СЕМІНАР

МЕНТОР

Навчання членів тендерного
комітету та уповноважених осіб
С.5

Школа бізнес-адміністратора
С.7

ІНВЕСТИЦІЙНА
ПОЛІТИКА
Про спільне засідання комітетів
підприємців при Львівській ТПП
С.18-20

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

 Малопольська біржа контактів
у Кракові.......................................с.2
 Меблева виставка у Мілані.
Бізнес-місія..................................с.4
 ANUGA FOOD TEC. Бізнес-місія.
Триває набір.................................с.4
 Англійська для експортерів.
Мовний курс.................................с.6

січень-лютий, 2018
Відвідай сайт Палати

www.lcci.com.ua
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Плюс

Мар'яна КАГАНЯК, керівник О фісу з
просування експорту при Мінекономрозвитку України, про можливості,
пріоритети та розвиток українського

експорту...
С.11

ДОБРОБУТ ПРИНОСЯТЬ
ВЛАСНІ БРЕНДИ, А НЕ
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Багатство країнам приносять власні компанії-експортери, які продають високотехнологічну продукцію. Їх створення державі потрібно стимулювати, а експорт – підтримувати грошима. Простого залучення іноземних інвестицій недостатньо, щоб зберегти країну. А традиційна нехитра «підтримка вітчизняного
виробника» – це просто розкрадання грошей. Що потрібно робити?

С. 22-23
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АКТУАЛЬНО

БІРЖА КОНТАКТІВ У КРАКОВІ

Львівська торгово-промислова палата, у рамках пост-програмних заходів програми Business in Małopolska Partnership Network, спілько з партнером – Малопольською Агенцією Регіонального Розвитку, організовує

ПОЛЬСЬКУ-УКРАЇНСЬКУ БІРЖУ КОНТАКТІВ
Для кого: українські підприємці
усіх форм власності.
Де: м. Краків
Коли: вересень-жовтень,
2018 (2-3 дні)
Як працюємо:
КРОК 1: до 20 березня 2018 року,
підприємство (підприємець), що
зацікавлений знайти вірогідного
партнера з Малопольського воєводства, надсилає заявку до координатора поїздки у Львівську ТПП.
Заявка може бути довільної фор-

На замітку: чим краще Ви представите
інформацію про себе та про те, кого
конкретно хочете знайти – тим
швидше вдасться Вам допомогти.
ми, українською, польською або
англійською мовою. У ній повинно
бути чітко вказано:
Блок І: Якого партнера Ви шукаєте (галузь, величина фірми, об’єми
поставок (експорт-імпорт), можливо – зацікавлені уже конкретною
фірмою чи хочете нав’язати співпрацю з конкретними підприємцями та іншу важливу інформацію).
Блок ІІ: Інформація про Вас чи/
та Вашу компанію. Опис профілю
компанії (місія, пріоритети/профіль діяльності, історія компанії,

контактна інформація).
КРОК 2: отриману інформацію
опрацьовує польська сторона та
готує конкретні індивідуальні пропозиції по кожному запиту.
КРОК 3: восени (орієнтовно – кінець вересня – початок жовтня
2018 року) заплановано провести
Біржу контактів для зголошених
фірм із України з представниками
польських компаній у Кракові.
Проживання та переїзд – за кошти
учасників. ЛТПП організовує груповий переїзд.
Участь у біржі, індивідуальні переговори – безкоштовно.

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ,
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ
СТАНДАРТАХ GS1

Надсилати заявки Ви можете за
адресою:
Представництво Business in Mało
polska – Partnership Network у Львові
Львівська ТПП, Стрийський парк,
14, м. Львів, 79011
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 295 63 17
Контактна особа: Юрій Булик

Штриховий код – перш за все,
практичний інструмент, завдяки якому здійснюються облікові операції під час поставок
та продажу товарів. Підприємство торгівлі просто не матиме
змоги обліковувати товар без
штрихового коду GS1.
Тому штриховий код, що присвоїла "GS1 Україна", буде дійсним у будь-якій країні світу.
Представництво Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1Україна" (GS1 UKRAINE) при Львівській ТПП:
 здійснює підготовку документів та укладає відповідні
договори про асоційоване
членство в Асоціації та
участь в Системі GS1, а також
додаткові угоди до них;
 сприяє оформленню заявок
щодо присвоєння та перереєстрації ідентифікаційних
номерів GS1;
 здійснює нагляд за відповідністю застосування
ідентифікаційних номерів,
маркування штрихкодовими
позначками товарів, інших
об’єктів обліку та застосування стандартів електронного
обміну даними Системи GS1
вимогам чинного законодавства України, державних
стандартів України, специфікацій GS1 та Асоціації.

Контакт: Лілія Возняк
79011, м. Львів,
Стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
моб. т.: +38 067 710 28 19
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ПЕРШ ЗА ВСЕ
ДОРОГА ДО УСПІХУ
Шановні колеги,

що впливає на успішну роботу нашого бізнесу та й на особисті успіхи, зрештою, також? Науковців, експертів та різного роду тренерів з усього світу віддавна цікавить відповідь на це
запитання. HR-фахівці компаній зі світовим ім’ям стверджують, що, окрім обов’язкового особистого розвитку, розвитку бізнесу, ключове значення має наше оточення: видатні, відомі
у своїй галузі люди, з якими ми спілкуємось, ростемо. Саме таке спілкування, обмін думками,
досвідом сприяє особистим успіхам.
Львівська торгово-промислова палата якраз є тією платформою зустрічей, представлення
інтересів, обміну досвідом, навчання та розвитку. Лише у році, що минув, ми організували та
провели 97 заходів різного рівня. 2018 рік уже розпочався, він обіцяє бути не менш плідним
на події, і кожен з вас зможе знайти щось цікаве, а, можливо, й запропонувати власні ідеї. Так,
1 березня відбудеться Міжнародний експортний форум, наприкінці травня – Польсько-український діловий форум, а 7 червня – IV Міжнародна конференція «Соціальна відповідальність
бізнесу». Є й чимало нових навчальних заходів. На ці заходи щиро запрошуємо усіх зацікавлених. Цього року, після кількарічної перерви, спільно з Львівською обласною державною
адміністрацією відновлюємо вручення нагород «Інвестор року» за підсумками діяльності
підприємств області у 2017 році.
Ми готові зустрічатись і планувати нові події для вас, розвивати вже напрацьовані напрямки,
сприяти розвитку потреб підприємництва Львівщини.
Доброго товариства усім нам на шляху до численних перемог.
Президент Львівської ТПП
Дмитро АФТАНАС

НОВІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП:
ЗГІДНО РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ 23.01.2018 РОКУ, У ДІЙСНІ ЧЛЕНИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП ПРИЙНЯТО ТАКІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічне бюро «ФАЄРМУР»
Адреса: пр.Червоної Калини, 35, офіс 103
м. Львів, 79070
Директор: Андрій ДАВИДЮК
моб.тел.: +38 067 749 1651
E-mail: firemur@ukr.net
Види діяльності: діяльність у сфері
інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг і консультування у цих сферах.
Товариство з обмеженою відповідальністю «СИМПЛІ СТАДІ»
Адреса: вул. На Сторожі, 11, м. Львів,
79014
Директор: Ольга ЗЛИДНЄВА
моб.тел.: +38 067 197 52 04
E-mail: agency@simplystudy.com.ua
www.simplystudy.com.ua
Види діяльності: допоміжна діяльність у
сфері освіти.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ШАЛЕНА БДЖІЛКА»

Адреса: вул. М. Гоголя, 38, с. Зимна Вода,
Пустомитівський район, Львівська
область
Директор: Марія МАХНЮК
тел.: +38 068 011 87 70
E-mail: shalenabdjilka0@gmail.com
Види діяльності: виробництво і експорт
продукції бджільництва.

розчинів, будівництво.
Приватне підприємство «М’ЯСОСВІТ»
Адреса: вул. Золота,17/63, м. Львів, 79039
Директор: Любомир ШУЛЬГАН
моб.тел.: +38 098 885 43 27
E-mail: flora-s@ukr.net
Види діяльності: вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ
РІШЕННЯ»
Адреса: вул. Зелена, 251, м. Львів, 79035
Директор: Сергій ТРИГУБА
тел.: +38 032 253 04 06
E-mail: ues-lviv@ukr.net
www.ukrengsol.com
Види діяльності: інженерно-конструкторські послуги, проектування та виготовлення верстатів з ЧПУ, автоматизація.

ТОВ Виробничо-комерційна фірма
«ТИТАН ВМ»
Адреса: вул. Липинського, 54, м. Львів,
79024
Директор: Наталія САВЧИН
моб.тел.: +38 093 708 2010
E-mail: S17natalya@gmail.com
Види діяльності: надання в оренду й
експлуатація власного чи орендованого
майна.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КСА ГРУП»
Адреса: вул. Бельведерська, 27А,
м. Івано-Франківськ, 76010
Директор: Олег КАЛІНЧУК
моб.тел.: +38 067 342 85 69
E-mail: oleg.kalinchuck@gmail.com
Види діяльності: виробництво бетонних

Фізична особа-підприємець КОЛОС
Олег Петрович
Адреса: вул. Шевченка, 333а, с. Орів,
Сколівський район, Львівська область,
82610
моб.тел.: +38 098 900-70-70
E-mail: farfor-str@i.ua
Види діяльності: виробництво

фарфорової сувенірної продукції, господарських та декоративних виробів.
ТОВ «УА.КОНСАЛТИНГ»
Адреса: вул. І.Свєнціцького, 5 оф.308, м.
Львів, 79011
Директор: Ігор МЕЛЬНИК
тел.: +38 032 253-47-62
E-mail: uac.lv.ua@gmail.com
www.uaconsultin.net
Види діяльності: надання юридичних та
консалтингових послуг.
ТОВ «БІЗНЕС ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
Адреса: вул. Жовківська, 53, м.Львів,
79019
Директор: Роман МИСЬКА
тел.: +38 032 297-72-45
E-mail: myskar@ukr.net
www.bsbu.com.ua
Види діяльності: Освітня та допоміжна
діяльність у сфері освіти. Організація навчальних заходів, конгресів, виставок.

ВІТАЄМО!!!
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МЕБЛЕВА ВИСТАВКА В МІЛАНІ

промислові
організації.

об'єднання

та

У рамках виставки проводитимуться розпродажі, покази продукції, різноманітні семінари,
форуми та інші заходи. Насичена
ділова програма Меблевої виставки-салону Salone Del Mobile 2018
буде сприяти встановленню взаємовигідних контактів між виробниками та покупцями меблевих
виробів зі всього світу.
Додаткова інформація на сайті:
https://www.salonemilano.it

Шановні пані та панове!
Запрошуємо Вас відвідати Меблеву виставку-салон
Salone Del Mobile 2018.
Дата проведення: 17.04.2018 - 22.04.2018
Місце проведення: м. Мілан, Італія
Основні тематичні розділи виставки: меблі для віталень і спалень, ванних кімнат, кухні, дитячих кімнат, матраци, ліжка,
білизна для спалень, текстиль,

матеріали для оздоблення стін,
підлоги, освітлення та аксесуари,
сучасний дизайн меблів, оформлення інтер'єру, галузеві видання: журнали, газети та публікації,

Відвідання виставки буде проходити з насиченою культурною
програмою:
• маршрут через такі мальовничі
країни, як Польща, Чехія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія,
Італія, Австрія;
• екскурсіями та ночівлею в таких
містах, як Прага, Чехія, о. Комо,
Італія (відвідання славнозвісної
вілли «Villa del Balbianello», де
проводились зйомки кінофільму

Шановні пані та панове!

року в м. Кельн, Німеччина
«Anuga Food Tec» – це платформа
Запрошуємо вас відвідати Між- для взаємовигідного діалогу між
народну виставку харчової про- промисловими секторами виробмисловості «Anuga Food Tec», яка ництва продуктів харчування та
проходитиме 20-23 березня 2018 індустрією харчових технологій.

ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ:
•технології переробки;
•технології упаковки;
• автоматизація та управління;
•безпека продуктів і контроль
якості;
•сервіс, захист навколишнього
середовища, біотехнології;
•холодильні технології та кондиціонування повітря;
•інгредієнти і добавки;
•запчастини, комплектуючі,
обробка поверхонь.
Додаткова інформація на сайті:
http://www.anugafoodtec.com/aft/
trade-fair/segments-and-sectors/
index.php
Вартість відвідання виставки:
590,00 євро (сплачується в гривнях
по курсу на день оплати).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ МІКРОАВТОБУСОМ VOLKSWAGEN CARAVELLA
З 18.03 ПО 24.03.2018 РОКУ.
18.03.2018
07:00
Виїзд зі Львова. Ночівля в *** зірковому готелі по дорозі в
19:00
Кельн (м. Дрезден) Вільний час.
19.03.2018
08:00
Сніданок в готелі.
08:30
Виїзд з готелю.
16:00
Переїзд до м. Кельну (гот. за 45 км від міста). Поселення.
20.03.2018
08:00
Сніданок в готелі. Переїзд до виставкового центру.
09:00-18:00
Робота на виставці. Прогулянка по місту Кельн. Повернення в готель.
21.03.2018
08:00
Сніданок в готелі. Переїзд до виставкового центру.
09:00-18:00
Робота на виставці
22.03.2018
07:30
Сніданок.
08:00-20:00
Переїзд до м. Кракова, Польща. Ночівля в ***зірковому
готелі
23.03.2018
07:30
Сніданок
08:00 - 14:00
Виїзд до м. Львова -Приїзд до м. Львова

Ми забезпечуємо: переїзд Львів –
Дрезден – Кельн – Краків – Львів,
проживання в двомісних номерах
з сніданками в *** зіркових готелях,
вхідні квитки абонемент, супровід.

