. Дніпропетровщина володіє
приблизно 50% загальнодержав-
них запасів корисних копалин, має
потужну промисловість із високим
рівнем розвитку важкої індустрії.
В області виробляють майже 19%
усієї реалізованої промислової
продукції України. Попри певний
спад промислового виробництва
2013 року (за 7 місяців — на 1,9%,
в інших регіонах — у межах 5,8—
10,8%), Придніпровський регіон
залишається лідером у промисло-

вості серед інших розвинених про-
мислових областей України. 

Основною галуззю традиційно
виступає гірничо-металургійна, а
провідними експортерами є під-
приємства ГМК: Група Метінвест,
АрселорМіттал, Інтерпайп, Євраз.
Це ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг», ТОВ «Інтерпайп Україна»,
ВАТ «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», ПАТ «Північ-
ний гірничо-збагачувальний ком-
бінат», ПАТ «Євраз — Дніпропет-
ровський металургійний комбінат
ім. Петровського», ПАТ «Цен-
тральний гірничо-збагачувальний
комбінат», ПрАТ «Сент равіс Про-
дакшн Юкрейн» (виробляє без-
шовні нержавіючі труби), ПАТ
«Інгулецький гірничо-збагачу-
вальний комбінат». Металургійні
підприємства виробляють висо-
коякісну сталь та конкурентоспро-

можний прокат. Продукція тру-
бопрокатних підприємств області
експортується у 70 країн світу. 

Тож не дивно, що у товарній
структурі експорту переважає
продукція ГМК і становить при-
близно 78% від загального обсягу
експортованих товарів: чорні ме-
тали (39,82%); вироби з чорних ме-
талів (13,94%); руди, шлаки та зо-
ла (23,93%) — згідно з показника-
ми за перше півріччя цього року,
наданими департаментом еконо-
мічного розвитку Дніпропетров-
ської облдержадміністрації. При-
чому до країн СНД спрямовано
35,9% експорту чорних металів, до
країн ЄС — 5%.

На жаль, здебільшого за кордон
поставляють сировину, і спостері-
гається певна тенденція до збіль-
шення її частки в порівнянні з ін-
шими товарами. Так, експорт за-

лізничних або трамвайних локо-
мотивів, їх частин за цей період
становив 4,91% від загального об-
сягу (у 2012 році — 7,59%); про-
дукція хімічної та пов’язаних із
нею галузей промисловості —
4,18% (2012 року — 2,38%). 

Серед провідних підприємств-
експортерів машинобудівної галу-
зі — ПАТ «Дніпровагонмаш», ДП
«Виробниче об’єднання «Півден-
ний машинобудівний завод ім. Ма-
карова», агропромислової —
«Агро-Союз» та «Агро-Овен». За
обсягами валової продукції сіль-
ського господарства за вісім міся-
ців 2013 року Дніпропетровщина
посідає друге місце в Україні. Од-
нак у структурі експорту аграрна
галузь має невеликий відсоток:
4,12% за півріччя 2013 року (4,86%
— 2012 року). 

Переорієнтація
на інші напрями

Як бачимо, традиційно Дніпро-
петровщина має експортноорієн-
товану потужну промисловість, що
певною мірою залежить від ситуа-
ції на світовому ринку та дружніх
відносин із країнами СНД. Причо-
му в основному підприємства енер-
гоємні, мають застаріле обладнан-
ня. Конкурентоспроможності вони
досягають за рахунок меншої оп-
лати праці, ніж у відповідних галу-
зях за кордоном, а не модернізації
виробництва. 

Керівник Дніпропетровського
філіалу Національного інституту
стратегічних досліджень профе-
сор Анатолій Шевцов вважає, що
Дніпропетровщина може збіль-
шити експортний потенціал, зок-
рема у галузі машинобудування

— розвиваючи не тільки ракетно-
космічний, а й інші напрямки, на-
приклад виробництво електрово-
зів і тролейбусів. 

«Наприклад, завод «Півден-
маш» нині збитковий, має недос-
татній рівень розвитку. Підприєм-
ство має переорієнтуватися на ви-
робництво продукції, яка потре-
бувала б нарощування робочих
місць. Це може бути енергозбері-
гаючий напрям — вітроенергети-
ка, сонячні батареї на базі косміч-
них технологій тощо», — зазначає
Анатолій Іванович. 

Виклики часу, на його думку, по-
требують переходу на ринкові ме-
тоди виробництва. Щоб успішно
конкурувати на світовому ринку,
підприємства мають об’єднуватися
у великі холдинги. Для збільшення
експортних можливостей регіон
має хороший потенціал і у розвит-
ку науки, впровадженні інновацій,
зокрема в ІТ-технологіях, адже у
Дніпропетровську створена непо-
гана школа програмування. Є по-
тенціал і у сільському господарстві.
Нині Дніпропетровщина постачає
за кордон зерно (здебільшого на
Близький Схід), олію, соняшник,
кукурудзу, ріпак. «В аграрній га-
лузі маємо переважно фермерські
господарства, власники яких жи-
вуть не вдома, а за кордоном. Вони
висаджують культури без враху-
вання сівозміни, — каже Анатолій
Шевцов. — Слід запроваджувати
жорсткий контроль за тим, як ви-
користовують землю, відновлюва-
ти систему меліорації. Також необ-
хідно звернути увагу на садівниц-
тво, відновлювати сади». Крім того,
професор звертає увагу на поліп-
шення інвестиційного клімату та
зменшення рівня корупції. 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

Саме «Бурштинський енергоос-
трів», розташований поблизу

західного кордону та інтегрований
в європейські енергетичні систе-
ми, значною мірою визначає мож-
ливості держави щодо експорту
електроенергії в країни Східної та
Центральної Європи. 

Сьогодні він може також слугу-
вати прикладом ведення бізнесу
на засадах соціального партнер-
ства, ще й з дотриманням еколо-
гічних стандартів.

Перетворити золу
на сировину

«Серце» острова — 12 енергоб-
локів Бурштинської ТЕС, одного з
найпотужніших в Україні об’єктів
теплової електрогенерації. Трива-
лий час тут дуже штормило. «По-
передні періоди роботи станції,
крім головного болю, практично
нічого області не приносили: су-
цільні екологічні проблеми і загро-
зи її зупинення, які неймовірними
зусиллями доводилося терміново
вирішувати», — зауважив якось
голова Івано-Франківської обл -
держадміністрації Михайло Ви-
шиванюк. Це при тому, що, крім
експорту електроенергії, станція
у Бурштині забезпечує електро-
постачання трьох західних облас-
тей — Закарпатської, частково
Івано-Франківської та Львівської. 

Область сподівається, що це вже
в минулому. Принаймні торік Бур-

штинська ТЕС продемонструвала
стабільну роботу з приростом ви-
робництва електроенергії 11%
(всього її вироблено 9,6 мільярда
кВт/год). Окреслені інвестиційні
плани з реабілітації потужностей
енергоблоків дадуть змогу і надалі
нарощувати виробничі показники,
а з ними й експортний потенціал
країни. Зокрема завершено рекон-
струкцію енергоблока №7. Трива-
ють масштабні роботи на п’ятому
енергоблоці, де передбачено від-
новлення котельного і турбінного
обладнання, впровадження систем
регулювання, контролю та керу-
вання складними енергогенерую-
чими конструкціями. 

Як повідомили у «ДТЕК Західе-
нерго», до складу якої Бурштин-
ська ТЕС нещодавно увійшла, за-
галом розглядається можливість
заміни чотирьох енергоблоків
станції сумарною потужністю 800
МВт. Зведені в 60-ті роки минуло-
го століття, вони вимагають глибо-
кої модернізації з переходом на
високий технологічний рівень,
зокрема на високоефективне ре-
гулювання частоти і потужності в
енергосистемі. 

До того ж на станції розпочали
заміну електрофільтрів, електро-
технічного устаткування й облаш-
тування максимального очищення
димових газів від золи та окису
сірки. Це сприятиме поліпшенню
екологічних показників роботи
електростанції відповідно до євро-
пейських норм. До прикладу, річні
викиди на енергоблоці №5 після
його реконструкції зменшаться в
30 разів.

Відчутний екологічний ефект
забезпечить, до речі, й ефект еко-
номічний: зменшення викидів
твердих часток та їх концентрації
в димових газах у свою чергу
збільшить відбір сухої золи та її
реалізацію для потреб будівельної
індустрії. 

Просто острів
достатку!

Прихід в область грошовитого
інвестора на проблемний, але
важливий промисловий об’єкт
місцева влада прагнула викорис-
тати з максимальною для регіону
користю. Інвестор не був проти.
Принаймні підписання у квітні
цього року Угоди про співпрацю в
сфері соціально-економічного

розвитку Івано-Франківської об-
ласті в рамках соціального пар-
тнерства між облдержадміністра-
цією та ДТЕК відбулося в дружній
атмосфері. 

Але ще до підписання меморан-
думу Бурштинська ТЕС, вийшов-
ши нарешті на шлях розвитку,
сплатила торік 110 мільйонів гри-
вень екологічних платежів, з яких

70% надійшло до місцевих бюдже-
тів Бурштина, Галича та навко-
лишніх сіл. Цього року очікують
130 мільйонів гривень (дехто нази-
ває навіть суму, мало не удвічі
більшу). Крім того, в рамках угоди
про співпрацю населені пункти
«енергетичного острова» матимуть
додаткове соціальне фінансування
для ремонту своїх тепломереж,
оновлення медичного обладнання в
лікувальних закладах, придбання
комп’ютерних класів для шкіл. 

Не забули і про інші міста При-
карпаття. Угодою обумовлено 7,2
мільйона гривень на реалізацію
пріоритетних напрямків соціаль-
но-економічного розвитку області.
Івано-Франківський обласний
центр екстреної медичної допомо-
ги очікує на найсучасніший спе-
ціалізований реанімобіль.

Окрім, образно кажучи, риби,
компанія-інвестор вирішила дати
області й вудочку. За допомогою її
спеціалістів у Бурштині почали
впроваджувати ефективну систе-
му енергоменеджменту. ДТЕК
обіцяє долучитися й до реалізації
проекту місцевого індустріального
парку, який дасть поштовх роз-
витку в регіоні бізнесу та створен-
ню нових робочих місць. 

