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КОМПЛІМЕНТАРНІСТЬ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ
ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

ЄС і Україна з 1 січня 2016 року застосовують ГВЗВТ, що озна-
чає застосування правил торгівлі, які передбачають взаємне відкрит-
тя своїх ринків товарів і послуг [1]. Це є частиною ширшої угоди
про Асоціацію, яка в частині положень політичної співпраці засто-
совувалась з листопада 2014 р. Наразі ЄС є найбільшим торговель-
ним партнером України, на це інтеграційне угруповання припадає
більше 40 % зовнішньої торгівлі України, однак лише 0,8 % від за-
гального обсягу торгівлі ЄС у 2015 р. [2].

ЄС відомий сильною протекціоністською політикою відносно
ринків продуктів харчування та сільськогосподарської сировини,
тому частка продуктів харчування, напоїв і тютюну в сукупному зо-
внішньому імпорті ЄС-28 незначна, хоча і зросла протягом
2006−2015 рр. з 5 до 6,3 % [3]. За цей же період часу частка імпорту
продуктів харчування та сировини для їх виробництва в загальному
імпорті України зросла з 4 до 20,6 % [2]. ЄС встановив для україн-
ських сільгоспвиробників обмежувальні інструменти, такі як: квоту-
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вання, високі тарифи, ускладнення дозвільних процедур. Пробле-
мою для вітчизняного агробізнесу є дотримання високих стандартів
якості та безпеки харчових продуктів для їх експорту в ЄС. Потенці-
ал ринку сільськогосподарської продукції ЄС характеризується об-
сягами імпорту загалом, імпорту сільськогосподарської продукції,
прогнозними оцінками імпорту сільськогосподарської продукції зо-
крема. Експорт продукції сільського господарства України до ЄС в
умовах дії односторонніх торговельних преференцій з боку ЄС з
травня 2014 р. та імплементації ГВЗВТ між ЄС та Україною суттєво
зріс, хоча і не перевищує відмітки у 2,6 % в імпорті цієї групи това-
рів ЄС-28 [3]. Не дивлячись на зниження світових цін на сировинні
товари, ембарго з боку РФ частка сільськогосподарської продукції в
загальній вартості експорту України збільшилась до 45 % у 2016 р.
[2]. На компліментарність торгівлі між Україною та ЄС впливають
зміни у географічній, товарній та організаційній структурі сільсько-
господарського виробництва України, які пов’язані з втратою час-
тини території внаслідок агресії з боку РФ, змінами умов господа-
рювання, які обумовлені податково-економічною політикою та
внаслідок кризи. Сільськогосподарське виробництво України у від-
носних вимірах скоротилось за час, що минув з дати підписання у
листопаді 2014 р. політичної частини Угоди про Асоціацію між ЄС
та Україною.

За даними Євростату [3] та Держстату України [2] розраховано
складову сільськогосподарської продукції в індексі компліментар-
ності торгівлі між Україною та ЄС у динаміці за період 2006−2015
рр. за формулою:

2
iuiEU xm −  (1)

де miEU – частка товару і в загальному імпорті ЄС.
xiU  – частка експорту і-го товару України.
Складова сільськогосподарської продукції в індексі комплімен-

тарності торгівлі між Україною та ЄС зросла у 2012−2013 рр. У 2014
р. цей показник становив 12,2, коли приріст порівняно з попереднім
2013 р. становив 1,9, а у 2015 р. – 17,3, приріст порівняно з попере-
днім 2014 р. був 5,1. Зростання компліментарності торгівлі сільсько-
господарською продукцією між Україною та ЄС, позитивна динамі-
ки експорту сільськогосподарських товарів України до ЄС і прогноз
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попиту на окремі продукти вітчизняного виробництва з боку євро-
пейських споживачів [4] свідчать про значний потенціал зростання
експорту сільськогосподарських товарів України на ринки ЄС.

Створення ГВЗВТ між Україною та ЄС сприяло активізації
українського експорту сільськогосподарської продукції до ЄС. Спо-
стерігається позитивні тенденція зростання вартісних і відносних
показників, Складова сільськогосподарської продукції в індексі
компліментарності торгівлі між Україною та ЄС зросла у 2012−2013
рр. Разом з тим, у структурі експорту переважають сировинні товари
з низкою доданою вартістю. Однак потребує удосконалення струк-
тура експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції до ЄС, в
якій переважають сировинні товари. Умови виходу українських ви-
робників сільськогосподарської продукції на ринок ЄС визначають-
ся Угодою про асоціацію, ГВЗВТ та умовами СОТ, пріоритетами
Спільної аграрної політики ЄС.

Розвиток експортного потенціалу сільського господарства сприяти-
ме вирівнюванню платіжного балансу, забезпеченню продовольчої
безпеки, стимулюванню секторів економіки України, які пов’язані з
сільським господарством. Цілеспрямовані зусилля уряду щодо
пом’якшення обмежувальних інструментів з боку ЄС відносно україн-
ських сільгоспвиробників (збільшення квот, зниження тарифів), з одно-
го боку, та сприяння підвищенню якості продукції, підвищення досту-
пності процедури сертифікації, з іншого, підвищать компліментарність
торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС.
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