Контакт: Тарас Андрущак
моб.тел.: +38 063 393 66 28
тел./факс: +38 068 046 46 51
e-mail: taras@cci.lviv.ua

«Агент 007 «Казино «Рояль»), а також м. Мілан, Італія та м. Відень,
Австрія.
Вартість поїздки мікроавтобусом
Volkswagen Caravella 15.04.2018 –
20.04.2017 (6 днів) – 570.00 євро,
що включає: переїзд Львів – Прага
(Чехія) – о. Комо (Італія) – Мілан
(Італія) – Відень (Австрія) – Львів,
проживання в двомісних номерах
в *** зіркових готелях, зі сніданками, вхідний квиток на виставку,
супровід.

Заявки приймаємо
до 02.04.2018 року
За детальною інформацією звертайтеся в Управління міжнародних економічних зв’язків ЛТПП.

Контакт: Тарас Андрущак
моб.тел.: +38 063 393 66 28
тел./факс: +38 032 276 46 13
e-mail: taras@cci.lviv.ua

Виставка представляє інновації і
прогресивні рішення на всіх стадіях виробничого циклу - від сировини і процесів його обробки
до найбільш високотехнологічних
процесів.
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НОВИНИ. ПАЛАТА

НАВЧАННЯ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
Львівська торгово-промислова палата проводить навчання
членів тендерного комітету та уповноважених осіб.
Абзацом другим статті 11 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIІI «Про публічні закупівлі»
пропонується голові, секретарю, іншим членам тендерного комітету та уповноваженим особам
пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Цією ж статтею передбачено, що
голова тендерного комітету призначається замовником несе персональну відповідальність за
виконання покладених на комітет функцій.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
ПЕРЕДБАЧАЄ ОПРАЦЮВАННЯ
НАСТУПНИХ ТЕМ:

державних реєстрах.
•Основні аспекти проведення
електронних закупівель через
систему ProZorro.
•Порядок визначення предмета •Аналіз основних положень Зазакупівлі.
кону України «Про публічні
•ДК 021:2015 – як правильно визакупівлі»
брати код предмету закупівлі?
•Реєстрація та робота на електро•Самостійна перевірка замовнинних майданчиках.
ком інформації про учасника, яка •Допорогові закупівлі. Надпорогоміститься у відкритих єдиних
ві закупівлі.

•Організація діяльності тендерного комітету.
•Порядок та основні умови планування закупівель, Договір про
закупівлю, коригування його істотних умов.

та кава-перерва).
Навчання членів тендерного комітету буде проводитися 14-15 березня 2018 року.
Вартість навчання для одного
представника від організації становить 1420 грн. з ПДВ.
Учасники семінару мають можли- Анкету-заявку ви можете отривість отримати відповіді фахівців мати на сайті Львівської ТПП та
на запитання щодо певної специ- надіслати на електронну пошту
фіки закупівель, особливостей або факсом:
підготовки тендерної документаТел./ факс: +38 032 295 51 83,
ції та вимог до неї.
276 46 11
Учасники семінару після закінчене-mail: valkanna@cci.lviv.ua
ня навчання отримують іменний
сертифікат про проходження навчання, збірник з нормативними Повідомляємо, що семінари проводокументами на електронному дяться у середньому раз на 2 місяці.
носії (компакт-диск), а також за- Також проводяться виїзні семінари
безпечуються харчуванням (обід на базі підприємства замовника.

КРУЇЗ ПІВНІЧНОЮ ЄВРОПОЮ

Вартість круїзу – 1 190,00 євро за
особу в двомісній каюті без вікна;
ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
доплата за каюту з вікном 100,00
Запрошуємо Вас взяти участь у морському бізнес-круїзі Північною Єв- євро за особу за весь період круропою на лайнері«Costa Mediterranea»
їзу; доплата за каюту з балконом
200,00 євро за особу за весь період
МАРШРУТ ПРОЇЗДКИ:
Дата
Порт
13.05.2018 Зустріч групи в аеропорту
ім. Д. Галицького м.Львів
переліт Львів-Київ
переліт Київ-Амстердам
трансфер «аеропорт – порт»
Посадка на лайнер
Вихід лайнера в море
Вечеря
Розважальна програма
14.05.2018 Зебрюгге, Бельгія
15.05.2018 Дувр/Лондон, (Великобританія)
16.05.2018 Гавр, Франція
17.05.2018 День у морі
18.05.2018 Гамбург, Німеччина
19.05.2018 Гамбург, Німеччина
20.05.2018 Амстердам, Нідерланди
Вихід з лайнера
трансфер «порт – аеропорт»
переліт Амстердам – Київ
переліт Київ - Львів

Дата поїздки:
13.05.2018 - 20.05.2018
Унікальна можливість отримати
безліч ділових контактів та незабутні враження від подорожі Північною Європою на круїзному лайнері
«Costa Mediterranea». Ви зможете
відвідати: Амстердам в Нідерландах, Зебрюгге в Бельгії, Лондон у
Великій Британії (без візи!), Гавр у
Франції, Гамбург в Німеччині.

Прибуття
05:00

Відправлення

08:00
11:55

07:00
09:50

круїзу.
Вартість круїзу потребує підтвердження при бронюванні,
оскільки вона до дати виїзду може
збільшуватись.

17:00

09:00
08:00
08:00
—
07:30
07:30

20:00
20:00
19:00
—
20:30
14:00

08:00
17:05
21:00

13:15
19:55

Отримаєте чудові враження від
шопінгу в магазинах Duty Free,
вдосталь натанцюєтесь на запальних дискотеках і зробите багато
кулінарних відкриттів в ресторанах на борту лайнера. Незабутній досвід подорожі за системою
«все включено» відкриє для Вас
захоплюючий світ розваг, які Ви
запам'ятаєте і захочете повторити!

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ
•Двомісне розміщення в каюті
обраної категорії;
•харчування на борту по системі «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
•всі розважальні програми на
борту (щовечірні шоу, нічні
клуби, жива музика, майстеркласи);
•користування басейнами, тренажерним залом, джакузі, відвідування спортмайданчиків;
•доставка багажу в портах початку і закінчення круїзу;
•авіа
переліт:
Львів-КиївАмстердам-Київ-Львів;

ДОДАТКОВО ОПЛАЧУЄТЬСЯ НА МІСЦІ
•сервісний збір (чайові персоналу) - 92 євро за круїз на ос.
(оплачується на борту);
•алкогольні напої в барах і ресторанах;
•трансфери
аеропорт-портаеропорт
•казино, відеоігри, телефон, Інтернет;
•берегові екскурсії в круїзі (за
бажанням);
•послуги пральні / хімчистки,
салону краси, СПА-центру (процедури, сауна, турецька лазня),
мед. персоналу на борту.

Термін подачі заявки:
до 30.03.2018 р.
Ми готові відповісти на всі додаткові питання.

Контактна особа: Тарас Андрущак:
Тел./факс: +38 032 276 46 13
моб.тел.: +38 063 393 66 28
e-mail: taras@cci.lviv.ua
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ЗНАЮ ЯК!

СЕРГІЙ ТРИГУБА:

«ПРОПОНУЄМО РІШЕННЯ З УТИЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ,
ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОГО ПЛАСТИКУ, РОЗРОБКИ ТА ЗАПУСКУ
СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ»

У недалекому 2015 році на теренах Львівщини було
засновано компанію «Українські інженерні рішення».
Все почалось зі співпраці п’яти висококваліфікованих
фахівців, яких зібрав під своїм керівництвом молодий
та амбіційний інженер-винахідник Сергій Тригуба.

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
РАЗОМ ЗІ ШКОЛОЮ ANGLIANETWORKEUROPE
ЗАПРОШУЮТЬ НА ІНТЕНСИВНИЙ КУРС

«АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ»
За 10 годин Курсу Ви розширите
свої професійні горизонти, отримавши практичні знання та навички з:
• Термінології міжнародної торгівлі
• Встановленню нових іноземних
контактів
• Презентації компанії та написанню комерційних пропозицій
• Веденню листування з партнерами
• Розумінню
нормативної
документації.
Для реєстрації на курс необхідно
пройти он-лайн тестування для визначення рівня знання мови на офіційному сайті www.anglianetwork.
eu
(Practice/PlacementTest/OnlineTest/Firstname, Lastname, Email/

GetStarted!) та вислати на liudmyla@
cci.lviv.ua свої контактні дані з темою електронного листа «Англійська для експортерів».
НАСТУПНІ КУРСИ –
У КВІТНІ - ТРАВНІ 2018 РОКУ.
ДЛЯ «РАННІХ ПТАШОК», А ТАКОЖ ДЛЯ
ДРУГОЇ ОСОБИ ВІД КОМПАНІЇ ЗНИЖКА 10%.
Економте час, отримайте кваліфіковану допомогу з вивчення англійської мови від професіоналів
швидко, якісно та доступно!
Контакти для консультацій:
+38 032 295 01 25,
+38 096 23 75 340,
liudmyla@cci.lviv.ua

Сергію Анатолійовичу, чому саме
такий профіль обрано, адже
ринок збуту таких продуктів
видається малозатребуваним
та високо затратним, потребує
капіталовкладень?

гідравліка, точна механіка, адже
величезну силу механіки і гідравліки зробити прецезійно керованою на сучасних мікроконтролерах в Україні до цього часу мало
кому вдавалося.

Моєю мрією було заснувати
у
країнську корпорацію, сучасну,
яка б охоплювала увесь спектр від
литва металів – до виготовлення
надзвичайно точних деталей, продукція якої складала би гідну конкуренцію світовим брендам.

В основі всього обладнання, що
виготовляє компанія, лежить
електроніка з власним програмним забезпеченням, а логіка та
алгоритм автоматики, як і інші
інженерні рішення, – завжди є
індивідуальними для будь-якого
проекту.

Компанія «Українські інженерні
рішення» у першу чергу займається інженерно-конструкторською
діяльністю, проектуванням і втіленням у життя обладнання, ліній та комплексів, які поєднують
в собі такі галузі як: автоматика,

Що
сьогодні
пропонуєте
у країнським підприємствам?
На даний момент наше підприємство готове запропонувати
для українського та іноземного

Anglia Network Europe – діюча мережа шкіл англійської мови
в Нідерландах, що складається із 375 шкіл, коледжів та
університетів, які працюють разом, щоб стимулювати
і структуризувати вивчення та викладання англійської
мови. У 2015 році вона випустила понад21000 учасників
міжнародних іспитів, літніх шкіл та навчальних курсів.
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виробництва таку продукцію та
комплекси, в тому числі і з випослуги як:
робництва цегли,
• виконання інженерно-конструк- • високоякісне аргонодугове зваторських проектів у 3-D просторі
рювання алюмінію та нержавіюз повною конструкторсько-тех- чої сталі,
нологічною документацією,
• ремонт, модернізація, монтаж,
• гідравлічні преси, маслостанції,
демонтаж, пуск обладнання.
Вся наша продукція є доступною
та конкурентоспроможною щодо
відношення ціни / якості з продукцією інших вітчизняних та іноземних виробників.
З якими проблемами сьогодні
стикаються проектні компанії?
Ми – молода компанія, яка існує
усього три роки, але вже маємо
багато цікавих ідей та розробок.
гідравлічні та пневматичні сис- Готові представити і представляєтеми та комплекси,
мо їх на ринку. Якщо говорити про
• надійні системи ЧПУ та авто- перешкоди, то, відверто кажучи,
матики, електричні шафи ке- бракує капіталу та потужностей,
рування на основі надійних тому ми завжди відкриті до пропозицій щодо інвестицій та спільних
компонентів,
• різноманітні
автоматизовані проектів.
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Нам, як, зрештою, багатьом молодим підприємствам на теренах
України, хотілося б мати більше
підтримки держави у фінансовому та юридичному спектрах. Хотілось би, щоб у нашій країні, за
аналогом іноземних держав, також існували доступні програми