Виготовлено на Донеччині
ФАКТ. Свою різноманітну продукцію підприємства Донеччини відвантажують за межі України до 125 країн

ПРЯмА мОВА

Доктор�економічних�наук,�
професор�кафедри�«Міжнародна�економіка»�

Донецького�національного�університету�
Юрій�МАКОГОН:

— Останнім часом крім галузей, які звично і традиційно експортують продук-
цію за кордон, — металургія, машинобудування, хімічна промисловість тощо,
— упевнено перехоплює ініціативу агропромисловий комплекс, який має дуже
великий потенціал. Відродження сільського господарства очевидне, і з’явилася
упевненість, що Україна зможе повернути собі статус житниці Європи: за оцін-
ками незалежних експертів, наша країна з її можливостями здатна забезпечити
сільськогосподарською продукцією і прогодувати ще таку саму кількість насе-
лення, яка нині є в Україні. Поступово збільшується експорт зерна, соняшникової
олії та інших продуктів, які вважаються конкурентоспроможними і дуже цінують-
ся за кордоном, оскільки екологічно чисті. В перспективі крім традиційних галу-
зей, які працюють на експорт, потрібно активніше розвивати авіаційну промис-
ловість — зокрема спільно з Росією, а також суднобудування. Варто нагадати,
до розвалу СРСР українське суднобудування за обсягами продукції становило
третину цієї промисловості колишньої держави, а нині галузь завантажена менш
ніж на 20%. Великі надії покладаються й на аерокосмічну галузь: нині Україна
бере участь у багатьох міжнародних проектах, і безпосередньо Донеччина має
прямий стосунок до виготовлення окремих видів цієї продукції. А ще в Донецькій
області з’явився важливий напрямок — надання послуг, адже після проведення
Євро-2012 завдяки підготовленій інфраструктурі значно активніше розвиваєть-
ся спортивний туризм. А сучасний міжнародний аеропорт імені С.Прокоф’єва
може взяти на себе певну частину перевезень вантажів і пасажирів. 

Продукцію Придніпров’я знають у всьому світі
ПЕРСПЕКТИВА. Дніпропетровщина забезпечує 16,5% зовнішньоторгового обороту України і має велике позитивне сальдо

ПРЯмА мОВА

Голова
Дніпропетровської�
обласної
державної
адміністрації�
Дмитро
КОЛЄСНІКОВ:

— Економічні показники свідчать
про те, що Дніпропетровщина під-
тверджує свій статус лідера промис-
ловості України, потужного ділового
центру та одного з локомотивів еко-
номіки країни. За результатами се-
ми місяців 2013 року наш регіон
упевнено посідає перше місце в Ук-
раїні за обсягом реалізованої про-
мислової продукції. Ми змогли в не-
простих умовах світової економічної
кризи не тільки зберегти рівень ви-
робництва, а й досягти помітного
зростання в окремих галузях та то-
варних позиціях. Одним із найяскра-
віших прикладів успішної реалізації
президентських програм в економіч-
ній сфері, спрямованих на стимулю-
вання розвитку промисловості, по-
ліпшення інвестиційного клімату, ім-
портозаміщення та поліпшення умов
ведення бізнесу є істотне підвищен-
ня зовнішньоторговельного балансу
області: за сім місяців 2013 року
сальдо становило 2,9 мільярда до-
ларів США, що майже на мільярд
доларів більше, ніж в аналогічному
періоді 2012 року. Показники екс-
порту/імпорту засвідчують позитивні
результати впровадження політики
імпортозаміщення, адже за майже
однакових показників експорту за
сім місяців 2012–2013 років — 5,9
мільярда доларів — показник імпор-
ту знизився на 0,98 мільярда дола-
рів, а це майже чверть загальної ве-
личини імпорту (24,3%).

Металургія�була�і�залишається�одним�з�головних�валютних�«донорів»
державного�бюджету
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На частку Бурштинської ТЕС проектною потужністю
2400 МВт припадає майже 20% обсягу реалізованої
на Прикарпатті промислової продукції.

ОФІЦІЙНО

Заступник�голови
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації
Руслан�ГУСАК:

— Звичайно, ми вітаємо та всіляко
підтримуємо тих інвесторів, які пра-
цюють на благо Прикарпаття і всієї
України. Сьогодні Бурштинська ТЕС
завантажена потужностями. А отже,
збільшено валютні надходження в Ук-
раїну, наповнюються місцеві бюдже-
ти, є попит на вугілля вітчизняних
шахт. Окрім економічних, вирішують-
ся, що важливо, соціальні питання.
Жителі Бурштина забезпечені робо-
чими місцями — на станції задіяно 2,3
тисячі працівників. 

За час роботи в режимі «Острова
Бурштинської ТЕС» колектив елек-
тростанції набув досвіду виробництва
електроенергії для споживачів Украї-
ни та на експорт за євростандартами
із забезпеченням її високої якості.

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
«Бурштинський енергетичний ос-

трів» загальною потужністю 1050
МВт створено в середині 1990-х ро-
ків задля технічного і технологічного
забезпечення синхронної роботи ук-
раїнської енергосистеми з об’єдна-
ною енергосистемою країн Європи,
а відтак — експорту української
електроенергії (до 600 МВт). 

У 2003 році за виконання ком-
плексу робіт з приєднання «енерго-
острова» до європейських електро-
мереж колектив Бурштинської ТЕС
нагороджено Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України.

За оцінками спеціалістів, з реалі-
зацією запланованих нині інвести-
ційних проектів щодо нарощування
виробничих потужностей Україна
отримає змогу експортувати значно
більший обсяг електроенергії в усі
європейські країни.
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Вже стало звичним, що Донець-
ка область утримує провідні

позиції за своїм внеском до сукуп-
ного вітчизняного експорту/ім-
порту продукції. Приміром, 2012
року експорт товарів становив
трохи більш як 14 мільярдів дола-
рів США. І навіть попри те, що до-
неччани тоді спрацювали з міну-
сом (82,2% до попереднього року),
регіон із цими показниками все
одно залишився на першому місці
серед всіх областей України, маю-
чи питому вагу вітчизняного екс-
порту 20,5%. Утримує першість
потужний промисловий край і ни-
ні: за результатами роботи в пер-
шому півріччі питома вага області
в загальному обсязі експорту то-
варів залишається на тому само-
му рівні — 20,3%, а це найбільше
серед регіонів-експортерів.

Партнерським
вважається
берег турецький 

За січень–червень 2013 року
експорт продукції підприємств До-
нецької області становив 6 мільяр-
дів 249,2 мільйона доларів (82,9%
до цього самого торішнього періо-
ду). Як повідомили в Головному
управлінні статистики в Донецькій
області, свої товари та продукцію
донеччани відправляють до 125
країн близького і далекого зару-

біжжя, а основними партнерами
залишаються країни СНД, Європи,
Азії, Америки, Африки, Австралії
і навіть екзотичної Океанії. Зва-
жаючи на близьке сусідство, досі
найбільшим зовнішньоторговель-
ним партнером залишається Ро-
сійська Федерація, куди за перше
півріччя експортовано товарів на
суму 1 мільярд 289,1 мільйона до-
ларів, а це аж 20,8% всіх експор-
тних поставок. Утім, експерти при
цьому зазначають: якщо попит ро-
сійських споживачів на донецьку
продукцію трохи зменшився (на
7%), то італійці, навпаки, «розкуш-
тували» запропоновані їм товари,
адже експорт до Італії, яка опини-
лася на другому місці, зріс на 7,3%
і становив 682,1 мільйона доларів
— а це 10,9% обласного обсягу. А на
третьому місці серед головних
партнерів краю Туреччина —
528,6 мільйона доларів, навіть по-
при те, що поставки по той бік Чор-
ного моря останнім часом таки по-
мітно зменшилися. 

Загалом же в географічній
структурі обласного експорту
продукції на країни СНД в поточ-
них січні-червні припадало 32,9%,
на азійські країни — 28,3, на краї-
ни Європи (без СНД) — 25,9, Аф-
рики — 7,5, Америки — 5,2% об-
ласного обсягу. Якщо порівнювати
ці цифри з показниками торіш-
нього відповідного періоду, то, на
жаль, «мінус» дуже очевидний.
Адже, приміром, до азійських
країн експорт зменшився відразу
на третину — на 34,4%, до країн

СНД — на 14,4, на ринок європей-
ських країн — на 3,6, до Америки
— на 1%. Зате на цьому неприваб-
ливому тлі на 8,7% збільшилося
відвантаження товарів на Афри-
канський континент. 

«Маючи певні напрацювання,
донеччанам потрібно диверсифі-
кувати ринки збуту в географіч-
ному сенсі і налагоджувати тісні
зв’язки з тими країнами, де мож-
ливе вигідне партнерство, — вва-
жає доктор економічних наук,
професор кафедри «Міжнародна
економіка» Донецького національ-
ного університету Юрій Макогон.
— У цьому плані досить перспек-
тивний Африканський континент,
зокрема ПАР, де є галузі, які ак-
тивно розвиваються, й саме в цьо-
му напрямку можлива взаємови-
гідна співпраця. Наприклад, у них
також беруться видобувати ко-
рисні копалини, які залягають на
великих глибинах, розвивається
металургія, машинобудування —
тобто це дуже широке поле для
партнерської діяльності. Не сек-
рет, дуже негативно вплинули на
експорт української продукції
різноманітні революції та військо-
во-політична ситуація на півночі
Африки та Близькому Сході. То-
му сподіватимемося, що все стабі-
лізується, і цей напрямок збіль-
шення ринків запрацює значно
активніше. На жаль, згадана не-
певна ситуація вже призвела до
зменшення постачання продукції
до Туреччини, яка і є нашим ста-
більним партнером, а тому тут за-

лишаються великі перспективи
для співробітництва». 

Не металом єдиним
Зважаючи на специфіку вироб-

ництва колишньої «всесоюзної ко-
чегарки», основа донецького екс-
порту — недорогоцінні метали та
вироби з них — 62,5% загального
обсягу. Частка мінеральних про-
дуктів серед відправлених за кор-
дон вантажів становить 14% (в то-
му числі енергетичних матеріалів,
нафти та продуктів її переробки
— 12,2%), продукції хімічної про-
мисловості — 7,2, транспортних
засобів та устаткування — 6,5, ма-
шин і механізмів — 4,3, сільсько-
господарської продукції та харчо-
вих продуктів — 3,1. 

Досить закономірно, що край ву-
гілля та металу, як часто назива-
ють Донеччину, найбільше експор-
тує в інші країни світу саме згадані
його промислові атрибути. Особли-
во це стосується металу: поставки
за межі України чорних металів у
січні-червні 2013 року становили 3
мільярди 372,2 мільйона доларів,
хоча порівняно з відповідним то-
рішнім періодом і зменшилися на
22,2%. Причому варто врахувати,
що на зменшення валютної вируч-
ки від експорту металу вплинула
вагома причина: середньозважена
ціна тонни експортованих підпри-
ємствами області чорних металів за
згаданий час становила 499 дола-
рів, а це на 14,2% менше від серед-
ньої ціни в січні—червні 2012 року. 

А ось донецького чорного золота
за згаданий період вдалося екс-
портувати навіть трохи більше,
ніж раніше. Таку тенденцію мож-
на було передбачити ще торік, ко-
ли вуглевидобуток почав збільшу-
ватися й донецькі шахтарі за під-
сумками 2012-го підняли на-гора
39,8 мільйона тонн палива — най-
більше за останні роки. Щоправда,
потім тутешні гірники були зму-
шені трохи пригальмувати, ос-
кільки зменшився попит на вугіл-
ля з боку металургів, які, в свою
чергу, потерпали від погіршення
умов збуту на зовнішніх ринках.
Причому фактично «зайвим» вия-
вилося не тільки коксівне вугілля,
необхідне для металургійного ви-
робництва, а й енергетичне, яким
запасаються теплові електростан-
ції. Серед першопричин варто зга-
дати зупинку великої Вуглегір-
ської ТЕС, де в березні сталася ре-
зонансна пожежа. Тобто ці реалії
зайвий раз змушували викорис-
товувати експортні можливості
вугільних підприємств, і вони не
забарилися ними скористатися.
За перше півріччя шахти Донеч-
чини відвантажили за межі Ук-
раїни 1,5 мільйона тонн вугілля —
більше, ніж за аналогічний торіш-
ній період, на 8,9%. Утім, через
зменшення експортних цін валют-
на виручка збільшилася лише на
0,1% і становила 151 мільйон дола-
рів. Це в 2,5 раза менше від валют-
них витрат місцевих імпортерів
вугілля, якого за півроку ввезли
сюди 2,9 мільйона тонн. 

Безперечно, серед позитивних
моментів фахівці не змовляючись
називають збільшення експорту
хімічної продукції. У першому пів-
річчі донецькі «хіміки» відванта-
жили за кордон продукції майже
на 400 тисяч доларів, а це на 21,9
більше, ніж за цей торішній період.
Дуже позитивна динаміка пояс-

нюється тим, що останніми роками
місцеві підприємства, дбаючи про
конкурентоспроможність продук-
ції, серйозно взялися за модерні-
зацію застарілого виробництва.
Приміром, торік помітно збільши-
лося капітальні інвестиції в хімічні
підприємства, і результат не зму-
сив себе довго чекати. 

Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

Однак досягнуте — далеко не
межа. За підсумками першого

півріччя 2013 року, позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі това-
рами в регіоні становило 2588 мі-
льйонів доларів США, а у січні—
червні 2012 року — 1630 мільйонів
доларів. Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту дорівнював 2 (то-
рік — 1,5). У січні–червні цього ро-
ку обсяги експорту товарів стано-
вили 5136,4 мільйона доларів
США, імпорту — 2548,4 мільйона
доларів. Порівняно з відповідним
періодом торік експорт збільшив-
ся на 1,8%, а імпорт зменшився на
25,4%. За весь минулий рік у ре-
гіон ввезли товарів на суму 6538,3
мільйона доларів, а експортували
з області — на 10 129,7. Отже, цьо-
горічні показники підтверджують
тенденцію збільшення обсягів екс-
порту і зменшення імпорту. 

Тенденції
до зменшення імпорту

Дніпропетровщина має зовніш-
ньоторговельні відносини з пар-
тнерами зі 145 країн світу, про-
дукція підприємств регіону має
значний попит на зовнішніх рин-
ках та щорічно постачається до
більш ніж 130 країн. Найбільше
(38,5%) регіон експортує до країн
СНД: Росії, Білорусі, Азербайд-
жану, Казахстану. Багато товарів
відправляють в азійському на-
прямку (35,3% ): в Індію, Індоне-
зію, Ірак, Йорданію. 

Налагоджена торгівля і з краї-
нами Європейського Союзу, туди
надходить 17,8% (імпорт — 37,4%)

від загального обсягу експорту ре-
гіону. У січні—червні цього року
до Європи експортовано товарів
на 900,7 мільйона доларів (імпор-
товано — на 914,1 мільйона дола-
рів США, 35,9% імпорту області), і
порівняно з аналогічним періодом
торік обсяги експорту-імпорту то-
варів зменшилися на 2% та 18,6%
відповідно. Серед країн ЄС значні
обсяги експортних поставок здійс-
нено до країн колишнього соцта-
бору: до Польщі — на 235,1 мі-
льйона доларів, Чехії — на 163 мі-
льйонів доларів, Словаччини — на
141 мільйон доларів. 

Дніпропетровську продукцію
відправляють також до Франції,
Угорщини, Китаю, Аргентини,
Бразилії. До Африки відвантажу-
ється 6,2% експорту області (ім-
порт — 2,5%), а в Америку — 2,3%
(імпорт — 7%).

Основа — 
продукція гірничо-
металургійного
комплексу (ГМК)

Звісно, експортний потенціал
регіону залежить від його природ-
них багатств та розвитку вироб-
ництва. Дніпропетровщина володіє
приблизно 50% загальнодержав-
них запасів корисних копалин, має
потужну промисловість із високим
рівнем розвитку важкої індустрії.
В області виробляють майже 19%
усієї реалізованої промислової
продукції України. Попри певний
спад промислового виробництва
2013 року (за 7 місяців — на 1,9%,
в інших регіонах — у межах 5,8—
10,8%), Придніпровський регіон
залишається лідером у промисло-

вості серед інших розвинених про-
мислових областей України. 

Основною галуззю традиційно
виступає гірничо-металургійна, а
провідними експортерами є під-
приємства ГМК: Група Метінвест,
АрселорМіттал, Інтерпайп, Євраз.
Це ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг», ТОВ «Інтерпайп Україна»,
ВАТ «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», ПАТ «Північ-
ний гірничо-збагачувальний ком-
бінат», ПАТ «Євраз — Дніпропет-
ровський металургійний комбінат
ім. Петровського», ПАТ «Цен-
тральний гірничо-збагачувальний
комбінат», ПрАТ «Сент равіс Про-
дакшн Юкрейн» (виробляє без-
шовні нержавіючі труби), ПАТ
«Інгулецький гірничо-збагачу-
вальний комбінат». Металургійні
підприємства виробляють висо-
коякісну сталь та конкурентоспро-

можний прокат. Продукція тру-
бопрокатних підприємств області
експортується у 70 країн світу. 

Тож не дивно, що у товарній
структурі експорту переважає
продукція ГМК і становить при-
близно 78% від загального обсягу
експортованих товарів: чорні ме-
тали (39,82%); вироби з чорних ме-
талів (13,94%); руди, шлаки та зо-
ла (23,93%) — згідно з показника-
ми за перше півріччя цього року,
наданими департаментом еконо-
мічного розвитку Дніпропетров-
ської облдержадміністрації. При-
чому до країн СНД спрямовано
35,9% експорту чорних металів, до
країн ЄС — 5%.

На жаль, здебільшого за кордон
поставляють сировину, і спостері-
гається певна тенденція до збіль-
шення її частки в порівнянні з ін-
шими товарами. Так, експорт за-

лізничних або трамвайних локо-
мотивів, їх частин за цей період
становив 4,91% від загального об-
сягу (у 2012 році — 7,59%); про-
дукція хімічної та пов’язаних із
нею галузей промисловості —
4,18% (2012 року — 2,38%). 

Серед провідних підприємств-
експортерів машинобудівної галу-
зі — ПАТ «Дніпровагонмаш», ДП
«Виробниче об’єднання «Півден-
ний машинобудівний завод ім. Ма-
карова», агропромислової —
«Агро-Союз» та «Агро-Овен». За
обсягами валової продукції сіль-
ського господарства за вісім міся-
ців 2013 року Дніпропетровщина
посідає друге місце в Україні. Од-
нак у структурі експорту аграрна
галузь має невеликий відсоток:
4,12% за півріччя 2013 року (4,86%
— 2012 року). 

Переорієнтація
на інші напрями

Як бачимо, традиційно Дніпро-
петровщина має експортноорієн-
товану потужну промисловість, що
певною мірою залежить від ситуа-
ції на світовому ринку та дружніх
відносин із країнами СНД. Причо-
му в основному підприємства енер-
гоємні, мають застаріле обладнан-
ня. Конкурентоспроможності вони
досягають за рахунок меншої оп-
лати праці, ніж у відповідних галу-
зях за кордоном, а не модернізації
виробництва. 

Керівник Дніпропетровського
філіалу Національного інституту
стратегічних досліджень профе-
сор Анатолій Шевцов вважає, що
Дніпропетровщина може збіль-
шити експортний потенціал, зок-
рема у галузі машинобудування

— розвиваючи не тільки ракетно-
космічний, а й інші напрямки, на-
приклад виробництво електрово-
зів і тролейбусів. 

«Наприклад, завод «Півден-
маш» нині збитковий, має недос-
татній рівень розвитку. Підприєм-
ство має переорієнтуватися на ви-
робництво продукції, яка потре-
бувала б нарощування робочих
місць. Це може бути енергозбері-
гаючий напрям — вітроенергети-
ка, сонячні батареї на базі косміч-
них технологій тощо», — зазначає
Анатолій Іванович. 