ЗНАЮ ЯК!
нові технології, що існують на
бруківки,
• виготовлення платформ танкерринку.
ного типу для отримання прісної
Також є побажання внести зміни
води з океанської для посушливих
у закон про публічні закупівлі,
регіонів,
оскільки маніпулюючи певними
•
розробка та втілення у життя
юридичними аспектами та термісміттєпереробного
заводу абнами, тендерні комісії «протягусолютно
нового
зразку
шляхом
ють» потрібних саме для них виоб'єднання
в
одному
комплексі
конавців і запропонована цінова
процесів автоматичного сорвартість пропозиції абсолютно
не має значення. Молодому під- тування, піролізу, ректифікації
приємству практично не реально
та хімічних реакцій за участю
отримати замовлення через тенкаталізаторів.
дер у системі ПРОЗОРО від держави на суму вище 500 тис. грн.
Це – чимало. Шукаєте інвесторів в Україні?
Якщо говорити про інвесторів,
що Ви можете запропонувати Ми готові розглядати різні варіа
вже сьогодні?
нти співпраці. Звісно, хотілося
б українських капіталовкладень.
фінансування та кредитування Для інвесторів ми готові запропо- Важливою, насправді, є реалізація
бізнесу на етапі старту. Напри- нувати рішення таких актуальних проектів, які слугуватимуть покращенню екології, соціуму та розклад, кредитування обладнання питань сьогодення, як:
•
утилізація
відпрацьованої
елеквитку промисловості в країні.
для розширення потужностей
троніки
і
побутової
техніки,
виробництва під заставу самого
Дякую за розмову,
обладнання. Українська промис- • утилізація автомобільних шин,
•
використання
вторинного
пласловість має всі шанси повноцінЮрій Булик
тику у виробництві черепиці та
но розвиватись, використовуючи
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01 БЕРЕЗНЯ

2018
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Дзеркальна зала Палацу Потоцьких
(м. Львів, вул. Коперника, 15).
 понад 100 учасників (експерти, підприємці,
представники державних установ та ділових кіл)
 3 секції
 біржа контактів

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ
КОМПАНІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
Оргкомітет Львівського експортного форуму –
Львівська торгово-промислова палата:
Тел./факс: +38 032 295 01 25
+38 032 276 46 13
Е-mail: zed@cci.lviv.ua
Контактна особа: Наталія Карпенчук-Конопацька
Організатор:

Партнери:

ПОЧАТОК: о 10.00

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ФОРУМУ
Є СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
У ході заходу:
П
 рограми підтримки експорту українських підприємств,
у т.ч. представлення міжнародних програм з просування
виходу на інші ринки
 Виступи експертів
 Презентації компаній
 Дискусії та обговорення питань та перспектив
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Є НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИ

Іноземна експансія є бажаним елементом бізнесстратегії для більш ніж для 90% українських підприємств. Хочемо і маємо бути готовими конкурувати з глобальними гравцями не лише завдяки
нижчій вартості здійснення господарської діяльності, але також і шляхом іноваційності та якості продукту.
Сьогодні дбаємо виключно за експорт товарів/послуг, поодинокими є випадки, коли свідомо плануємо зрілі та довготривалі форми
експансії: кооперацію з іноземними парнерами і безпосередні
інвестиції.
Що гріха таїти, проблеми є, а за
підрахунками Держстату, експорт

українських товарів до ЄС вперше
перевищив довоєнний рівень. Серед причин – аж ніяк не відстутність бажання підприємців до розвитку. Навпаки, лише завдяки їх
ентузіазму та розумінню реальних
можливостей – експорт є пріоритетним завданням як для розвитку
бізнесу, так і для розвитку України.

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ
Експорт українських товарів до країн ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та
склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських
товарів за кордон. Такі дані оприлюднені на сайті Держстату.
Найбільшими темпами зросли обсяги українського експорту до
Бельгії (на 81,4%), Нідерландів (на 68,5%) та Латвії (на 54,7%).
Серед країн ЄС найбільший обсяг українських товарів експортується до Польщі – на суму $2,7 млрд. Разом з тим, темпи зростання експорту до Польщі нижчі за середні – лише 23,8%.
На 28% зріс український експорт до Італії ($2,5 млрд), на 23,2% – до
Німеччини ($1,7 млрд) та на 26% – до Угорщини ($1,3 млрд).
Одночасно імпорт товарів із Європейського Союзу зріс на 21,3% –
до $20,7 млрд.
Загалом український експорт у 2017 році зріс на 19%, досягнувши
$43,2 млрд. Імпорт натомість зріс на 26,4%, до 49,6 млрд.
Найбільший обсяг українських товарів традиційно експортується до Росії – її складова у структурі українського експорту складає
9,1%. Туди продано товарів на суму $3,9 млрд, зростання у 2017 році
склало 9,6%.
На другому місці – Польща, на третьому – Туреччина ($2,5 млрд,
зростання – на 28%). Також у топ-10 ключових ринків збуту українських товарів входять Італія, Індія ($2,2 млрд), Китай ($2 млрд, 11,3%)
та Єгипет ($1,8 млрд), Німеччина та Нідерланди ($1,6 млрд).
Завдяки високим темпам зростання у минулому році обсяг експорту до ЄС вперше перевищив рівень 2013-го ($16,7 млрд) та 2014-го
($17 млрд) років.
Натомість загальний обсяг українського експорту поки досяг лише
68% від рівня 2013 року.

А ЛЬВІВЩИНА?
За даними Головного управління
статистики у Львівській області,
експорт товарів підприємствами
Львівської області у 2017 році становив 1585,3 млн.дол. США, імпорт – 2181,9 млн.дол. Порівняно
з 2016 роком експорт зріс на 24,3%,
імпорт – на 28,4%. Від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі склало 596,6
млн.дол. США.

становили:
• електротехнічне обладнання та
їх частини (13,3% від обсягу імпорту області),
• механічне обладнання (9,3%),
• пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).

Експорт послуг у 2017 році становив 462,6 млн.дол. США,
імпорт –58,3 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівЕкспорт товарів у країни Євро- лі послугами склало 404,3 млн.дол.
пейського Союзу становив 77,1% Експорт послуг зріс порівнянно з
від загального експорту облас 2016 роком на 17,5%, імпорт зменті, імпорт – 70,8% від загального шився на 27,1%.
імпорту.
Головними партнерами в експорті Найбільші обсяги експорту припатоварів були Польща, Німеччина, ли на послуги з переробки давальницької сировини, комп’ютерні та
Чехія та Данія.
інформаційні послуги.
Головними
партнерами в експорті
У товарній структурі експорту
послуг
були
Німеччина, Польща,
переважали:
Мальта
та
Данія.
• електротехнічне обладнання та
їх частини (25,0% від обсягу ексЗа даними Європейської правди,
порту області),
Головного управління
• меблі (12,4%),
статистики
у Львівській
• деревина і вироби з неї (9,7%).
області.
Основу

імпорту

товарів
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МАР'ЯНА КАГАНЯК:
НА ВИСТАВЦІ У ІНДІЇ В ЧЕРЗІ
ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА
ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ
ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ПРЕДСТАВНИКИ МІСЦЕВИХ
КОМПАНІЙ СТОЯЛИ ДВІ ГОДИНИ
Про практичні можливості, пріоритети та
про розвиток українського експорту у розмові з
Мар'яною Каганяк, керівником Офісу з просування
експорту (EPO) при Мінекономрозвитку України.
Пані Мар’яно, які практичні
інструменти реально допомагають українському бізнесу в
експорті?

оцінити свої виробничі потужності, свій продукт чи послугу, команду, яка буде працювати над експортом, фінансові та часові ресурси.
Для цього можна пройти тест на гоІнструментів для українського біз- товність експортувати, що знахонесу на даний час є багато і важливо диться на сайті Офісу з просування
вибрати саме ті, що потрібні компа- експорту (ЕРО). Це одночасно станії на кожному конкретному етапі не першим кроком компанії для
її готовності експортувати. Перш початку співпраці з ЕРО. Результаза все, компанії варто критично ти тесту покажуть, у чому саме

ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ
УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ
Для підтримки українських експортерів при Львівській торговопромисловій палаті діє Комітет
зовнішньо економічної діяльності.
Ставши членом Львівської торгово-промислової палати, Ви зможете скористатись наступними перевагами для власного бізнесу:
• безкоштовна участь у відкритих засіданнях Комітету, круглих
столах і семінарах, щодо актуальних питань та проблем експорту
та імпорту. На засідання часто запрошуються керівники, митниці,
податкової влади, інших органів
влади, представлення донорських

та фінансових організацій, або ж
експерти у відповідних галузях;
• можливість отримати інформаційні матеріали (як наприклад,
посібник з Експорту до ЄС) та
розмістити інформацію про власну фірму, та її пропозиції для іноземних партнерів на веб-сторінці
Палати;
• можливість скористатись мережею торгово-промислових палат
України та партнерських структур
для захисту інтересів чи вирішення
проблем, які виникають у Вас при
здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності. Для захисту інтересів
експортерів часто готуються листи, звернення, організовуються
зустрічі тощо;
• можливість отримати знижки
на послуги від інших членів Палати, які необхідні при підготовці

та здійсненні експорту (юридичні,
консультаційні, транспортні, експедиційні, оформлення Карнету
АТА, страхові і т. д.);
• можливість отримати знижки на
участь у бізнес-форумах, тренінгах, коопераційних біржах, чи поїздках закордон, в рамках яких Ви
можете знайти потенційних клієнтів чи партнерів.
Тому не зволікайте і приєднуйтесь
до нас!
Володимир Мотиль,
генеральний директор ТОВ
«ДРЕБЕРІС», голова Комітету з питань
зовнішньоекономічної діяльності при
Львівській торгово-промисловій палаті.
Тел.: +38 096 344 34 34
e-mail: volodymyr.motyl@dreberis.com
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компанії потрібна підтримка, і від
цього залежатимуть подальші кроки співпраці Офісу з компанією.
Наступним етапом є перевірка екс-

Приєднання України до Угоди СОТ
про державні закупівлі (WTO GPA)
відкрило українським компаніям
доступ до ринку міжнародних
публічних закупівель 45 країн світу з
річним обсягом в $1,7 трильйонів.
портної ідеї. Фахівці Офісу надають компаніям аргументацію щодо
релевантності їх експортних ідей.
Це робиться шляхом аналізу торговельних статистичних даних, наявного тарифного та нетарифного
регулювання, розгляду можливих
перешкод тощо. Якщо ж компанія-експортер вже чітко визначила, яку продукцію чи послуги вона
зацікавлена експортувати, а також
обрала для себе пріоритетні країни
та профіль потенційного партнера на цих ринках, фахівці Офісу в
індивідуальному порядку допомагають їй розробити подальший
покроковий план виходу бізнесу на
конкретні ринки. За 2017 рік Офіс
створив мережу з 72 висококваліфікованих іноземних та локальних
консультантів, які можуть надавати послуги у 42 країнах світу.

ТЕМА НОМЕРА
публічних закупівель 45 країн світу
з річним обсягом в $1,7 трильйонів.
Офіс з просування експорту надає
інформаційно-консультаційну
підтримку українським компаніям під час участі у міжнародних
тендерах.
Як підприємцям напрацьовувати
експертизу в експорті?
Експертиза в експорті напрацьовується методом спроб та помилок, і,
щоб зменшити кількість останніх,
варто скористатись вже існуючими можливостями. Можна довго
шукати партнерів за кордоном через Інтернет, писати тисячі емейлів, а можна поїхати в торгову місію до країни, яка цікавить в плані
експорту, чи відвідати виставку і
налагоджувати співпрацю безпосередньо на місці, отримуючи
потрібні контакти та експертизу.
Офіс проводить підготовчу роботу з учасниками торгових місій – надає пакет документів, що
включає аналітику ринку в розрізі
діяльності компанії, проводить
інформаційні зустрічі та семінари щодо особливостей ведення
бізнесу в країні, куди заплановано
візит. Найближчі торгові місії – в
Нігерію та Гану, Туреччину і Німеччину; виставка – 2018 China
International Import Expo.
Навчання є невід’ємною частиною
експорту і навіть досвідченим експортерам варто покращувати
свої експортні навички та знання
на постійній основі. Офіс з просування експорту за минулий рік
провів 34 освітні проекти. На їх
основі ми визначили, які основні
знання та на яких етапах потрібні
бізнесу, систематизували отримані
дані і створили освітній продукт у
співпраці з урядом Естонії під назвою «Експортна Революція». Це
дворівнева дворічна програма,
розрахована на експортерів-початківців, тобто компанії, що лишень планують, з яким продуктом
та куди виходити; та на експортерів, що вже вийшли на міжнародні
ринки, але потребують покращення експортних показників. До базового рівня можна долучитись на
будь-якому етапі, а новий відбір на
просунутий рівень програми розпочнеться восени 2018.