Виклики часу, на його думку, по-
требують переходу на ринкові ме-
тоди виробництва. Щоб успішно
конкурувати на світовому ринку,
підприємства мають об’єднуватися
у великі холдинги. Для збільшення
експортних можливостей регіон
має хороший потенціал і у розвит-
ку науки, впровадженні інновацій,
зокрема в ІТ-технологіях, адже у
Дніпропетровську створена непо-
гана школа програмування. Є по-
тенціал і у сільському господарстві.
Нині Дніпропетровщина постачає
за кордон зерно (здебільшого на
Близький Схід), олію, соняшник,
кукурудзу, ріпак. «В аграрній га-
лузі маємо переважно фермерські
господарства, власники яких жи-
вуть не вдома, а за кордоном. Вони
висаджують культури без враху-
вання сівозміни, — каже Анатолій
Шевцов. — Слід запроваджувати
жорсткий контроль за тим, як ви-
користовують землю, відновлюва-
ти систему меліорації. Також необ-
хідно звернути увагу на садівниц-
тво, відновлювати сади». Крім того,
професор звертає увагу на поліп-
шення інвестиційного клімату та
зменшення рівня корупції. 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

Саме «Бурштинський енергоос-
трів», розташований поблизу

західного кордону та інтегрований
в європейські енергетичні систе-
ми, значною мірою визначає мож-
ливості держави щодо експорту
електроенергії в країни Східної та
Центральної Європи. 

Сьогодні він може також слугу-
вати прикладом ведення бізнесу
на засадах соціального партнер-
ства, ще й з дотриманням еколо-
гічних стандартів.

Перетворити золу
на сировину

«Серце» острова — 12 енергоб-
локів Бурштинської ТЕС, одного з
найпотужніших в Україні об’єктів
теплової електрогенерації. Трива-
лий час тут дуже штормило. «По-
передні періоди роботи станції,
крім головного болю, практично
нічого області не приносили: су-
цільні екологічні проблеми і загро-
зи її зупинення, які неймовірними
зусиллями доводилося терміново
вирішувати», — зауважив якось
голова Івано-Франківської обл -
держадміністрації Михайло Ви-
шиванюк. Це при тому, що, крім
експорту електроенергії, станція
у Бурштині забезпечує електро-
постачання трьох західних облас-
тей — Закарпатської, частково
Івано-Франківської та Львівської. 

Область сподівається, що це вже
в минулому. Принаймні торік Бур-

штинська ТЕС продемонструвала
стабільну роботу з приростом ви-
робництва електроенергії 11%
(всього її вироблено 9,6 мільярда
кВт/год). Окреслені інвестиційні
плани з реабілітації потужностей
енергоблоків дадуть змогу і надалі
нарощувати виробничі показники,
а з ними й експортний потенціал
країни. Зокрема завершено рекон-
струкцію енергоблока №7. Трива-
ють масштабні роботи на п’ятому
енергоблоці, де передбачено від-
новлення котельного і турбінного
обладнання, впровадження систем
регулювання, контролю та керу-
вання складними енергогенерую-
чими конструкціями. 

Як повідомили у «ДТЕК Західе-
нерго», до складу якої Бурштин-
ська ТЕС нещодавно увійшла, за-
галом розглядається можливість
заміни чотирьох енергоблоків
станції сумарною потужністю 800
МВт. Зведені в 60-ті роки минуло-
го століття, вони вимагають глибо-
кої модернізації з переходом на
високий технологічний рівень,
зокрема на високоефективне ре-
гулювання частоти і потужності в
енергосистемі. 

До того ж на станції розпочали
заміну електрофільтрів, електро-
технічного устаткування й облаш-
тування максимального очищення
димових газів від золи та окису
сірки. Це сприятиме поліпшенню
екологічних показників роботи
електростанції відповідно до євро-
пейських норм. До прикладу, річні
викиди на енергоблоці №5 після
його реконструкції зменшаться в
30 разів.

Відчутний екологічний ефект
забезпечить, до речі, й ефект еко-
номічний: зменшення викидів
твердих часток та їх концентрації
в димових газах у свою чергу
збільшить відбір сухої золи та її
реалізацію для потреб будівельної
індустрії. 

Просто острів
достатку!

Прихід в область грошовитого
інвестора на проблемний, але
важливий промисловий об’єкт
місцева влада прагнула викорис-
тати з максимальною для регіону
користю. Інвестор не був проти.
Принаймні підписання у квітні
цього року Угоди про співпрацю в
сфері соціально-економічного

розвитку Івано-Франківської об-
ласті в рамках соціального пар-
тнерства між облдержадміністра-
цією та ДТЕК відбулося в дружній
атмосфері. 

Але ще до підписання меморан-
думу Бурштинська ТЕС, вийшов-
ши нарешті на шлях розвитку,
сплатила торік 110 мільйонів гри-
вень екологічних платежів, з яких

70% надійшло до місцевих бюдже-
тів Бурштина, Галича та навко-
лишніх сіл. Цього року очікують
130 мільйонів гривень (дехто нази-
ває навіть суму, мало не удвічі
більшу). Крім того, в рамках угоди
про співпрацю населені пункти
«енергетичного острова» матимуть
додаткове соціальне фінансування
для ремонту своїх тепломереж,
оновлення медичного обладнання в
лікувальних закладах, придбання
комп’ютерних класів для шкіл. 

Не забули і про інші міста При-
карпаття. Угодою обумовлено 7,2
мільйона гривень на реалізацію
пріоритетних напрямків соціаль-
но-економічного розвитку області.
Івано-Франківський обласний
центр екстреної медичної допомо-
ги очікує на найсучасніший спе-
ціалізований реанімобіль.

Окрім, образно кажучи, риби,
компанія-інвестор вирішила дати
області й вудочку. За допомогою її
спеціалістів у Бурштині почали
впроваджувати ефективну систе-
му енергоменеджменту. ДТЕК
обіцяє долучитися й до реалізації
проекту місцевого індустріального
парку, який дасть поштовх роз-
витку в регіоні бізнесу та створен-
ню нових робочих місць. 

Виготовлено на Донеччині
ФАКТ. Свою різноманітну продукцію підприємства Донеччини відвантажують за межі України до 125 країн
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— Останнім часом крім галузей, які звично і традиційно експортують продук-
цію за кордон, — металургія, машинобудування, хімічна промисловість тощо,
— упевнено перехоплює ініціативу агропромисловий комплекс, який має дуже
великий потенціал. Відродження сільського господарства очевидне, і з’явилася
упевненість, що Україна зможе повернути собі статус житниці Європи: за оцін-
ками незалежних експертів, наша країна з її можливостями здатна забезпечити
сільськогосподарською продукцією і прогодувати ще таку саму кількість насе-
лення, яка нині є в Україні. Поступово збільшується експорт зерна, соняшникової
олії та інших продуктів, які вважаються конкурентоспроможними і дуже цінують-
ся за кордоном, оскільки екологічно чисті. В перспективі крім традиційних галу-
зей, які працюють на експорт, потрібно активніше розвивати авіаційну промис-
ловість — зокрема спільно з Росією, а також суднобудування. Варто нагадати,
до розвалу СРСР українське суднобудування за обсягами продукції становило
третину цієї промисловості колишньої держави, а нині галузь завантажена менш
ніж на 20%. Великі надії покладаються й на аерокосмічну галузь: нині Україна
бере участь у багатьох міжнародних проектах, і безпосередньо Донеччина має
прямий стосунок до виготовлення окремих видів цієї продукції. А ще в Донецькій
області з’явився важливий напрямок — надання послуг, адже після проведення
Євро-2012 завдяки підготовленій інфраструктурі значно активніше розвиваєть-
ся спортивний туризм. А сучасний міжнародний аеропорт імені С.Прокоф’єва
може взяти на себе певну частину перевезень вантажів і пасажирів. 

Продукцію Придніпров’я знають у всьому світі
ПЕРСПЕКТИВА. Дніпропетровщина забезпечує 16,5% зовнішньоторгового обороту України і має велике позитивне сальдо

ПРЯмА мОВА

Голова
Дніпропетровської�
обласної
державної
адміністрації�
Дмитро
КОЛЄСНІКОВ:

— Економічні показники свідчать
про те, що Дніпропетровщина під-
тверджує свій статус лідера промис-
ловості України, потужного ділового
центру та одного з локомотивів еко-
номіки країни. За результатами се-
ми місяців 2013 року наш регіон
упевнено посідає перше місце в Ук-
раїні за обсягом реалізованої про-
мислової продукції. Ми змогли в не-
простих умовах світової економічної
кризи не тільки зберегти рівень ви-
робництва, а й досягти помітного
зростання в окремих галузях та то-
варних позиціях. Одним із найяскра-
віших прикладів успішної реалізації
президентських програм в економіч-
ній сфері, спрямованих на стимулю-
вання розвитку промисловості, по-
ліпшення інвестиційного клімату, ім-
портозаміщення та поліпшення умов
ведення бізнесу є істотне підвищен-
ня зовнішньоторговельного балансу
області: за сім місяців 2013 року
сальдо становило 2,9 мільярда до-
ларів США, що майже на мільярд
доларів більше, ніж в аналогічному
періоді 2012 року. Показники екс-
порту/імпорту засвідчують позитивні
результати впровадження політики
імпортозаміщення, адже за майже
однакових показників експорту за
сім місяців 2012–2013 років — 5,9
мільярда доларів — показник імпор-
ту знизився на 0,98 мільярда дола-
рів, а це майже чверть загальної ве-
личини імпорту (24,3%).

Металургія�була�і�залишається�одним�з�головних�валютних�«донорів»
державного�бюджету
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На частку Бурштинської ТЕС проектною потужністю
2400 МВт припадає майже 20% обсягу реалізованої
на Прикарпатті промислової продукції.

ОФІЦІЙНО

Заступник�голови
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації
Руслан�ГУСАК:

— Звичайно, ми вітаємо та всіляко
підтримуємо тих інвесторів, які пра-
цюють на благо Прикарпаття і всієї
України. Сьогодні Бурштинська ТЕС
завантажена потужностями. А отже,
збільшено валютні надходження в Ук-
раїну, наповнюються місцеві бюдже-
ти, є попит на вугілля вітчизняних
шахт. Окрім економічних, вирішують-
ся, що важливо, соціальні питання.
Жителі Бурштина забезпечені робо-
чими місцями — на станції задіяно 2,3
тисячі працівників. 