Практичним та доступним інструментом є мережа Enteprise Europe
Network (ENN), до якої компанія
може долучитись або самостійно,
або з допомогою Офісу. Мережа
дає можливість українським компаніям шукати ділових партнерів у
65 країнах світу. У минулому році
185 компаній уже скористалися
цим інструментом та почали переговори з 210 потенційними партнерами. Нещодавно фахівці Офісу
провели практичний семінар, де
покроково розглянули процедуру
реєстрації та налаштування профілю компанії в мережі. Відеозапис семінару можна переглянути
на YouTube каналі ЕРО, та зареєструватись самостійно, слідуючи
інструкції.
Також варто звернути увагу на
можливості, котрі відкривають
міжнародні публічні закупівлі.
Приєднання України до Угоди СОТ
про державні закупівлі (WTO GPA)
відкрило українським компані- Часто вирішення питань експорям доступ до ринку міжнародних ту вимагає залучення держави.

Як підприємцям отримати зворотній зв’язок від державних
органів і практичне вирішення
питань?

зустрічей. У черзі до українського виробника зарядних пристроїв
для електромобілів представники місцевих компаній стояли дві
години, що для нас – приклад як
Для оперативного реагування на зацікавленості українським пропотреби експортерів Офіс створив дуктом, так і якісно підібраними
B2G платформу, яка за рік сфор- компаніями для ділових зустрічей,
мувала спільноту з понад 1200 що гідно представляють Україну.
представників бізнесу, органів США та Канада є ринками у фомісцевого самоврядування та асо- кусі, експорт товарів з України до
ціацій. B2G платформа Офісу від Північної Америки зріс на 64,8% і
імені Мінекономрозвитку коорди- склав $1 млрд.
нує діяльність Ради з просування
експорту, яка у рамках своєї діяль- Варто так само звертати увагу
ності організовує спільні зустрічі на нові угоди, які відкривають
представників бізнесу та держави нові можливості на вже відодля обговорення й вирішення ак мих ринках. 1 лютого Україна
туальних проблем експортерів. набула статусу повноправної
Окрім цього, платформа B2G про- країни-учасниці Конвенції Панводить регіональні й галузеві зу- Євро-Середземноморські префе
стрічі для того, щоб визначити й ренційні правила походження.
сформувати основні проблеми біз- Конвенція дозволяє країнамнесу та донести їх до представни- учасницям торгувати між собою
ків Мінекономрозвитку та інших використовуючи преференційний
органів державної влади й місце- режим походження товарів. Тобвого самоврядування. На 2018 рік то сировина, яка має статус похоОфіс запланував близько 10 «Екс- дження з країни А, не втрачає його
портних днів» в регіонах. Це дасть після обробки у будь-якій іншій
змогу бізнесу та владі зустрітись на країні Б.
одному майданчику для вирішення актуальних питань, які стоять На практиці це означає, що
на перешкоді експорту.
українські виробники можуть закуповувати сировину і комплекЯкі ринки є найбільш перспектив- туючі в країнах-учасницях Панними для української продукції?
Євро-Мед, а готову продукцію
експортувати до, наприклад, ЄС
Перспективні ринки визначені як українську, зберігаючи за соЕкспортною стратегією України. бою право на знижені або взагалі
Саме на неї та на рекомендації біз- 
нульові митні ставки. Найбільш
несу ми орієнтуємось, коли роз- перспективні сектори економіробляємо план торгових місій та ки для застосування положень
виставок на 2018 рік. Найбільший конвенції – машинобудуванторговельний партнер України– ня, виробництво автомобільних
Європейський Союз з питомою комплектуючих, харчова промисвагою 41,3%. З початку дії Зони ловість і текстиль. Україна вже завільної торгівлі з ЄС кількість раз активно співпрацює з країнаукраїнських
компаній-експор- ми Пан-Євро-Мед. За підсумками
терів на європейський ринок по- 11 місяців 2017 року, експорт до
двоїлася. За 11 місяців 2017 року країн-учасниць Конвенції склав
експорт до ЄС склав $15,9 млрд і майже 60% всього експорту нашої
збільшився на 30,4% у порівнянні держави (58,9%). З них 40,3% - до
з аналогічним періодом 2016 року. країн Європейського Союзу, 5,6% до Туреччини, 4,2% - до Єгипту.
Індія – один з найбільших торговельних партнерів України в Азі- Загалом, у топ-15 найбільших краатсько-Тихоокеанському регіоні. їн-партнерів у експорті товарів з
Експорт товарів до Індії за 11 мі- України входять 7 країн-учасниць
сяців 2017 року склав 2 млрд долл Пан-Євро-Мед (країни ЄС, ТуСША і зріс на 27,7 % у порівнянні реччина, Єгипет, Молдова, Ізраїль,
з аналогічним періодом 2016 року. Алжир, Грузія).
В 2017 році ми провели торгову місію до Індії, під час якої українські Дякую за розмову.
компанії провели майже 200 B2B
Юрій Бойко
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ТЕМА НОМЕРА

ЯК ПО НОТАХ!

У КОМІТЕТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАТИ –
НОВІ ЧЛЕНИ. ВІТАЄМО!

ПОРАДИ ЕКСПОРТЕРАМ
ДО НІМЕЧЧИНИ:

На що слід зважати при підготовці до експорту в Німеччину? Німецький
ринок – найбільший в Європі, але й один із найбільш насичених і конкурентних. Готуючись до експорту в Німеччину слід врахувати деякі особливості.
Німецький ринок досить зарегулюваний. При підготовці до експорту потрібно дуже детально
проаналізувати ринок, оцінити
йоги потреби і тенденції, ознайомитись з конкурентним середо
вищем і цінами, порівняти їх з
власною пропозицією). З‘ясуйте
тарифне та нетарифне регулювання, необхідні дозволи, сертифікати або чи встановлені для
експорту даного товару квоти.
При зборі інформації передусім
потрібно покладатись на інформацію, яка міститься в офіційних
джерелах, як наприклад Export
Helpdesk чи Trademap. Слід однак
мати не увазі, що деяка інформація може бути неактуальною,
тому її завжди варто перевіряти.
Слід мати на увазі, що німецький
ринок досить захищений. Німці
віддають перевагу закупці послуг
і товарів у вітчизняних виробників чи постачальників. Окремі німецькі фірми закуповують лише
в членів німецьких кластерів, палат чи асоціацій. З огляду на це,
досить часто потрібно затратити
немало часу і ресурсів, щоб налагодити співпрацю. Як правило,
ефективніше це можна зробити
за допомогою німецьких партнерів – фірм, які вже працюють
на ринку у відповідній сфері і мають необхідну мережу контактів
і клієнтів. Іншою можливістю є
використання послуг спеціалізованих консультантів, які мають
досвід роботи і успішно реалізовані проекти у відповідній країні.
До того ж в рамках Програми ділових консультацій ЄБРР частину вартості таких послуг можна
компенсувати.
Часто в українських фірм, проблемою є те, що маючи хороший товар і конкурентну ціну,

їх пропозиції не сприймають,
оскільки вона не містить усієї необхідної і типової для німецької
практики інформації, як наприклад, опис фірми, її попередній
досвід,
реалізовані проекти.
Пропозиція повинна містити детальні кількісні і якісні характеристики, вартість, порядок оплати і т. д. Інколи українські фірми,
надсилають, наприклад, розмір
і ціну, вважають, що цієї інформації достатньо. Якщо пропозиція готується на німецькій – не
перекладайте її в Інтернеті або
за допомогою перекладача-початківця. Найкраще довірити це
носію мови або професійному
перекладачу, знайомому з професійною термінологією галузі,
в якій ви працюєте. Уявіть собі,
яке враження про Ваш товар
складеться, якщо переклад буде
з цілою низкою помилок. Теж
саме стосується веб-сторінки,
каталогів, прайсів та маркетингових матеріалів іноземною мовою. Продукт, який Ви пропонуєте повинен бути адаптований до
місцевого ринку.
Якщо ви плануєте постійну співпрацю, у штаті потрібно мати співробітників, які б
у
дуть володіти
мовою, знаннями та компетенціями, необхідними для опрацювання німецького ринку. Ви можете також підготувати власних
працівників. Існує, наприклад,
програма Підготовки менеджерів GIZ, в рамках якої Ви можете
їх відправити на стажування в Німеччину, оплативши лише частину затрат.
Для налагодження перших контактів чи пошуку партнерів найкраще використовувати бази
даних асоціацій підприємств,
професійних
підприємств,

каталоги виставок, тощо. Найпростіше перші контакти налагоджувати на виставці. Підготовку
розпочніть не пізніше ніж за декілька місяців: детально вивчіть
кожного потенційного партнера, продумайте запитання, підготуйте маркетингові матеріали,
адаптовані до його потреб. Хоча
більшість німців добре розуміє
англійську, бажано мати інформацію німецькою мовою. Слід
мати на увазі, що зустрічі потрібно планувати заздалегідь. Якщо
Ви зателефонуєте за декілька
тижнів і повідомите, що хотіли б
зустрітись, скоріше усього Вам
відмовлять, оскільки в хороших
фірмах зустрічі плануються як
правило за декілька місяців.
Не зайвим буде перед поїздкою
хоча б в загальних рисах ознайомитись з культурою і історією
Німеччини.
Німецький ринок є дуже великим, насиченим і конкурентним,
входження на нього є складним
і затратним процесом, який потрібно ретельно готувати. Але
якщо ж Вам це вдасться – Ваші
затрати і зусилля окупляться сторицею, тому не гайте часу і починайте вже!

27 грудня 2017 року відбулося звітно-виборче засідання Комітету зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП.
Одностайним голосуванням затверджені голова та його заступник на наступні
два роки – Володимир Мотиль, генеральний директор ТзОВ «Дреберіс» та
Марія Мулява, директор ПП «Галтранс
Логістик».
З'явились і нові члени Комітету. Серед
них – представник Банку «Креді Агріколь» Дмитро Ткаченко, який зокрема
так прокоментував бачення своєї ролі в
роботі Комітету ЗЕД: «Завдяки курсовій
різниці останніх років ми бачимо стабільну тенденцію росту зацікавленості експортом з боку МСБ. В цьому
ракурсі нашим клієнтам ми надаємо
консультаційні послуги і маємо певні
корисні інструменти та підходи для
підтримки експортерів, які сподіваємось втілювати через роботу Комітету ЗЕД при Львівській ТПП».
Комітет визначився стосовно планів наступних засідань та готовий на початку
2018 р. запросити суб’єктів ЗЕД до вирішення такого проблемного питання, як
відсутність дозволів на поїздку територією іноземних держав при експортних
перевезеннях.

Майданчик ЛТПП вважаємо унікальним,
бо він об’єднує реальний український бізнес різних масштабів, головним чином
– малий та середній. Наш банк працює
на фінансовому ринку України з 1993 року
та надає весь спектр банківських послуг
бізнесу та приватним клієнтам. Перевагою Креді Агріколь Банку є індивідуальний
підхід до кожного клієнта. Надійність та
ділову репутацію Креді Агріколь в Україні

Володимир Мотиль, генеральний директор ТОВ «Дреберіс», голова Комітету з
питань зовнішньоекономічної
діяльності при Львівській торгово-промисловій палаті.

підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах
стійкості банків, надійності банківських
вкладів та найприбутковіших банків, а
також 300 000 активних приватних та
18 000 корпоративних клієнтів.
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З 1 січня 2016 р. вступила у дію Поглиблена та всеохоплююча Зона вільної
торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та
ЄС, що було передбачено Розділом IV
«Угоди про Асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони» - «Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею» [1]. ПВЗВТ створює чимало можливостей для вітчизняних
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки нею передбачено

скасування 98,1% мит з боку ЄС та
99,1% мит з боку України. За розрахунками Європейської комісії українські імпортери заощаджуватимуть
391 млн. євро на рік завдяки зниженню мит ЄС, а імпортери української
продукції в ЄС – 487 млн. євро [2].
ПВЗВТ створює можливості для
істотної лібералізації торгівлі між
Україною та ЄС зі значною асиметрією на користь України, оскільки
ЄС здійснює тарифну лібералізацію
в повному обсязі і негайно для більшості товарів, а в Україні передбачене
впровадження перехідного періоду
для окремих товарів (окремих мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості, добрив, виробів
із дерева, взуття, виробів з алюмінію,
автомобілів тощо).
За офіційними даними Міністерства
економічного розвитку та торгівлі
України, ЄС за 2016 р. став ключовим
зовнішньоторговельним партнером
України. Експорт у ЄС у 2016 р. порівняно із 2015 р. збільшився на 3,7%
і становив 13,5 млрд. дол. США. У
структурі експорту 30,5% становила
продукція АПК та харчової промисловості; 22,9% - продукція металургійного комплексу; 15,8% - продукція
машинобудування; 10,8% - мінеральні продукти; 6,5% - деревина та паперова маса; 6,0% - продукція легкої
промисловості. Найбільш активно
зріс експорт у ЄС за такими товарними позицями: олія соняшникова
(зростання на 72,9%), проводи ізольовані (на 57,3%), меблі для сидіння
(на 48,5%), напівфабрикати зі сталі
(на 47,2%), електричні водонагрівачі
акумулювальні (на 37,7%) тощо [3].
За 11 місяців 2017 р. експорт товарів до Європейського Союзу склав
15,9 млрд. дол. США, що демонструє
збільшення на 30,4% порівняно із аналогічним періодом 2016 р. У структурі сукупного експорту експорт у ЄС
становив 40,3%. Варто зауважити,
що не відбулось і кардинальних змін
у товарній структурі експорту до ЄС
за 11 місяців 2017 р., а саме: продукція АПК та харчової промисловості
(31,8%), продукція металургійного
комплексу (21,4%), продукція машинобудування (15,2%), мінеральні
продукти (13,2%), деревина та паперова маса (5,5%), продукція легкої
промисловості (5,1%), різні промислові товари (4,6%), продукція