За час роботи в режимі «Острова
Бурштинської ТЕС» колектив елек-
тростанції набув досвіду виробництва
електроенергії для споживачів Украї-
ни та на експорт за євростандартами
із забезпеченням її високої якості.

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
«Бурштинський енергетичний ос-

трів» загальною потужністю 1050
МВт створено в середині 1990-х ро-
ків задля технічного і технологічного
забезпечення синхронної роботи ук-
раїнської енергосистеми з об’єдна-
ною енергосистемою країн Європи,
а відтак — експорту української
електроенергії (до 600 МВт). 

У 2003 році за виконання ком-
плексу робіт з приєднання «енерго-
острова» до європейських електро-
мереж колектив Бурштинської ТЕС
нагороджено Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України.

За оцінками спеціалістів, з реалі-
зацією запланованих нині інвести-
ційних проектів щодо нарощування
виробничих потужностей Україна
отримає змогу експортувати значно
більший обсяг електроенергії в усі
європейські країни.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕКСПОРТ: ДИВЕРСИфІКацІЯ

Вікторія КОВАЛЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

Україна за інтелектуальним
потенціалом у 80-х роках

минулого століття була на пер-
шому місці в світі. Ми надавали
численні заявки на винаходи та
відкриття, за часів Радянського
Союзу могли змагатися навіть з
Японією. Оскільки головним ін-
новаційним ресурсом у світі є ін-
телектуальний, експерти вважа-
ють, що нині відчутний дефіцит
не сировинних ресурсів, а ідей.
Вітчизняні економічні мрійники
плекають надію про часи, коли
Україна зможе запропонувати
модель, що ліквідує дисгармонію
між розвитком науково-техніч-
ного прогресу та людини.

Акцент
на продуктах
переробки зерна

Нині частка продукції з висо-
ким рівнем доданої вартості в
експорті України, за оцінкою
ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент»,
не перевищує 15% (це товари ма-
шинобудування, авіапрому,
трансформатори, обладнання
для АЕС, газоперекачувальні аг-

регати тощо). Досягти рівня в
25%, на думку експертів цієї ком-
панії, країні цілком під силу.

Директор державного підпри-
ємства (ДП) «Укрпромзовніш-
експертиза» Володимир Власюк
налаштований оптимістичніше.
На його погляд, існує можливість
збільшення частки в експорті
продукції високого ступеня пе-
реробки до 30–35%. Перспектив-
ні експортні можливості має, на
його думку, металургія. А саме
поліпшення якості всіх сегментів
металопродукції, зокрема холод-
нокатаних рулонів, оцинкування,
плоского прокату з покриттям,
налагодження виробництва про-
дукції вищих переділів, зокрема
труб зі сталі марок Х90 і Х100
для магістральних газо- та на-
фтогонів, рейок завдовжки 100 м
для швидкісних потягів тощо. У
сільському господарстві акцен-
тувати слід на експорті не зерна,
а продуктів його переробки (глю-
тену, крохмалю, глюкозно-фрук-
тових сиропів, органічних кис-
лот, біопластиків тощо), розвит-
ку органічного сільського госпо-
дарства з огляду на зростаючий
світовий попит на екологічні про-
дукти харчування. Також вели-
кий потенціал розвитку експорту
послуг, зокрема в сфері транзиту

(Європа — Азія), інформаційних
технологій та туризму.

Багато позицій українського
експорту не поступаються світо-
вим зразкам, але вийти на розви-
нені ринки дуже складно, тому
що бути кращими за якістю і ці-
ною недостатньо, — констатує
начальник аналітичного депар-
таменту ТОВ «КУА «ІТТ-Ме-
неджмент» Віталій Мурашкін. —
Потрібна політична стабільність
і визначеність курсу країни».

Не обмежуватися
програмами

За даними Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни (Мінекономрозвитку), пе-
реважну частину вітчизняної
продукції з високим рівнем дода-
ної вартості в товарній структурі
експорту становить продукція
машинобудування. В січні—чер-
вні цього року вона досягла 17,2%
від загального експорту товарів
України (у 2012 році — 19,3%).

В основну десятку продукції
машинобудування в першому
півріччі цього року, зокрема,
ввійшли вагони для перевезень
вантажів по коліях, несамохідні
(16% загального експорту про-
дукції машинобудування), прово-

ди ізольовані, кабелі та інші ізо-
льовані електричні провідники;
кабелі волоконно-оптичні (9,6%),
двигуни турбореактивні, турбог-
винтові та інші газові турбіни
(9,5%), частини до залізничних
локомотивів або моторних вагонів
трамвая або рухомого складу
(4,8%), інші апарати літальні; кос-
мічні апарати та суб орбітальні і
космічні ракети-носії (1,8%).

До трійки найбільш активних
експортерів продукції машино-
будування ввійшли підприєм-
ства, які експортують її до Росій-
ської Федерації (51,3% її загаль-
ного експорту), Казахстану
(7,4%), Угорщини (5,5%). 

З метою розвитку внутрішньо-
го виробництва в нашій країні
розроблено й затверджено по-
становою Кабінету Міністрів від
12 вересня 2011р. №1130 Дер-
жавну програму розвитку внут-
рішнього виробництва (далі —
Програма). Її заходи та завдання
спрямовані на створення високо-
рентабельних, енергозберігаю-
чих та екологічно чистих вироб-
ництв, здатних конкурувати на
внутрішньому і зовнішньому
ринку, та створення сприятли-
вих умов для зниження залеж-
ності економіки України від ім-
порту. Згідно з цією програмою в

реальному секторі економіки ук-
раїнські підприємства реалізу-
ють 160 інвестиційних проектів. 

«В Україні немає системної дер-
жавної політики щодо стимулю-
вання розвитку експортноорієн-
тованих високотехнологічних та
наукомістких виробництв. Діють
лише окремі програми: з розвитку
літакобудування, ІТ-сектору та в
галузі ВПК», каже Володимир
Власюк. За його словами, потрібні
заходи державної політики для
стимулювання експорту. До таких
він зараховує державні програми,
спрямовані на задоволення внут-
рішнього інвестиційного попиту,
які дадуть змогу відновити серій-
не виробництво продукції та ство-
рять передумови для виходу з
нею на зовнішні ринки. Це сто-
сується, в першу чергу, галузей
транспортного та енергетичного
машинобудування, модернізації
основних фондів та об’єктів ін-
фраструктури. Дієвими заходами
можуть також стати стимулюван-
ня приходу в Україну західних
компаній із сучасними технологія-
ми через механізм партнерств та
запровадження фінансових ін-
струментів підтримки експорту
продукції з високою доданою вар-
тістю (експортне кредитування,
гарантії, податкові пільги тощо).

Відчуваємо дефіцит ідей
ІННОВАЦІЇ. Експерти оцінюють можливість збільшення частки в експорті вітчизняної
продукції високого ступеня переробки до 25-35%

Василь ТУГЛУК,
«Урядовий кур’єр»

Можливо, в інших країнах не
знають української приказ-

ки, яка стверджує, що своя со-
рочка ближча до тіла. Проте коли
йдеться про захист тамтешніх
виробників тієї чи іншої продук-
ції, дії державних інституцій на-
гадують про неї. 

Першими відчули це на собі
виробники української трубної
продукції, коли проти них майже
два десятиліття тому в США по-
рушили антидемпінгове провад-
ження. Цього року ситуація по-
вторилася: за скаргою американ-
ських підприємств, які виготов-
ляють ідентичну продукцію, зно-
ву триває антидемпінгове розслі-
дування, результати якого ста-
нуть відомі лише наступного ро-
ку. Водночас Європейська Комі-
сія на початку цього року вирі-
шила, що антидемпінгове розслі-
дування щодо імпорту сталевих
труб з України має бути припи-
нене. При цьому рішення набуло
чинності наступного дня після
публікації в Офіційному журналі
Європейського Союзу на сайті
Європейської Комісії 14 лютого.

Зрозуміло, що кожна із країн
дбає передусім про власного то-
варовиробника і прагне створити
йому максимум сприятливих
умов як удома, так і за кордоном.
При цьому ні для кого не секрет,
що «чужим» ніхто не збирається
стелити килимові доріжки та
зустрічати із квітами, якщо міс-
цева економіка продукує в до-
статній кількості ті чи інші това-
ри. Тож щоб досягти успіху, екс-
портерам, приміром, нашої краї-
ни необхідно виготовляти товари,
які б за показниками «ціна-
якість» перевершували закор-
донні аналоги. 

Однак коли йдеться про суто
економічні інтереси, то це, як ка-
жуть, ще півбіди. Гірше, коли за
ними приховують або й виводять
на перший план політику, в чому
наша країна має «приємність»
переконуватися вже не вперше.
Зокрема завдяки наполегливим
«запрошенням» до Митного сою-
зу. Рельєфно це стало помітним
після того, як на загальнодержав-
ному рівні керівництво України
чітко проголосило курс на євроін-
теграцію. Реакція кремлівських
політиків особливо після того, як
перспектива підписання Украї-
ною Угоди про зону вільної тор-
гівлі з ЄС перейшла з теоретич-
ної у практичну площину, явно
вийшла за дипломатичні рамки. 

Так, після того, як зусиллями
митної служби РФ було заблоко-
вано, по суті, весь український
експорт, радник російського гла-

ви держави Сергій Глазьєв опри-
люднив свою оцінку цих подій:
«Не потрібно драматизувати. Ро-
сійська Федеральна митна служ-
ба здійснювала профілактичні
кроки, пов’язані з підготовкою
зміни митного режиму на випа-
док підписання Україною Угоди
про асоціацію з ЄС. Ми зробили
висновки, і тепер продовжується
опрацювання інформації. Ситуа-
ція нормалізується, але ми на
всяк випадок готуємося до поси-
лення режиму, якщо Україна
здійснить цей самовбивчий крок
і підпише Угоду про асоціацію».
Далі він попередив про посилен-
ня митних процедур, ретельний
ветеринарний і санітарний кон-
троль імпортованих з України
товарів. Пообіцяв вихід Росії із
зони вільної торгівлі з Україною
і скасування спільних проектів у
галузі атомної енергетики, вій-

ськово-промислового, ракетно-
космічного та авіаційного ком-
плексів. 

Сказане ним хоч і нагадувало
шантаж, проте засвідчило, що
українським експортерам у від-
носинах із країнами Митного
союзу і особливо РФ потрібно ви-
ходити з реалій і готуватися най-
ближчим часом до переорієнтації
руху своїх товарів на ринки ін-
ших країн. 

Тим більше, що і Володимир
Путін в інтерв'ю російському
Першому каналу і агентству Ас-
сошіейтед Пресс нещодавно за-
значив: «Коли обнуляються мита,
з'являється товар іноземного ви-
робництва на українському рин-
ку, а свої підприємства працю-
ють, куди свій товар подіти? У
нас є побоювання, що вони будуть
витискатися на наш ринок, на ри-
нок Митного союзу, на ринок Ро-
сії, Казахстану й Білорусі. Але ми
так не домовлялися, це створю-
ватиме проблеми для нашої еко-
номіки. І друге, що таке впрова-
дити в себе одразу технічні стан-
дарти? Це значить, що українські
підприємства випускатимуть усе,
не знаю, ліфт, машину, сорочку,
годинник та інше, усі інші товари
за технічними регламентами Єв-
росоюзу. Вони гарні, але дуже
жорсткі, і щоб підприємства так
працювали за цими регламента-
ми, потрібні інвестиції багатомі-
льярдні, час потрібен. Сумніваю-
ся, що це можливо зробити відра-
зу. А поки це робитимуть, багато
підприємств уже розоряться або
знову ж виштовхуватимуть това-
ри на наш ринок. Ми змушені бу-
демо закриватися». 

Тобто нам недвозначно дали
зрозуміти, що і в Європу ми зі
своїми товарами не потрапимо, і
в Митний союз їх не пустять.
Водночас, як вважають експер-

ти, Україна у процесі євроінтег-
рації і, зокрема, імплементації
Угоди про асоціацію переходить
не на технічні стандарти ЄС, а на
технічні регламенти, які будуть
гармонізованими з регламентами
Євросоюзу. А це різні речі. Тех-
нічні регламенти містять обов'яз-
кові вимоги до продукції, насам-
перед до її безпечності. Водночас
стандарти є добровільними в ЄС
відповідно до положень Угоди
СОТ про технічні бар'єри в тор-
гівлі. Отже, вони мають бути до-
бровільними в Україні відповідно
до тієї самої угоди. Безперечно,
українські виробники матимуть,
так би мовити, невеликий пере-
починок. І його вони мають вико-
ристати для модернізації вироб-
ництва, щоб продукція, яку ви-
пускатимуть, відповідала найви-
щим стандартам.

Окрім усього, українські ви-
робники мають можливість, так
би мовити, переорієнтувати свої
експортні потоки. Як вважає ви-
конавчий директор Міжнародно-
го фонду Блейзера Олег Устенко,
частину нинішнього експорту —
чорні метали, труби і продукцію
машинобудування — після при-
єднання до ЗВТ ЄС можна буде
експортувати в ЄС, решту — в
країни Азії й зокрема в Китай, із
яким у нас зміцнюються еконо-
мічні зв’язки. Продукцію маши-
нобудування можна постачати у
Бразилію. Оскільки існує коопе-
рація із країнами Митного союзу,
то залізничні вагони так чи інак-
ше надходитимуть туди, хоч і в
менших обсягах. 

Продукція сільського госпо-
дарства має в ЄС попит і тепер. А
в майбутньому її обсяги лише
зростатимуть. Тож прагнення
налякати нашу країну Європою
навряд чи будуть успішними для
розробників цього проекту. 

Не такий страшний ЄС…
АКТУАЛЬНО. Через імовірні ускладнення на північно-східному напрямку руху товарів
вітчизняним виробникам доведеться шукати нові ринки збуту 

Можливо, мине не так вже й багато часу і кордон з Євросоюзом стане
для українців прозорим
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Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

Як нині наші експортери
завойовують нові рин-

ки збуту продукції? Як
можна поліпшити механізм
державної підтримки ук-
раїнських компаній під час
участі в міжнародних тен-
дерах за кордоном? Про це
ми запитали в експертів. 

Що грає проти
нашого
виробника?

На думку керівника де-
партаменту ризик-менед-
жменту міжнародної юри-
дичної фірми Integrites Єв-
гена Тимошенка, державна
підтримка вітчизняного
експорту, зокрема у плані
участі в міжнародних тен-
дерах, не має системного
характеру. І найімовірні-
ше, пов’язана або з можли-
вістю окремих компаній
лобіювати власні інтереси,
або з високим статусом
проекту, який виділяється
як пріоритетний на офіцій-
ному рівні. Саме через таку
концепцію ролі держави у
розвитку міжнародної еко-
номічної кооперації за

участю вітчизняних вироб-
ників належність до пере-
ліку підприємств, що ре-
ально отримають підтрим -
ку, — свого роду привілей. 

Експерт констатує, що
останнім часом ця пробле-
ма стає дедалі актуальні-
шою. І на це є кілька при-
чин. Перша — складне фі-
нансове становище при-
ватного сектору.  

Друга — ускладнення
участі в подібних конкур-
сах через високу конку-
ренцію. Якби держава ло-
біювала інтереси виробни-
ка у плані сертифікації йо-
го товару, супроводження
офіційної документації та
популяризації української
продукції серед закордон-
них контрагентів, то й кіль-
кість відмов в участі та по-
зитивних рішень для на-
ших підприємців мала б
зростати. 

Третя — посилення кон-
куренції з боку країн, що
розвиваються, де дешевиз-
на чинників виробництва з
часом поєдналася із ростом
популярності їх брендів.
Наприклад, якщо раніше
до китайської продукції
ставилися насторожено, то
останніми роками її купу-
ють охочіше. 

Четверта — втрачання
своїх позицій українськими
виробниками через техніч-
ну застарілість та брак ін-
вестицій. Наша країна ще
здатна постачати на світові
ринки прогресивні наукові
розробки та ноу-хау, але
стан виробничих потужнос-
тей, велика енергозатрат-
ність, низька гнучкість ба-
гатьох виробництв при ви-
готовленні окремих невели-
ких партій нестандартних
товарів часто грають проти
вітчизняних компаній.

Бракує грошей 
У складності отримання

державної підтримки Єв-
ген Тимошенко виділяє
кілька моментів. Насампе-
ред ідеться про розмір ком-
паній. Зазвичай, каже він,
можна сподіватися на дер-
жавну підтримку, коли у
підприємства великі оборот
і вартість основних активів.
Якщо взяти більш глибо-
кий аналіз корпоративних
фінансів, то за інших рів-
них умов велика компанія
(часто правонаступник під-
приємства часів Радян-
ського Союзу) із суттєвим
борговим навантаженням
має більше шансів отрима-

ти позитивне рішення,
аніж та, що створена вже
за часів незалежності, має
менші (мобільні) розміри,
застосовує власні прогре-
сивні розробки та ноу-хау і
переобтяжена кредитами.

Далі, зауважує експерт,
йдеться про системність
підходу. Потенційно заяв-
ник має змогу добитися від
держави сприяння, проте
строки проходження такої
процедури та прозорість її
етапів можуть вийти за
рамки тендера чи потенцій-
ного контракту з іноземною
компанією. Щодо недостат-
ності фінансування подіб-
них проектів, то, наприк-
лад, в Китаї банки всіх
форм власності змушені
(авторитарний підхід дер-
жави) підтримувати проек-
ти в реальному секторі еко-
номіки. В Україні ж комер-
ційні банки мають достатню
незалежність і в крайньому
випадку опосередковано
сприяють зовнішньоеконо-
мічній діяльності через
сплату податків до бюдже-
ту та окремі спеціалізовані
програми. Але останні про-
понує незначна кількість
фінустанов. Щодо держав-
них банків, то дуже багато
їхніх зусиль спрямовані на

регулювання внутрішніх
фінансових ринків та під-
тримку малоефективних
державних компаній.

Також Євген Тимошенко
наголосив на тому, що не-
має достатніх мотивацій
для співпраці. За його сло-
вами, маємо тінізацію еко-
номіки і недостатні надход-
ження податків від приват-
ного сектору. Через дефі-
цит бюджету держава не
має достатньо ресурсів та
стимулів для вкладання
коштів у підтримку при-
ватних компаній за кордо-
ном. У свою чергу україн-
ські компанії досить неод-
нозначно сприймають уря-
дові законодавчі ініціативи
та політику боротьби з кри-
зою. Тому досить мляво
реагують на спроби держа-

ви залучати їх до будь–
яких форм співробітництва.

Експерт пропонує кілька
варіантів поліпшення си-
туації: створення спільних
підприємств за дольової
участі держави, за допомо-
гою яких можна було б
ефективно проводити дис-
трибуцію (перерозподіл. —
Авт.) майбутніх вигод від
участі в проекті; виділення
окремих фінансових квот
та розробка ефективних
тематичних проектів під
окремі галузі; створення
вітчизняного експортно-
кредитного агентства (далі
розмов це поки що не йде);
створення спеціальних кон-
сультаційних галузевих
центрів та представництв
при посольствах, які відпо-
відали б за цей напрям.

ОФІЦІЙНО

Як повідомило на запит «Урядового кур’єра» Мінекономроз-
витку, нині міністерство разом з іншими зацікавленими

центральними органами виконавчої влади розробляють план
заходів реалізації Концепції створення системи держпідтримки
експорту України. Також з метою поліпшення умов торгівлі для
українських підприємств, посилення захисту інтересів вітчиз-
няних експортерів на зовнішніх ринках реалізується План за-
ходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і
розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних това-
ровиробників на період до 2015 року.