хімічної промисловості (3,1%). Найбільше зростання експорту товарів
вібулось за такими товарними позиціями: руда та концентрати залізні, кукурудза, насіння свиріпи, олія
соняшникова, феросплави, проводи
ізольовані, кабелі, напівфабрикати зі
сталі, соєві боби [3].
Аналізування зовнішньоторгівельних операцій у Львівській області
підтверджує загальнонаціональну
тенденцію. Зокрема, експорт товарів
і послуг підприємствами Львівської
області зріс з 1206,4 млн. дол. США
у 2015 р. до 1258,3 млн. дол. США у
2016 р., тобто на 4,3%, а імпорт зріс
на 15,6% - з 1448,3 млн. дол. США до
1674,7 млн. дол. США. В межах товарної структури експорту у 2016 р.
переважали машини, обладнання та
механізми (23%), харчові продукти
(15%), різні промислові товари (11%),
текстильні матеріали та текстильні
вироби (10%), продукти рослинного
походження (10%), деревина та вироби з деревини (9%). За І півріччя
2017 р. експорт товарів з підприємств
Львівщини у країни ЄС становив
751,4 млн. дол. або 76,7% від загального експорту області та збільшився порівняно з січнем-серпнем 2016
р. на 23,9%. Найбільші обсяги експортованої продукції припали на
Польщу (27,5%), Німеччину (12,5%),
Чехію (6,9%) та Данію (6,6%) [4].
Впродовж 2017 р. у зоні діяльності
Львівської митниці ДФС виконано
митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій суб’єктів господарської діяльності на суму 4309,3
млн. дол. США, у тому числі 1431,4
млн. дол. США становив експорт. В
межах географічної структури переважав експорт у Польщу (33%),
Німеччину (14%), Чехію (8%), Данію
(7%), Словаччину (3%), Угорщину
(3%), Румунію (2%), Португалію (2%)
тощо. Варто зауважити, що за товарною структурою у Польщу найбільше експортують меблі для сидіння
(9% від загального обсягу експорту),
проводи ізольовані та кабелі (4%),
шкіру, додатково оброблену (3%); у
Німеччину – проводи ізольовані та
кабелі (7%), обладнання для сортування та подрібнення (1%), одяг для
чоловіків (1%); у Чехію – проводи
ізольовані та кабелі (6%), олію соняшникову (0,2%), одяг для чоловіків
(0,1%). За даними Львівської митниці

ДФС, найбільшими експортерами
у Львівській області є такі підприємства: ТзОВ «Леоні ваерінг системс
УА ГмбХ», ТзОВ «Бадер Україна», ПП
«Торговий Дім Майола», ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів»,
ДП «Датський текстиль», ТОВ «ОДВЕлектрик», ТОВ «СВІСС КРОНО»
тощо. Тобто найбільшими експортерами є підприємства, що працюють
на давальницькій сировині.
За результатами опитування «Аналіз
бар’єрів для міжнародної торгівлі в
Україні» у жовтні-грудні 2016 р. 1044
українських підприємств, що займаються ЗЕД, з межах проекту «Діалог зі
сприяння торгівлі», що реалізується
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
за фінансової підтримки ЄС, було
з’ясовано ключові проблеми взаємодії суб’єктів ЗЕД із митними органами та ефективність реформування
митної політики. При оцінюванні
ефективності роботи митних органів 13% опитаних підприємств зазначили, що робота митних органів є
ефективною, 44% - загалом робота
ефективна, але потребує деяких змін,
36% - робота неефективна, але масштабні реформи можуть покращити
ситуацію, 7% робота абсолютно неефективна. При цьому найбільш
критично оцінюють роботу митних
органів мікро- та малі підприємства,
а більш позитивно – великі та середні
підприємства. В рейтингу пріоритетних проблем у роботі митних органів
респондентами відзначено: недосконале митне законодавство (56%), недостатню прозорість та відкритість
(30%), свідоме завищення митної
вартості товарів (28%), корупцію та
хабарництво (26%), постійні зміни
структури та керівництва (24%), застарілість технічного забезпечення
(22%), зосередження на фіскальній
функції митниці (16%), непрофесійність інспекторів (13%) [5]. Вищенаведені результати свідчать про необхідність подальшого глибинного
реформування роботи митних органів та подолання чималого переліку
існуючих проблем.
Аналізування нормативно-правової бази, діяльності митних органів
України та вітчизняних суб’єктів
ЗЕД дають змогу виокремити базові
заходи, імплементовані у контекст дії
ПВЗВТ щодо митного регулювання

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

січень-лютий, 2018

ТЕОРЕТИЧНО ПРО
експортних операцій. Зокрема, Наказом Міністерства фінансів України №1142 від 18.11.2014 р. «Про затвердження Порядку заповнення та
видачi митницею сертифiката з перевезення товару EUR.1 вiдповiдно
до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
спiвтовариством з атомної енергiї i
їхнiми державами-членами, з iншої
сторони» [6] з 1 січня 2016 р. митниці ДФС України отримали повноваження щодо безкоштовної видачі
митницею сертифiката з перевезення товару EUR.1. У 2016 р. митні підрозділи ДФС України видали 52 298
сертифікатів за формою EUR.1 на
товари українського походження,
що експортуються до країн ЄС, що
дає змогу застосовувати умови преференційної торгівлі з ЄС. В Україні
визначено 162 місця видачі сертифікатів EUR.1 на базі підрозділів митних органів ДФС.
Наказ Міністерства фінансів України №1142 від 18.11.2014 р. [6] втратив чинність, оскільки було затверджено новий «Порядок заповнення
та видачі митницею сертифіката з
перевезення (походження) товару
EUR.1» наказом Міністерства фінансів України № 950 від 20.11.2017 р.,
що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 26 грудня 2017 р. [7].
Згідно вказаного наказу сертифікат
видається посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товарів за місцем здійснення
їх митного оформлення або після
експорту товарів за місцем здійснення митного оформлення товарів,
або за місцем державної реєстрації
експортера. Термін дії сертифіката
4 місяці. Сертифікат заповнюється
експортером на одну партію товарів,
як правило, англійською мовою або
однією з мов, якими складено угоди
про вільну торгівлю. Для отримання
сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати
структурному підрозділу митниці,
на який покладено функції з видання
сертифіката, такі документи [7]:
• заяву, що містить декларацію від
експортера, за формою, визначеною
угодами про вільну торгівлю, та/або
її електронну копію;
• електронну копію сертифіката у
разі заповнення його машинописом
та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката;
• декларацію
постачальника

(виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/
або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження,
та/або довгострокову декларацію
постачальника (виробника) товарів,
що мають преференційний статус
походження, та/або довгострокову
декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, що
підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених
угодами про вільну торгівлю, та/або
їх електронні копії.
Сертифікат видається безкоштовно
у найкоротший термін, але не більше
восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі
митниці ДФС, на який покладено
функції з видачі сертифіката [7].
Варто зауважити, що відповідно
до вимог Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС Наказом Міністерства фінансів України №1013 від
07.10.2014 р. «Про затвердження
Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера» [8] з 2016 р.
впроваджено інститут уповноваженого (схваленого) експортера, який
має право самостійно оформляти
декларацію незалежно від вартості
преференційного походження товару з України, що експортується на
умовах угод. Для отримання такого
статусу суб’єкт ЗЕД повинен відповідати певним критеріям, зокрема [8]:
• здійснювати експортні операції
з товарами преференційного походження з України не менше одного
року до дня звернення до митниці
із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого)
експортера;
• не мати до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого)
експортера порушень правил визначення преференційного походження
товарів, виявлених за результатом
верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або
декларацій;
• товар, який експортується, повинен відповідати правилам визначення преференційного походження
товарів;
• повинен забезпечувати митниці
у порядку, встановленому чинним

законодавством, моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують
преференційне походження товару
з України.
У 2016 р. статус уповноваженого
(схваленого) експортера отримали
113 підприємств. Чимало суб’єктів
ЗЕД на сьогодні працюють над дотриманням вимог щодо отримання у
перспективі статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
Угодою про Асоціацію між Україною
та ЄС передбачено використання
тарифних квот в межах експорту та
імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції. Для захисту
особливо чутливих товарів впроваджено тарифні квоти для імпорту
до України трьох видів сільськогосподарської продукції, походженням
з країн ЄС - м'яса свинини, м'яса
птиці, цукру; а при експорті такі тарифні квоти впроваджено на 36 видів сільськогосподарської продукції,
походженням з України (продукція
з обробленого молока; оброблена
продукція із зернових; солод та пшенична клейковина; гриби; оброблена
продукція з цукру; висівки, відходи
та залишки; харчові продукти; сигари та сигарети, оброблений крохмаль; оброблена продукція з масла;
оброблені томати; цукрова кукурудза; інший цукор; цукрові сиропи;
цукор; овес; часник; мед; етанол;
яловичина; свинина; м'ясо птиці та
напівфабрикати з м’яса птиці; молоко, вершки, згущене молоко та йогурти; сухе молоко; вершкове масло
та молочні пасти; яйця та альбуміни;
пшениця м’яка, пшеничне борошно
та гранули; кукурудза, кукурудзяне
борошно та гранули; ячмінь, ячмінне борошно та гранули), при цьому
за 4-ма видами продукції встановлено додаткові обсяги [9]. Тарифна
квота – це дворівневий митний тариф, пов'язаний із кількістю товару,
за якого обумовлену кількість товару
можна експортувати/імпортувати за
«пільговою» або «нульовою» ставкою
мита протягом певного періоду часу.
Після заповнення обсягів тарифної
квоти, можна продовжувати експорт
та імпорт таких товарів без обмежень,
але вже зі сплатою нормального
мита. Наказом Міністерства фінансів України №1203 від 11.12.2014 р.
«Про затвердження Порядку контролю за розподілом тарифної квоти» [10] встановлено, що Державна
фіскальна служба України здійснює
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публікацію та щоденне оновлення
на офіційному веб-порталі інформації про загальні обсяги та залишок
невикористаної тарифної квоти за
кожним видом продукції. При цьому
адміністрування тарифних квот ЄС
здійснює виключно Європейський
союз за двома принципами:
• «перший прийшов-перший обслуговується»: квота використовується
на момент подання супровідних документів в межах невикористаного
залишку;
• імпортного ліцензування: імпортери української продукції у ЄС подають відповідну заявку на право здійснення імпорту (отримання ліцензії)
до Генерального Директорату Європейської комісії «Аграрні питання та
розвиток сільської місцевості» (стосується яловичини; свинини; м'яса
птиці та напівфабрикатів з м’яса
птиці; молока, вершків, згущеного
молока та йогуртів; сухого молока;
вершкового масла та молочної пасти;
яєць та альбумінів; пшениці м’якої,
пшеничного борошна та гранул; кукурудзи, кукурудзяного борошна та
гранул; ячміню, ячмінного борошна
та гранул) [9].
Як зазначають вітчизняні суб’єкти
ЗЕД, впроваджений механізм автоматичного розподілу тарифних квот
за принципом первинного претендування створює чимало переваг, а
саме: безконтактне надання квоти
дає змогу мінімізувати корупційні
ризики; інформаційна прозорість у
сфері розподілу та використання тарифних квот забезпечує якісне планування у часі експортно-імпортних
операцій; оперативність отримання
тарифних квот не створює затримок при виконанні зовнішньоекономічних операцій; уніфікованість
процедур при розподілі тарифних
квот створює єдині правила для усіх
претендентів.
З 1 жовтня 2017 р. набув чинності
Регламент 2017/1566 ЄС про надання Україні додаткових торгівельних
преференцій. Відповідно до документу, додаткові квоти вже діють на
5 позицій українських агротоварів:
мед, виноградний сік, ячмінна крупа
та борошно, оброблені томати, овес.
А з 1 січня 2018 р. також почнуть діяти додаткові преференції на пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Окрім
цього, відповідно до параметрів ЗВТ
між Україною та ЄС, було планово
збільшено тарифні квоти для 18
українських аграрних товарів [11].
У серпні 2016 р. Постановою
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Кабінету Міністрів України «Деякі
питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» №364 від 25.05.2016 р. [12] було
впроваджено автоматизовану систему митних послуг «Єдине вікно»,
яка передбачає здійснення всіх видів
контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів
контролю) за допомогою ІТ-системи
митниці протягом 4 годин, у протилежному випадку застосовується
принцип «мовчазної згоди». Запропонована система націлена на спрощення та скорочення часу на проведення митних процедур, оскільки
єдина електронна база даних дає
змогу різним службам контролю та
митним пунктам в автоматичному
режимі обмінюватись інформацією
про вантаж, який проходить через
кордон України. Проте, на практиці
виникло чимало проблем щодо використання системи митних послуг
«Єдине вікно», зокрема:
• неузгодженість
нормативноправової бази, що регулює діяльність різних органів державного
контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших
видів) та визначає відмінні підходи
щодо процедур, документального
забезпечення та термінів проведення контролю;
• проблема технічного забезпечення та обміну інформацією між різними органами державного контролю в
електронній формі;
• людський чинник, коли інспектори тривалий період здійснюють митне оформлення, огляд тощо.
Уряд схвалив запровадження з 1 лютого 2018 р. обов'язкового використання підприємствами і державними органами інформаційної системи
«Єдине вікно». Передбачено низку
змін у функціонування інформаційного обміну за принципом «єдиного
вікна», зокрема:
• дія «єдиного вікна» поширюватиметься на операції з переміщення
товарів в абсолютно усіх митних режимах (наразі це стосувалось лише
імпорту та експорту), а також на переміщення товарів за періодичною
митною декларацією і попередніми

ТЕОРЕТИЧНО ПРО
деклараціями, які містять повний
обсяг даних;
• зменшення кількості сканованих
документів шляхом надання контролювальним органам необхідних
даних, які є в попередній декларації;
• скорочення часу, протягом якого
контролювальними органами може
бути призначено огляд товарів з 24 до
12 робочих годин;
• зменшення граничного терміну
прийняття рішення контролювальними органами щодо товарів, які
вивозяться за межі митної території
України, з 24-х до 4-х годин.
В останній день січня, перед запровадженням обов'язкового застосування принципу «єдиного вікна»,
Постановою Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. №1031 і від
25 травня 2016 р. №364» №44 від
31.12.2017 року [13] удосконалено
механізм взаємодії органів доходів
і зборів та державних органів, уповноважених на здійснення державних видів контролю при митному
оформленні товарів за принципом
«єдиного вікна». Крім того, запроваджено ризик-орієнтований підхід
до контролю товарів, що переміщуються у дерев’яному чи паперовому пакувальному матеріалі та на
дерев’яних палетах. Постановою,
зокрема, пропонується обмеження
часу, відведеного контролюючим
органам на призначення огляду (інспектування) товарів при експорті,
найближчим можливим часом, але
не пізнішим за 12 робочих годин від
часу, запропонованого підприємством. Крім того, буде надана можливість застосування інформаційного обміну за принципом «єдиного
вікна» за рішенням підприємств до 31
січня 2019 року у випадках [13]:
• ввезення (пересилання) на митну
територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях
або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення
товарів транзитом;
• вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають
митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;
• декларування товарів в місцях
митного оформлення, які перебувають менше 90 днів у переліку місць
митного оформлення товарів.
Слід зазначити, що відповідно до
Угоди про Асоціацію між Україною
та ЄС повинен запрацювати інститут

уповноважених економічних операторів (УЕО) для доброчесних та сумлінних суб’єктів ЗЕД, що дає їм змогу
практично перебирати на себе значний перелік функцій митних органів та здійснювати самостійне митне
оформлення експортно-імпортних
операцій. Главою 2 Митного кодексу
України ще у 2012 р. було передбачено можливість надання суб’єктам
ЗЕД статусу УЕО з отриманням
сертифікатів на спрощення митних
процедур та щодо надійності і безпеки [14; 15]. Варто зауважити, що
на сьогодні так і не реалізований організаційно-розпорядчий механізм
надання вітчизняним суб’єктам
ЗЕД статусу УЕО, хоча існують наявні та проектні вимоги щодо законослухняності, доброчесності,
фінансової стійкості, високого рівня безпеки та компетентності потенційних УЕО.
Важливим позитивним зрушенням
є і те, що відповідно до ст. 76 Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС
скасовано ліцензування митноброкерської діяльності для здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій.
З метою виключення впливу людського фактора при поданні митних
декларацій, для пришвидшення
процесів митного оформлення товарів, підвищення прозорості митного оформлення, запобігання корупційним діям, мінімізації витрат
часу та коштів на митне оформлення в системі митних органів України впроваджено процедуру електронного декларування товарів.
Зокрема, у Львівській митниці ДФС
митне оформлення 99% митних декларацій на сьогодні здійснюється в
електронному вигляді.
Варто зауважити, що Угода між

УкраїноютаЄСстворюєпередумови
для підвищення прозорості діяльності митних органів, покращення
взаємодії та налагодження діалогу
між митницею та бізнес-структурами, створення сприятливих
умов для суб’єктів ЗЕД, спрощення
митних процедур, гармонізування
нормативно-правової бази у митній сфері, впровадження кращих
європейських митних практик на
теренах України.
Угода про Асоціацію між Україною
та ЄС зумовлює нові вимоги до
здійснення митного регулювання
експортної діяльності, що створює
чималі перспективи виходу на нові
ринки для вітчизняних суб’єктів
господарювання. Найбільш істотні
зміни стосуються адміністрування
тарифних квот, видачі митними органами сертифікатів з перевезення
товару EUR.1, надання суб’єктам
ЗЕД статусу уповноваженого (схваленого) експортера, запуску автоматизованої системи митних послуг
«Єдине вікно», переходу на електронне декларування, розроблення
організаційно-розпорядчого
механізму надання статусу уповноваженого економічного оператора,
скасування ліцензування митноброкерської діяльності, посилення
боротьби із порушеннями митних
правил та протидії контрабанді
тощо. Вищевказані заходи успішно реалізовуються з урахуванням
етапності їх імплементування, що
націлено насамперед на стимулювання зовнішньоторгівельної активності суб’єктів ЗЕД, розвиток
співпраці із європейськими контрагентами, долучення вітчизняних
підприємств до міжнародних ланцюгів доданої вартості, зростання
довіри до українських виробників.
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ДЛЯ КОГО ВІДКРИВАЄМО
ШЛЮЗИ І КОМУ ГРОМАДИМО БАР'ЄРИ?

ПІДПРИЄМЦІ ЛЬВІВЩИНИ
ХОЧУТЬ, ЩОБ ВЛАДА
ЗВЕРНУЛА УВАГУ І НА НИХ.
Захист українського товаровиробника, доступні кредити, мотивація українського бізнесу… А
ще – вільний ринок та конкуренція, які буцімто все владнають і
поставлять на свої місця. Такий
стислий підсумок зустрічі підприємців Львівщини з представниками Львівської ОДА, яка відбулася
у Львівській торгово-промисловій палаті 13 лютого цього року у

відкритій дискусії, що тривала понад чотири години.
Дискусія, започаткована у соціальних мережах, втілилася у
реальну, метою якої є вирішення
проблем у сфері інвестиційної
політики, що склалася не лише у
Львівській області, а й у державі
загалом.
Зініціювала відкритий діалог
Львівська торгово-промислова

Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП:
«Львівська область є одним з передових регіонів, якщо
говорити про залучення інвестицій. Маємо багато
нових позитивних прикладів, що було реалізовано за
останні роки, здебільшого – іноземних. Упевнений, що
є нові серйозні плани, і не тільки плани, а й конкретні пропозиції. Важливо, щоб цей інвестиційний розвиток, прихід нових компаній, активно використовував
ті можливості, які вже є в регіоні, в країні, залучав до
співпраці діючі підприємства, малий бізнес».
палата, а саме члени трьох новостворених Комітетів при ЛТПП –
з питань промислової політики та
підприємництва, з питань фіскальної політики, з питань освітньої та
кадрової політики. Цю ініціативу підтримали Регіональна рада
підприємців у Львівській області
і Львівське обласне об’єднання
роботодавців. Також долучилися члени ЛТПП, представники

громадських об'єднань. Львівську
ОДА представляв заступник директора департаменту економічної політики Андрій Кісера та начальник управління інвестиційної
політики цього департаменту Роман Матис.
Зі вступним словом виступив президент ЛТПП Дмитро Афтанас.
Відкрив дискусію на тему: «Державна інвестиційна політика та її вплив
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на розвиток економіки Львівщини»
віце-президент ЛТПП (на громадських засадах), координатор роботи
Комітетів ЛТПП – Михайло Коропецький. Він наголосив, що інвестиційна політика ЛОДА повинна
вписуватися у загальну Стратегію
соціально-економічного розвитку
Львівщини, а залучення інвестицій має базуватися на економічному аналізі розвитку промисловості
області і враховувати економічну
безпеку країни.
Михайло Коропецький особливо
акцентував на тому, що інвестиційні стратегії облдержадміністрації не повинні шкодити інтересам вітчизняного українського
товаровиробника.
А професор кафедри маркетингу
і логістики Інституту економіки і
менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор економічних наук Ольга
Мних подала на розгляд присутніх детальний аналіз ринку, стан
вітчизняного підприємництва, зосередившись на проблемах і перспективах залучення іноземних
інвестицій в економіку Львівщини.
Науковець вважає, що спочатку
варто правильно продіагностувати «хворого» (тобто нашу економіку), а вже згодом – розпочати лікування і залучення інвестицій.
Представники українського підприємництва переконують, що
іноземних інвесторів приваблює у
нас три речі, і всі – дешеві: електрика, робоча сила, ресурси. Українську ж владу при цьому найбільше
цікавлять показники падіння безробіття та зростання надходжень у
бюджет.
Місцеві бізнесмени конкретизують: «Інвестори платять подат
ки переважно з заробітної плати,
без ПДВ та інших мит. Окрім того,
продукцію, яку виготовляють на
їхніх підприємствах, вивозять за
кордон. А звідти вона знову потра
пляє в Україну вже утричі дорож
чою. Де тут вигода для держави?
Де преференції для українських ви
робників, які є притаманні кожній
державі цивілізованого світу?».
Відповіді на ці та багато інших запитань хотіли почути учасники
дискусії від представників ОДА,
зокрема – від начальника управління інвестиційної політики департаменту економічної політики
Романа Матиса.
Він розповів, що за 2016 рік за

Члени комітетів при ЛТПП вирішили провести Дискусію щодо
впливу інвестиційної політики
ЛОДА на розвиток економіки
Львівщини та розвиток малого
і середнього підприємництва
Львівської області.
Головне завдання цієї дискусії–
зрозуміти основні принципи,
згідно яких управління інвестиційної політики ДЕП ЛОДА
залучає інвестиції у економіку
Львівщини і чи ці принципи відповідають Стратегії розвитку
малого та середнього підприємництва Львівської області на
період до 2020 року.
На жаль, за оцінкою підприємців, начальник цього управління, не сформулював основних
принципів залучень інвестицій
у Львівську область, а лише
стверджував, що його основне
завдання – це обсяг інвестицій
не залежно від галузі, в яку ці
інвестиції направляються за бажанням іноземного інвестора,
і кількість створених робочих
місць, а інші економічні показники його не цікавлять, бо українські виробники на відміну від
іноземних, не спішать платити
білих зарплат, сплачувати податки, тощо.
Підприємці Львівщини в обговорені просили звернути увагу,
що:

• новостворені робочі місця
інвестори заповнюють підготовленими фаховими спеціалістами
з українських підприємств, а не
із обліку у Фонді зайнятості;
• інвестиції здебільшого направляються у ці галузі Львівщини, які і без того успішно розвиваються, до прикладу – легка
промисловість, меблева галузь;
• сумарно суму податків (бо
порівнювати тільки ПДФО – це
не фахово) українські підприємства сплачують до казни своєї держави у значно більшому
розмірі, ніж підприємства з іноземними інвестиціями, бо вони
працюють переважно на давальницькій сировині і основна
додана вартість залишається в
країнах реєстрації інвесторів.
Відзначу, що основна вимога
підприємців – це збереження української промисловості,
збереження українського товаровиробника, випуск кінцевої
продукції в Україні, щоб додана
вартість на продукт розвивала
українську економіку, щоб заведені інвестиції не мали за основне виробляти тільки складові
кінцевого продукту інших країн,
а також використання дешевої
робочої сили тому, що дешева
по відношенню до оплати рівнозначної роботи інвесторами у
своїй країні.
Головне, що на сьогодні повинні
зрозуміти держслужбовці, які
активно накинулися залучати
інвестиції:
• Багатство і стабільний розвиток економіки країни приносять
власні українські товаровиробники і власні українські компанії-експортери.
• Просте залучення інвестицій
не достатньо, щоб успішно розвивати економіку і, основне,
щоб зберегти економічну безпеку країни та зберегти державу.
• Залучення інвестицій повинно бути економічно обґрун-
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тованим і не знищувати українського товаровиробника, а
інвестиційна політика повинна
бути спрямована на участь у
виробництві продукції також і
українських товаровиробників,
одним словом, має бути українська складова не тільки українською робочою силою.
Нам усім, підприємцям і особливо держслужбовцям, необхідно
зрозуміти, що залучення інвестицій вирішує лише тимчасове
тактичне завдання щодо зменшення безробіття.
Головне стратегічне завдання для того, щоб країна стала
багатою, щоб українці жили
гідно і, щоб економіка розвивалася успішно і стабільно –
необхідно розвивати власну
промисловість, і державна політика повинна бути направлена
на розвиток українського товаровиробника.
На мою думку, на сьогодні основне завдання як для науковців,
експертів, підприємців, так і
для державних службовців – це
формування правильної, успішної і зрозумілої економічної
стратегії, для цього є створена
бізнес-платформа ЛТПП, на базі
якої можна дискутувати і шукати
стратегічні напрямки розвитку
економіки.
Ми українці добре розуміємо,
що українську економічну систему ніхто нам не буде ні формувати, ні розвивати крім нас
самих – українців, які живуть у
своїй країні і працюють на своїй
українській землі.