Підтримка як привілей
ПІДПРИЄМНИЦТВО.Україна здатна постачати на світові ринки прогресивні наукові розробки та ноу-хау

Вікторія КОВАЛЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

У2012 році Мінеконом-
розвитку забезпечило

роботу національних екс-
позицій України у п’яти
міжнародних виставково-
ярмаркових заходах за
кордоном. Зокрема це вис-
тавки в Німеччині, Казах-
стані, Туреччині, Кореї,
Хорватії. Втім, через про-
блеми з наповненням дер-
жбюджету їх стає все мен-
ше. Приміром, цього року
наша країна, вперше за ос-
танні 19 років, не брала
участі в головному вистав-
ковому заході — «Ганно-
вер Мессе» (Німеччина), де
представлено понад 70
провідних країн світу. 

Тритижневий
«марафон»

Внаслідок зменшення
«виставкової» діяльності
страждають малі та середні
компанії, які прагнуть взя-

ти в ній участь, але не ма-
ють можливості через брак
коштів. Якщо великі під-
приємства на кшталт пуб-
лічного акціонерного това-
риства «Мотор Січ» можуть
обійтися без державної під-
тримки, то менші компанії
собі дозволити цього не мо-
жуть. Адже середня вар-
тість оренди площ тієї ж
«Ганновер Мессе» — 450
євро за квадратний метр. 

Для України участь у
всесвітніх виставках «Екс-
по» завжди була складною
справою. 

«У 2005 і 2010 роках Мін-
фін не передбачив у дер-
жбюджеті видатків для
участі України в Експо.
Кошти на організацію на-
ціональних експозицій Ук-
раїни на цих виставках ви-
ділено спеціальними розпо-
рядженнями КМУ з резер-
вного фонду Кабінету Мі-
ністрів», — пригадує відпо-
відальний секретар Міжна-
родного трейд-клубу в Ук-
раїні Валерій Балясний (він

тоді очолював відділ коор-
динації виставкової діяль-
ності Мінекономіки).

У 2010 році для національ-
ної експозиції України на
Експо-2010, у якій брали
участь 198 країн і 45 міжна-
родних організацій, Мінеко-
номіки України як головній
організації було виділено
менш ніж 10 мільйонів гри-
вень. «З них на оформлення
експозиції пішло трохи
більш як 500 тисяч гривень,
що було замало для повно-
цінного оформлення. Для по-
рівняння, Росія спрямувала
для облаштування свого па-
вільйону майже $35 мільйо-
нів, Латвія — $6 мільйонів,
Білорусь — $8 мільйонів»,
— зауважив В. Балясний. 

Гроші на виставку в Ки-
таї виділили лише за три
тижні до її початку, тоді як
на підготовку до виставко-
вої діяльності за всіма пра-
вилами потрібно як мінімум
півроку. Наші співвітчизни-
ки ночували в павільйоні,
щоб вчасно його відкрити. 

Потрібен
координатор

В. Балясний констатує,
що на сьогодні в секрета-
ріаті КМУ немає спеціаль-
ного структурного підроз-
ділу, який би координував
виставкову діяльність.
Бракує інформації щодо
загального обсягу коштів,
що виділяють централь-
ним органам виконавчої
влади з держбюджету на
виставкові заходи.

Якщо раніше, наприклад,
у Мінекономіки була окрема

бюджетна програма, в якій
передбачалися видатки на
виставкову діяльність, то
протягом останніх років її
об’єднали з іншою бюджет-
ною програмою. Наприклад,
видатки на 2013 рік за про-
грамою «Забезпечення
двостороннього співробіт-
ництва України з іноземни-
ми державами та міжнарод-
ними організаціями, інфор-
маційне та організаційне за-
безпечення участі України
у міжнародних форумах,
конференціях, виставках»,
за якою у тому числі фінан-
сується виставково-ярмар-
кова діяльність, становить
всього 9212,6 тисячі гривень.

Надію прихильники вис-
тавок покладають на нову
модель підтримки вітчиз-
няних товаровиробників
для представлення їхньої
продукції й участі в міжна-
родних виставково-ярмар-

кових заходах в Україні. За
інформацією Торгово-про-
мислової палати України,
такий документ нині спіль-
но розробляють Міністер-
ство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство за-
кордонних справ разом із
ТПП України. На жаль, су-
ті цієї моделі не уточнили. 

Але доки серйозні доку-
менти готують, до міжна-
родних заходів, які Украї-
на ігнорувати не може, фа-
хівці відносять всесвітні
виставки, що проходять
раз на п’ять років. Наступ-
на всесвітня виставка Екс-
по «Нагодувати планету»
відбудеться 2015 року в Мі-
лані (Італія). Її тема підхо-
дить Україні як провідному
виробнику продовольства
для посилення позицій на
зовнішніх ринках.

Та участь у ній поки що
під сумнівом. Якщо в Німеч-

чині, Японії та Китаї Украї-
ні надавали окремі примі-
щення, які будували органі-
затори виставок (їх переда-
вали в оренду), то італійці
надають учасникам мілан-
ського форуму лише зе-
мельну ділянку, на якій по-
трібно побудувати свій паві-
льйон. Одна з вимог — залу-
чення до розроблення про-
ектів італійських архітекто-
рів та будівельників. В Ук-
раїні на участь у цій всесвіт-
ній виставці коштів поки що
не передбачено. Якщо вони
з’являться наступного року,
то вже майже не буде часу
на проектування та зведен-
ня будівлі та підготовку екс-
позиції. Тому у вітчизняних
аграріїв, які намагаються
позиціонувати себе одним з
найбільших гравців на про-
довольчому і зерновому
ринках, мало шансів потра-
пити до Мілана. 

На закордонні виставки замало коштів 
КАПІТАЛ. Наша країна потребує розроблення нової моделі підтримки товаровиробників
для участі в міжнародних ярмаркових заходах 

КОМПЕТЕНТНО

Станіслав ГРИГОРСЬКИЙ, 
президент Європейської економічної

палати торгівлі, комерції і Промисловості
(EEIG) в Україні:

— Бюджетне фінансування на організацію національних екс-
позицій вважаємо доцільним і обов'язковим. З огляду на його
обмеженість є сенс ретельніше підходити до вибору виставкових
заходів: краще взяти участь у меншій кількості виставок, але гід-
но. Якщо Україна сама не просуватиме власні економічні інтер-
еси, конкуренти за нас це робити точно не будуть. А зусилля на-
віть великих підприємств без державної підтримки будуть менш
ефективними для таких компаній, а значить — і для України.

Міжнародні виставково-ярмаркові заходи, що проводяться за кордоном  
у 2013 році з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів держбюджету

Найменування заходу Місце проведення Розпорядники  
бюджетних коштів

Міжнародна виставка-ярмарок  
«Зелений тиждень-2013»

Німеччина,  
м. Берлін Мінагрополітики

13-та Міжнародна спеціалізована виставка  
«Зварювання та різання - 2013»

Білорусь,  
м. Мінськ Національна академія наук

82-й Ізмірський міжнародний ярмарок Туреччина,  
м. Ізмір

Мінекономрозвитку  
Мінагрополітики  

Національна академія наук

XXVI Московська міжнародна книжкова  
виставка-ярмарок

Російська Федерація,  
м. Москва Держкомтелерадіо

18-та Міжнародна виставка  
«Зварювання та різання-2013»

Німеччина,  
м. Ессен Національна академія наук

Виставка «Велекс Москоу - 2013» Російська Федерація,  
м. Москва -”-

65-й Франкфуртський міжнародний  
книжковий ярмарок

Німеччина,  
м. Франкфурт-на-Майні Держкомтелерадіо

Джерело: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 239-р
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕКСПОРТ: ДОСЯГНЕННЯ

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Українська фармацевтична
індустрія — чи не єдина га-

лузь країни, яка практично по-
вністю гармонізувала законодав-
ство у сфері виробництва ліків із
нормами Європейського Союзу.

Великі кроки
за останні роки

Досягнуто це було великою
працею науковців, інженерів, ро-
бітників галузі. 

Зокрема, за останні роки в Ук-
раїні запроваджено національні
вимоги Належної виробничої
практики (GoodManufacturing-
Practice — GMP), що постійно
оновлюються відповідно до чин-
них європейських вимог GMP. 

Також було модернізовано й за-
водські контрольно-аналітичні
лабораторії. Це пов’язано з тим,
що після того, як Держлікслужба
України стала членом Системи
співробітництва фармацевтичних
інспекцій (PharmaceuticalInspec-
tionCooperationScheme — PIC/S),
національні вимоги до виробників
приведено у відповідність з між-
народними нормами, зокрема й у
галузі контролю за якістю фарм -
продукції безпосередньо вироб-
никами лікарських засобів.

Держлікслужба України — єди-
ний державний регуляторний ор-
ган серед країн СНД, який із січня
2011 року є членом PIC/S. До цієї
організації входять 44 регулятор-

них органи усіх країн Євросоюзу
та кількох інших країн з розвине-
ною системою контролю якості, та-
ких як Австралія, Ізраїль, Канада,
ПАР, США. Тож не дивно, що
якість вітчизняної фармацевтич-
ної продукції за останні роки знач-
но змінилась у кращий бік.

Після впровадження вимог
GMP як обов’язкових в Україні
було анульовано близько 30% лі-
цензій виробників лікарських за-
собів, що не відповідали цим вимо-
гам. Це не вплинуло негативно на
вітчизняний ринок ліків, оскільки
великі вітчизняні підприємства,
виробничі лінії яких модернізова-
но згідно вимог GMP, власним
асортиментом повністю забезпе-
чили роздрібний фармринок, то-
му жодних незручностей віт-
чизняні споживачі не відчули.

Результатом цього заходу
відтепер є належна якість лі-
ків українського походжен-
ня, вироблених підприєм-
ствами, що мають чинну лі-
цензію на виробництво
лікарських засобів та
відповідають ви-
могам GMP.

Сертифікація
для міжнародної
торгівлі

Що можна нині просувати на
експорт? Які нові ринки збуту ос-
воєні, а які є перспективними для
української фармацевтичної
продукції та медичних виробів?

Система контролю за якістю лі-
ків, як вважають у Держлікслуж-
бі, на 90% відповідає вимогам ЄС.
Це у свою чергу сприяло відкрит-
тю нових ринків для експорту лі-
ків, причому не тільки в країнах
Африки, Південно-Східної Азії, а
й в державах Східної Європи.

В Україні запроваджено стан-
дарти якості ліків відповідно до

вимог Європейської фармакопеї.
Відповідність лікарських засобів
цій організації є спільною для
всіх держав-членів і визначає
єдиний набір характеристик та
методів випробувань — офіцій-
них стандартів. Останні діють на
території цих країн для активних
субстанцій та допоміжних речо-
вин, які використовуються у лі-
карських засобах. А все це сприяє
їхньому вільному пересуванню в
Європі та поза її межами.

Для створення належних умов
для експорту Держлікслужба
здійснює сертифікацію якості лі-
карських засобів у відповідності
до вимог GMP. 

Наразі служба видала 83 сер-
тифікати для реєстрації лікар-
ських засобів у таких країнах, як
В’єтнам, Ємен, Йорданія, Філіппі-
ни, Таїланд, Кенія, Лівія, Коста-
Рика, Монголія, Бразилія, Азер-
байджан, Єгипет, М’янма, Судан. 

Проте приємно, що видано та-
кож 6 підтверджень для актив-
них фармацевтичних інгредієн-
тів, що експортуються до ЄС, для
лікарських засобів, призначених
для споживання людиною.

Але загалом медичні вироби
вітчизняного виробництва екс-
портуються до країн СНД. На єв-
ропейському ринку українські
товари зможуть конкурувати
після введення в Україні євро-
пейських норм оцінки якості та
безпечності продукції: заміна ра-
дянських ГОСТів міжнародними
та європейськими стандартами, а
також перехід від процедури

державної реєстрації медичних
виробів до європейської проце-
дури оцінки відповідності медич-
них виробів вимогам технічних
регламентів.

Підтвердженням цього може
бути діяльність ТОВ «ЮТАС».
Медична техніка, яку виготовляє
цей виробник, призначена для
застосування в кардіології, хі-
рургії, інтенсивній терапії, функ -
ціо наль ній діагностиці, в роботі
швидкої медичної допомоги. Ви-
робництво таких медичних виро-
бів сертифіковане на відповід-
ність вимогам міжнародних стан-
дартів ISO 9001:2009 «Системи
управління якістю. Вимоги», ISO
13485:2005 «Вироби медичні.
Системи управління якістю. Ви-
моги щодо регулювання» та на-
дано право маркувати продукцію
знаком «СЄ», що дає змогу екс-
портувати відповідну продукцію
до країн ЄС.

Укладення Угоди про асоціа-
цію та зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС має створити не-
обхідні умови для поступової ін-
теграції ринку України у спіль-
ний ринок ЄС. Після підписання
такого документа можливим ста-
не приєднання до Угоди про оцін-
ку відповідності та прийнятності
промислових товарів (АСАА).

Укладення двосторонніх угод
АСАА за окремими секторами
має сприяти взаємному допуску
промислової продукції між краї-
ною-партнером та ЄС без додат-
кових випробувань та процедур
підтвердження відповідності. 

У гармонії із Заходом
МОЖЛИВОСТІ. Система контролю за якістю ліків на 90% відповідає вимогам ЄС, 
що відкриває чималі перспективи їх вивозу в розвинені країни
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Віталій ЧЕПІЖКО,
«Урядовий кур’єр»

За даними Держмитслужби,
порівняно з відповідним пе-

ріодом торік експорт електрое-
нергії зріс на 16%. Її основними
покупцями були Угорщина, По-
льща, Словаччина, Румунія та
Білорусь. Нині уряд продовжує
працювати над створенням ін-
фраструктури, яка надасть мож-
ливість забезпечити зростання
обсягів поставок електроенергії
до країн ЄС, а також стабільну і
безперебійну роботу вітчизняної
енергосистеми. Міністерство
енергетики та вугільної промис-
ловості визначить розташування
вставок постійного струму, які
планується побудувати між
енергосистемою України та кра-
їн ЄС. Це суто технологічна опе-
рація, але вона необхідна, щоб
можна було безперебійно наро-
щувати експорт електроенергії. 

Нині українські електростанції
можуть без особливих зусиль на-
ростити виробництво електрое-
нергії ще на 20–30 %. Модерніза-
ція та розширення відповідної ін-
фраструктури дасть змогу ефек-
тивно реалізовувати надлишок
на зовнішніх ринках і так зроби-
ти нашу продукції ще одним ви-
гідним джерелом отримання ва-
лютної виручки. Таку думку ви-
словили енергетичні експерти.

Технічні моменти
Водночас шлях до об’єднаної

енергосистеми не легкий. Геогра-

фічне розташування України зу-
мовило наявність потужних ліній
зв’язку української енергосисте-
ми з енергосистемами сусідніх
країн, які можуть забезпечити її
значний обмін, а саме з енерге-
тичними системами країн Схід-
ної Європи (Угорщини, Словач-
чини, Польщі та Румунії) та
енергетичними системами Росії,
Білорусі, Молдови. 

Але саме технічні питання за-
бирають левову частку її реаліза-
ції. Наприклад, завдяки тривалій
тісній співпраці ДП «НЕК «Укр -
енерго» з польськими енергетич-
ними підприємствами прискори-
лися процеси інтеграції Україні
до Євросоюзу. Так, за активної
підтримки польської сторони
зроблено перший значний крок в
інтеграції енергосистеми України
до енергооб’єднання країн Євро-
союзу: включення на паралельну
роботу південно-західної частини
ОЕС України («Острова Бур-
штинської ТЕС») з енергооб’єд-
нанням UCTE (нині ENTSO-e).
Зокрема, в 2000–2002 роках для

підготовки устаткування Бур-
штинської ТЕС та мереж «Остро-
ва» до паралельної роботи з євро-
пейським енергооб’єднанням
ENTSO-e за участі польських
спеціалістів було виконано ком-
плекс робіт, спрямованих на
впровадження сучасних систем
управління та регулювання по-
тужності «Острова», які відпові-
дають вимогам технічного норма-
тивного документа ENTSO-e.

Спільні зусилля надали мож-
ливість успішно пройти пробну
експлуатацію «Острова» та пере-
йти на постійну паралельну ро-
боту з об’єднаною енергосисте-
мою ENTSO-е. Схожа ситуація
була і з обґрунтуванням син-
хронного об’єднання української
та молдовської енергосистем з
енергосистемами континенталь-
ної Європи ENTSO-e.

Протягом 2005–2006 рр. прове-
дено переговори з європейськи-
ми системними операторами на
предмет ініціювання процесу
розширення синхронної зони
UCTE за рахунок приєднання

ОЕС України. За результатами
переговорів компанією Transe-
lectrica відповідно до чинного рег-
ламенту UCTE (нині ENTSO-e)
подано офіційну заявку на вступ
ОЕС України та ЕС Молдови до
синхронної зони UCTE.

Реалізацію об’єднання енерго-
систем України і Молдови з
електричною системою UCTE
розділено на три стадії.

На сьогодні триває підготовка
остаточного пакета документів,
необхідних для укладання гаран-
тового контракту щодо реалізації
Проекту «Дослідження умов син-
хронізації енергосистем України
та Молдови з європейською енер-
гетичною системою ENTSO-е».

Після виконання комплексу
заходів щодо модернізації енер-
гогенеруючого обладнання та об-
ладнання мережі південно-за-
хідна частина ОЕС України, так
званий «Острів Бурштинської
ТЕС», працюватиме у режимі па-
ралельної роботи з енергооб’єд-
нанням ENTSO-е.

Організація такої роботи «Ос-
трова» надасть можливість за-
безпечити сталий експорт укра-
їнської електроенергії до країн
Східної Європи (Угорщини, Ру-
мунії, Словаччини) та надійне за-
безпечення українських спожи-
вачів частини «Острова». 

Перш ніж одержати,
треба вкласти

Наша електроенергія знайшла
свою нішу на ринках Польщі,
Угорщини, Словаччини, суміжних

країн, і вона продається досить
дешево, часто дешевше, ніж це
можуть запропонувати європей-
ські конкуренти. А якщо ринкова
кон'юнктура зміниться на краще
після підписання договору про зо-
ну вільної торгівлі та Угоди про
асоціацію, то наш експорт елек-
троенергії, на думку експертів,
може сягнути мільярда доларів. 

Аби збільшити поставки, слід
добудувати вставки постійного
струму між Україною та країна-
ми ЄС. Інакше істотне нарощу-
вання експорту буде неможли-
вим. Тут питання у глибшій інтег-
рації України, зокрема в об'єд-
нанні з енергоринком Європи. Ук-
раїні буде непросто виконати усі
директиви в рамках енергоспів-
товариства. Оскільки вони, окрім
усього іншого, передбачають ін-
вестиції, зокрема в довкілля. А де
їх брати? Тому проблем багато, а
фінансова в найближчі роки за-
лишиться актуальною. 

Нині ж на часі активізація ро-
боти щодо спеціальних технічних
заходів, які дадуть змогу збіль-
шити експорт електроенергії з
території України. Необхідно бу-
дувати нові лінії електропередач,
насамперед магістральні, добудо-
вувати блоки на Хмельницькій
атомній електростанції тощо. А
це теж великі кошти, і не до кінця
зрозуміло, за чий рахунок фінан-
суватимуться ці проекти. Мож-
ливо, за рахунок коштів, отрима-
них від експорту електроенергії,
яку перепродують приватні ком-
панії? Одне слово, все потрібно
детально з’ясувати. 

Україна нестиме світло Європі?
СИТУАЦІЯ. За 8 місяців цього року підприємства енергогалузі 
експортували електроенергії майже на 400 мільйонів доларів 

Після впровадження європейських вимог у державі було анульовано
30% ліцензій виробників фармпрепаратів

Кількісний склад  
міждержавних ліній електропередач ОЕС України

Країна ЛЕП класу напруги (кВ), шт.
750 500 400 330 220 110 35 6÷10

Росія 1 2 1*) 6 3 5
Молдова 7 11 1 1
Білорусь 2 2 1
Польща 1 1
Словаччина 1 1
Угорщина 1 1 2
Румунія 1 1
За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
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