Михайло Коропецький,
координатор роботи
комітетів, віце-президент
(на громадських засадах)
Львівської ТПП
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участі управління створено 54 підприємства та понад 12 тисяч робочих місць; торік – це 84 підприємства і понад 8 тисяч робочих місць.
«Це великі, найпомітніші компанії»
– зауважує чиновник.
Суть своєї короткострокової стратегії Роман Матис окреслив так:
йти до компаній, які 10-25 років
тому прийшли на схід Європи, у
Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину. «Вони вже не спішать там
нарощувати виробництво, бо за
два десятиліття усе суттєво
зросло в ціні. Сировина подорож
чала. Зарплата виросла. А праців
ники пороз'їжджалися Європою,
бо там вона ще вища. Навіть за
дешевих кредитів на розширення,
повернення вкладень розтягнуте
в часі. Все, як у Румунії 20 років
тому», додав він. «Не вигадуймо
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МЕМОРАНДУМ
УЧАСНИКІВ
КРУГЛОГО
СТОЛУ

Роман Матис,
начальник управління
інвестиційної політики
департаменту економічної політики ЛОДА:
«Україна залучає капітал
завдяки трьом перевагам:
доступною сировиною, доступною робочою силою,
доступним енергетичним
ресурсом. Львівщина має
ще четверту – близькість
до ЄС».
нових теорій, йдімо чужими сліда
ми. У нас нема часу, – каже Роман
Матис. – Мусимо максимально
хутко (за два-три роки) вирішити
питання безробіття серед низькота некваліфікованих працівників.
Соціально орієнтовані компанії
додають до зарплати харчування,
довозять до роботи, автомати
із напоями та їжею, спортивне
приладдя. Інші, щоб конкурувати,
плюсують до всього медичне стра
хування. Конкуренти – кілька ти
сяч на стоматологію…».
Зараз (на Львівщині – прим. ЗК) ми
маємо підприємства з іноземними
інвестиціями «Бадер», «Фуджікура», незабаром очікуємо прихід
ІКЕА, що, на думку підприємців,
витіснить із ринку підприємців
меблевої галузі, які щойно почали
вставати на ноги.
Але як поводитися вітчизняним
підприємцям? Вони ж, на відміну
від іноземних, сплачують високі
мита за ввезення обладнання… Як
зупинити відтік кваліфікованих
кадрів? Як, урешті-решт, зробити з

України – «сировинного придатка» –
країну інноваційних технологій?
Чому б у випадку з ІКЕА не запровадити досвід Польщі? Там у торгових
мережах з інвесторів вимагають,
щоб у представленому асортименті було не менше 70 відсотків продуктів вітчизняного виробництва.
«Українці повинні бути господа
рями на своїй землі, почувати себе
економічно захищеними», – наголосив на зустрічі віце-президент
ЛТПП Михайло Коропецький.
У підсумку дискусії підприємці висловили незадоволення позицією
управління інвестиційною політикою ДЕП ЛОДА, яке не має чіткої
стратегії для залучення інвестицій й економічно обґрунтованих,
практичних програм у кожній з галузей промисловості області.
Підсумовуючи дискусію, голова
Регіональної ради підприємців у
Львівській області Ростислав Сорока зауважив, що інвестиції в
Львівську область мають базуватись на детальних аналітико-прогностичних оцінках реального
промислового потенціалу регіону
та перспектив його подальшого
розвитку, виходячи з кон’юнктури
на внутрішньому і зовнішньому
ринках промислових товарів.
Після першої дискусії у Львівській
торгово-промисловій палаті питання «Для кого відкриваємо шлюзи
і кому громадимо бар'єри?» залишилося відкритим. Домовилися, що
відповіді шукатимуть на наступних зустрічах.
Ірина Дмитрів

Учасники круглого столу «Проблеми реорганізації системи міських пасажирських перевезень», у
якому прийняли участь керівники
управлінь транспорту обласних
адміністрацій і міських рад, провідні вчені у галузі автомобільного транспорту, представники Державтотранс НДІ проекту,
фірм-перевізників у сфері міського пасажирського транспорту,
громадських організацій, фірмвиробників пасажирського автомобільного транспорту та розробника «Концепції комплексної
реорганізації системи міських пасажирських перевезень» – Науково-технічного центру «Автополіпром», керуючись стратегічним
курсом України на європейську інтеграцію та зобов’язаннями України згідно з Угодою про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, з другої
сторони,
• виходячи з першорядного значення відповідності громадського
пасажирського транспорту
– вимогам безпечності і комфортабельності перевезень пасажирів;
– вимогам зручності користування автомобільним пасажирським
транспортом пасажирами з обмеженими опорного-рухомими
функціями;
– вимогам екологічності і збереження довкілля;
– вимогам збереження покриття
міських вулиць та їх технічних
засобів;
• виходячи з необхідності оновлення понад 70 % парку громадського автомобільного пасажирського транспорту;
• виходячи із надзвичайної важливості розвитку вітчизняного автомобілебудування, у т.ч. автобусобудування, особливо – стосовно
виробництва гібридних автобусів,
тролейбусів та електробусів;
• визнаючи провідне значення
автомобільного
громадського
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ МІСЬКИХ
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
автомобільного
пасажирського
транспорту для розвитку інфраструктури міст України домовились укласти цей Меморандум про
таке:

• розроблення і освоєння виробництва сучасних автомобільних
транспортних засобів громадського користування – гібридних автобусів та електробусів;
• розроблення і освоєння виробництва агрегатів і комплектуючих
виробів ходових частин і трансмісій гібридних автобусів та електробусів – максимально-уніфікованих
незалежних підвісок одинарних
коліс мостів усіх типів, тягових
електричних генераторів та електричних двигунів, редукторів механічних передач, систем керування тяговими електроприводами та
їх складових частин тощо;
• проектування сучасних конкурентоспроможних
колісних
транспортних засобів (КТЗ) громадського користування на принципах формування типорозмірних
рядів КТЗ, максимальної уніфікації їх конструкцій спорідненого
призначення різної довжини і різної пасажировмістимості;
• зменшення допустимої навантаги на керовані, привідні та підтримуючі мости КЕЗ до 65 кН (6500
кГс) на основі застосування багатомостових колісних схем 6х4.1 і
8х4.1 (а також 4х4.1) з одинарними
колесами замість традиційної схеми 4х2.2, привідні мости якої обладнані здвоєними колесами;
• застосування у конструкціях
сучасних конкурентоспроможних
колісних транспортних засобів
(КТЗ) громадського користування відділення водія, повністю відокремленого від пасажирського
салону і обладнаного системою мікроклімату (автономним опалювачем та кондиціонером).

1. Визнати нагальну необхідність
комплексної реорганізації системи
міських пасажирських перевезень
у напрямках:
• встановлення терміну експлуатації автомобільних пасажирських
транспортних засобів на рівні не
більше 10 років;
• значного підвищення контролю
за технічним станом автомобільних пасажирських транспортних
засобів і відповідальності посадових осіб фірм-перевізників за
їх експлуатацію у невідповідному
стані;
• формування
магістральних
маршрутів з умов мінімізації
відстані і часу для перевезень
пасажирів, принаймні, з густонаселених мікрорайонів до залізничного і автомобільних вокзалів
та аеропортів;
• введення електронних пристроїв
типу турнікетів у конструкції громадського пасажирського транспорту із забороною збирання
плати за проїзд їх водіями;
• формування
інфраструктури
маршрутів з відповідним обладнанням зупинок платформами
необхідної висоти, електронними інформаційними і довідковими засобами, чіткими графіками
руху транспорту, апаратами для
придбання електронних проїзних
квитків тощо;
• влаштування зупинок відповідної довжини поза основною смугою руху – збоку від неї – з метою
уникнення заторів, особливо у го- На основі вищевикладеного Учасдини “пік”.
ники прийняли рішення:
1. Звернутися до Президента Украї2. Визнати державну важливість ни, Голови Верховної Ради України,
збереження і подальшого розвитку Кабінету Міністрів України, Мівітчизняного автобусобудування у ністерства інфраструктури Укранапрямках:
їни щодо необхідності створення

робочої групи з вироблення законодавчих пропозицій і розроблення державної програми щодо розвитку сучасного і організаційно
завершеного електробусобудування України.
2. Запропонувати державним органам залучати представників
проектних організацій і автобусовиробників, науковців та фахівців
у сферах міських пасажирських перевезень і проектування колісних
транспортних засобів громадського користуваннядля розроблення і
обговорень проектів законодавчих
актів стосовно питань реорганізації системи міських пасажирських
перевезень та розвитку вітчизняного електробусобудування.
3. З метою гарантування безпеки
перевезень пасажирів, розробити і реалізувати законодавчі акти
щодо запровадження обов’язкової
сертифікації навчальних закладів
з підготовки водіїв та автотранспортних підприємств-перевізників на відповідність міжнародним
вимогам.
4. Звернутися до Міністерства
інфраструктури України з проханням внести у «Концепцію реформи щодо стимулювання розвитку
ринку електричного транспорту в
Україні» та проекти Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
стимулювання розвитку галузі
електричного транспорту в Україні» і «Про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» доповнення стосовно звільнення від
оподаткування податком на додану
вартість проектних і дослідно-конструкторських робіт по створенню
і освоєнню виробництва вітчизняних електробусів та їх складових
частин.
5. Опублікувати цей Меморандум
в загальнодержавних засобах масової інформації.
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ДОБРОБУТ ПРИНОСЯТЬ ВЛАСНІ БРЕНДИ,
А НЕ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиції прийдуть, щастя принесуть – приблизно так чимало пересічних українців
уявляють план, за яким треба розвиватися державі. Так само думають і чимало політиків, міністрів, журналістів та активістів. І, відповідно, кожен у міру своїх сил щось
робить, щоб інвестиції таки прийшли.
Хтось з урядовців працює на підвищення нашого рейтингу простоти ведення підприємницької діяльності (Doing Business), хтось із облдержадміністрацій шукає іноземні компанії, які б відкрили виробництва у їхніх областях, хтось добивається судових реформ,
сподіваючись, що країна з чесним судом стане цікавіша для міжнародних інвесторів.
Усі ці люди діють правильно. Завод у депресивному райцентрі – це
податки в місцевий бюджет (що
означає кращі дороги, школи і т.
п.) та робота для місцевих мешканців. Будь-які інвестиції – це добре, набагато краще, ніж якби їх не
було. Далі ми зупинимося на тому,
чого більшість не помічає: ЧОМУ
ЛИШЕ ЗАЛУЧЕННЯ інвестицій
недостатньо.
Тобто, залучати їх потрібно, вони
допомагають так-сяк вирішувати
поточні проблеми, але не варто
чекати на диво. Рецепт процвітання – в іншому.
Польська економіка залучає інвестиції маже 30 років, але поляки
й досі масово виїздять на роботу
до Британії. Чи є у поляків у найближчі десятиліття шанс мати
таку саму економіку, як хоча б як
в Італії, не кажучи вже про Британію? Під час зустрічі аналітиком
Chatham House ТІмоті Ашем, який
представляв економічний блок
дослідження, присвяченого Україні, я запитав, коли, на його думку,
Польща зможе досягти рівня країн
Західної Європи.
Аналітик довго розповідав про
вражаючі й неочікувані успіхи
Східної Європи, але прогнозів на
майбутнє не робив. Мабуть, щоб
не розчаровувати українців тривалою перспективою бідності, адже
нам і до рівня Польщі ще далеко.
Зараз ВВП на одного поляка у 6
разів більший, ніж ВВП на одного українця. При цьому економіка
Польщі втягує, ніби пилосос, українських працівників, які заміщують поляків, котрі поїхали по вищі
зарплати у ЄС.
Але хто працюватиме на нашу економіку, якщо люди масово виїжджатимуть за вищими зарплатами
і кращими умовами життя? Вже

зараз і для українського бізнесу, і
для іноземних інвесторів складно
набрати штат нормальних робітників. До того ж, у нас довга війна,
яка вимагає грошей. Українській
економіці потрібно заробляти
багато, щоб вистачило і на гарні
зарплати, аби люди не виїздили – і
на війну.
Економіст Олександр Пасхавер
прогнозує: «Через десятиліття ми
станемо європейською країною,
але ще довго будемо бідною європейською країною».
Та чи є у нас час «довго залишатися
бідною країною»? Виглядає так, що
у довгостроковій перспективі або
розбагатіємо, або зникнемо.
Хіба це можливо – розбагатіти у
нас? – запитає більшість читачів.
Коротка відповідь – так. Особливих перешкод цьому немає, потрібно лише правильно визначитися із
стратегією здобуття багатства. Є
приклади країн, хоча й небагатьох,
які стартували із значно гірших
умов і добилися набагато яскравіших результатів, ніж наші східноєвропейські сусіди.
Про них – нижче. А зараз про те, що
можуть і чого не можуть дати іноземні інвестиції.
РОБОТА І ЗАРПЛАТА
Перше, чого очікують від іноземних інвестицій – це робота і, відповідно, гідна зарплата. Та коли після
Революції гідності світові компанії
таки потроху почали відкривати в
нас свої виробництва, виявилося,
що вони не готові платити занадто багато. На початку 2017 року на
нових німецьких заводах на Тернопільщині платили робітникам трохи більше, ніж 5000 грн.
Нещодавно з'явилася інформація,
що японський виробник не може
знайти на Львівщині працівників

на зарплату у 7000 грн (220 євро).
Тобто, гроші мізерні, і роботодавець не поспішає збільшувати
зарплати.
Такий ринок. Якщо заводів стане
більше, то виробники конкуруватимуть за працівників, і будуть
змушені піднімати зарплати, каже економічна теорія. На практиці, коли витрати у певній країні
зростають, міжнародні корпорації
переносять виробництво в інші
регіони.
На їхнє щастя, бідних на планеті ще
вистачає. Свого часу, як стверджує
книга «Чому Азії вдалося» (усі наступні приклади азійських країн
теж із цієї книги), з Індонезії масово втекли інвестори після того,
як для них відкрився Китай з дешевшою робочою силою і кращою
інфраструктурою.
ТЕХНОЛОГІЇ
Існує думка, що прихід інвесторів
приносить у країну нові технології. Частково це так, але лише на
власних підприємствах інвесторів. Китайці, які збирають айфони, чи українці, які крутять кабелі
для автомобілів, не розробляють
ці технології і їх не переймають.
Залучивши інвестиції від Apple,
Китай вирішує тактичне завдання зменшення безробіття, але для
того, щоб стати багатим і володіти
технологіями, він розвиває власну
компанію Huawei.
Навіть якщо хтось з місцевих інженерів зробить кар’єру і щось придумає для своєї фірми, то це знання
належатиме японській чи німецькій корпорації і не примножуватиме багатства України.
Залишаються навички управління – це справжня цінність. Але
до управління в комплекті повинні йти умови для застосування,

тобто, якесь аналогічне українське
підприємство.
У Малайзії уряд загорівся ідеєю власного автопрому і створив
спільне підприємство з Mitsubishi.
Ідея полягала в тому, щоб опанувати технології. Але японці постачали
свої трохи застарілі деталі і не дуже
поспішали ділитися секретами виробництва. «Вітчизняний автомобіль» малазійців протягнув недовго: згодом японці просто почали
збирати авто під своїм брендом.
Малазійці не накопичили жодних
знань, які могли б використовувати самостійно.
В Україні вже роками тривають
спроби почати спільне із світовими
гігантами виробництво власного
електровоза. У цій галузі в нас є (чи,
точніше сказати, був) досвід і певні
технології. Та, як стверджується у
статті на цю тему, «з досвіду роботи з іноземними виробниками, ще
з часів співпраці з чеською Skoda
(електровози серії ЧС), і закінчуючи сучасним контрактом з корейською компанією Hyundai Rotem,
можна зробити висновок, що нашим фахівцям неохоче передають
конструкторську документацію».
ПРИБУТКИ
У ланцюжку "технологія – виробництво – продаж" найбільше отримує власник технології і власник
мереж, які продають товар. Найменше – виробник.
Українські соціологи дослідили
рівень зарплат українських швачок, які шиють брендовий одяг.
Виготовляють його на підприємствах, котрі належать українським
власникам, але всі замовлення
надходять від транснаціональних
компаній. Цей приклад – не про
інвестиції, але все одно ілюструє
економічну модель використання
робочої сили світовими гравцями
і розподіл прибутку:
«Середня зарплатня у "мертвий
сезон", коли замовлень від брендів
немає, або їх вкрай мало - 2778 гривень "чистими" (тут і далі йдеться
про 2017 рік). Середня зарплатня
у "гарячий сезон" - 3647 гривень»,
– стверджує авторка дослідження
Оксана Дутчак, і далі цитує працівниць: «Ми зараз шиємо курточки
по 199 євро. Знаєш, скільки мені
платять з однієї? 38 копійок!»
Ми наводимо цей приклад не для
того, аби затаврувати ганьбою хижаків капіталізму, а лише для того,
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щоб показати, як влаштований світ.
А якщо ми це знаємо, то можемо
придумати метод, як у ньому стати
багатими.
Ще один цікавий момент про швачок. Дослідниця доходить висновку, що грошей, які вони заробляють, працюючи на міжнародні
бренди, їм на життя не вистачає – і
виживають вони за рахунок субсидій від української держави та натурального господарства.
Якщо подивися на проблему в міжнародному масштабі, то бренди
можуть шити цей одяг за таку ж
ціну в Індії чи Бангладеші, використовуючи дитячу працю та створюючи нелюдські умови роботи.
В Україні ж мінімальні стандарти
таки дотримані, і діти не працюють.
МОЖУТЬ І НЕ ПРИЙТИ
У Грузії часів Саакашвілі були ідеальні умови для інвестицій: знищена корупція, максимальна дерегуляція, низькі податки. Але якщо
подивитися, як змінювався ВВП на
душу населення у реформованій
Грузії і нереформованій та корупційній Вірменії, то ми побачимо,
що економіка Грузії розвивалася
хіба що трохи краще. Цей успіх видно лише при дуже наближеному
погляді, але жодного економічного
прориву Грузія не зробила.
Саакашвілі збудував гарний корабель, напнув добротні вітрила, але
вітер так і не прийшов. Грузія – маленька країна під прицілом хижої
Росії. Навіщо інвесторам цей віддалений закуток, коли є динамічна Індія – хоч і корумпована, але
багатолюдна?
Інвестиції можуть оминути і Україну. Не на всі чинники впливає наш
уряд: війна може тривати довго, і в
будь-який момент на фронті може
початися загострення; працездатне населення може виїхати; у Північній Африці настане затишшя, і
автомобільні кабелі там стане крутити дешевше – і так далі.
ІНВЕСТУВАТИ В САМИХ СЕБЕ
Після 1953 року міжнародні інвестори цілком могли не помітити
вбогий гористий півострів, який
оклигував після кривавої війни.
Корінні мешканці уміли тільки
вирощувати рис, а серед промислових підприємств існували лише
майстерні для ремонту автомобілів. Йдеться про нинішню Південну Корею.

Але корейці, які відбилися від комунізму, на інвесторів і не чекали.
Вони за прикладом колишніх окупантів-японців почали створювати власні компанії, купувати, а іноді
й красти технології, наймати західних і японських фахівців – словом,
виробляли й вчилися, накопичували технологічні знання. Бо власний
бренд приносить прибуток.
Але коли йдеться про створення
і розвиток власних компаній, завжди постає запитання: де взяти
гроші? Інвестори їх мають, і завжди
думають: де б прилаштувати? Бізнес молодої/ післявоєнної/постколоніальної держави коштів не має,
а кредити йому дають під високі
відсотки.
У Південній Кореї, як і в Тайвані, а на 50 років раніше – у Японії,
вітчизняний бізнес фінансувала
держава.
На відміну від більшості постколоніальних країн, які теж кинулися
розвивати «вітчизняного виробника», корейці, японці й китайці
на Тайвані вирощували конкуруючі компанії і підтримували лише
тих, хто продавав свою продукцію
за кордон.
Статистика по корейському ВВП
на душу населення ведеться з 1960
року. За 25 років цей показник зріс
в 15 разів (1960 р. – $158 на людину,
а 1985 р. – вже $2457).
Якого результату досягла Польща,
котра сумлінно створювала сприятливий бізнес-клімат і залучала
інвестиції за свої 25 років реформ?
Реформи почалися у 1990 році, і
відтоді за 25 років
економіка зросла
всемеро, тобто – удвічі менше, ніж у
корейців (1990 р. – $1731 на людину,
2015 р. - $12 565). І це враховуючи
те, що країна після повалення комунізму була промислово і науково розвинена, а після вступу до ЄС
отримала чимало дотацій і ґрантів
на оновлення та створення інфраструктури. Ми розуміємо, що порівняння різних часових проміжків не ідеальне, тим не менше воно
дає загальне розуміння тенденції.
Зараз шляхом накачки дешевими державними грошима компаній-експортерів іде Китай. Як
правило, фінансуються державні
гіганти, котрі займаються будівництвом (привіт, метро на Троєщину,
яке будуватимуть китайці. Вони
виграли цей тендер, бо роботи
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фінансуватиме китайський банк, з
яким Київ потім поступово розраховуватиметься), виробляють промислові і телекомунікаційні товари
для бізнесу.
Кожна з країн, яка із зеленої бідності добилася достатку, створюючи
власні експортно-орієнтовані компанії, має свої відмінності і стикається зі своїми проблемами.
Україна не може повторити шлях
Кореї насамперед через демографічну ситуацію: у нас вмирає більше, ніж народжується. Також ми не
маємо такого якісного держапарату, як корейці, японці та китайці (у
Тайвані і в КНР).
Але це не означає, що ми не можемо підлаштувати випробуваний
метод (створення власних технологічних компаній і стимулювання
їх експорту) під свої обставини і
свій характер. Бо інших прикладів
виходу з третього світу в перший

В попередні роки і Україна діяла
схоже: чи то ухвалюючи спеціальний закон для підтримки «АвтоЗАЗу», чи встановлюючи занижені
тарифи на залізничні перевезення
для експортерів металу. Це неправильно, це не працює, це просто
дерибан грошей.
ВИПРОБУВАНИЙ РЕЦЕПТ – ІНШИЙ:
1. Компанії-експортери повинні
конкурувати не тільки з іноземцями, а й між собою. Якщо Україна
вирішить запустити вітчизняний
автопром (а про це заявляють) – то
уряд має подбати, щоб «УкрАвто»
мало кількох рівноцінних конкурентів. Якщо вирішимо відродити
локомотивобудування, то гроші
на «відродження» мають отримувати щонайменше дві конкуруючі
фірми.
2. Підтримувати потрібно тільки у
прив’язці до експортних показників. Зумів продати за кордон
– отримав дотацію чи дешевий
кредит.
3. Суто українська умова: жодної
підтримки, якщо компанія продає
свій товар своєму офшору, а офшор – реальному покупцеві, або
інвестує в іноземне виробництво,
як нещодавно зробив агрохолдинг
Миронівський хлібопродукт (торгова марка «Наша ряба», котрий
отримав дотацію з бюджету, як
вітчизняний аграрій, котрого потрібно підтримати, і купив завод
в ЄС.
І, звісно, щоб рецепт виконувати
– повинен працювати кваліфікований, гарно оплачуваний державний апарат. А з цим найбільші проблеми, і з цього і варто почати.

ВЛАСНИЙ БРЕНД ПРИНОСИТЬ ПРИБУТОК
немає.
Зрештою, в нас успішно працюють
на експорт цілі високотехнологічні
сектори, ми володіємо унікальними виробничими знаннями. Їх досі
купують у нас китайці.
КОНКУРЕНЦІЯ І ЕКСПОРТ
Урядовці заявляли, що наступні
роки стануть роками підтримки
української промисловості. Деталей поки не розголошували, але
є велика підозра, що підуть за накатаною схемою: давати гроші «на
розвиток» великим вітчизняним
компаніям, якщо вийде, захищаючи їх від іноземних конкурентів
митами.
Більшість бідних країн, яким «не
вдалося», саме так і робили.

Павло Контрактович
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ЛЬВІВСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА

БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА ЛЬВІВЩИНИ
Членство у Львівській ТПП – це комплекс послуг для створення й розвитку
сприятливих умов успішного ведення власного бізнесу.
Приєднуйтесь до нас!
представництво інтересів  зовнішньоекономічна діяльність  експертиза
 розширення бізнес-зв’язків  залучення но
вих клієнтів  стратегічний
розвиток  цільове просування товарів і послуг  бізнес-партнерство  консалтинг  юридична підтримка  співпраця в комітетах  навчання та
тренінги  участь у соціальних програмах і неформальних заходах  інфор
маційна підтримка  PR- супровід
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