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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ
МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
Для розвитку зовнішньої торгівлі Україна має значний
експортний потенціал, під яким розуміється здатність
національної економіки виробляти конкурентоспроможні товари
та реалізовувати їх на міжнародних ринках за умов постійного
зростання ефективності використання природних ресурсів,
розвитку науково-технічного потенціалу, валютної і фінансовокредитної систем. Шляхи подолання негативного сальдо
зовнішньої торгівлі України: здійснення перегляду чинних та
укладання нових міжнародних договорів про зниження рівня
цін на природний газ та нафту, скасування обмежень у
торгівлі товарами українського походження на зовнішньому
ринку; розроблення національних стандартів, гармонізованих з
міжнародними та європейськими, у сфері агропромислового
комплексу та переробної промисловості [1]; посилення контролю
за дотриманням відповідності продукції, що ввозиться на
національні стандарти в галузі фармацевтичної, харчової та
легкої промисловості; розвиток промисловості шляхом
забезпечення імпорту промислового співробітництва в рамках
товарів, які за своїми властивостями технологічно пов’язані з
виробництвом кінцевого продукту і не мають вітчизняних
аналогів; створення конкурентного середовища на ринку
транспортних послуг і розвиток інфраструктури галузі шляхом
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модернізації рухомого складу, розширення та модернізація
транспортної інфраструктури, підвищення ефективності системи
матеріально-технічного забезпечення; запобігання виключення
з внутрішнього ринку товарів вітчизняного виробництва за
рахунок вдосконалення процедури обміну інформацією для
ідентифікації та постійного оновлення індексів цін на
імпортовані товари; надання продовження державної підтримки
виробникам тваринницької продукції за рахунок часткового
відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм і
комплексів; забезпечити більший обсяг вітчизняного виробництва фармацевтичної продукції, зокрема, тих її видів, які є
аналогами імпортних товарів; приведення технології виробництва хімічної продукції відповідно до вимог європейських
стандартів. забезпечити розвиток машинобудування, створення
сучасних машин і устаткування для енергетики, транспорту
і електротехніки з використанням сучасних технологій;
розробка пропозицій, щодо формування державного замовлення
на науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок
в області промисловості, зокрема, в хімічній промисловості
та машинобудуванні; збільшення в енергетичному балансі
України частки енергоносіїв, які виробляються з відновлюваних
джерел енергії, та альтернативних видів палива; забезпечення
енергозбереження, сприяння запровадженню підприємствами
енергозберігаючих технологій та модернізації виробництва.
Шляхи подолання економічної залежності України від
зовнішньої економічної кон’юктури: для того, щоб забезпечити
розумну пропозицію про введення першочергових заходів щодо
реалізації державної політики у сфері інтересів економічної
безпеки, було б доцільно, щоб контролювали основні показники
економічної ефективності; особлива увага має бути зосереджена
на наступних показниках: ВВП; баланс платежів; рівень
безробіття; державний зовнішній борг; дефіцит державного
бюджету; рівень інфляції; стабільність національної валюти;
енергетична залежність; рівень тіньової економіки. Найбільш
важливим є ВВП і платіжний баланс. Для того, щоб вирішити
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проблему державної влади і управління повинні вжити заходи,
які б стимулювали розвиток внутрішнього ринку, реалізації
інфраструктурних проектів. Це буде формувати попит на
продукцію держави, сприятиме збільшенню обсягу фінансових
ресурсів забезпечить дохід і, отже, призведе до збільшення
зайнятості. Необхідно в першу чергу звернути увагу на поліпшення інвестиційного клімату, зокрема шляхом забезпечення
ефективного захисту прав власності, вдосконалення нормативноправового та корпоративного права, розвитку фінансових і
фондових ринках. Одним з найбільш важливих шляхів подолання
є реформування податкової системи.
Шляхи підвищення частки експорту товарів з великою
часткою доданої вартості: перший варіант, щоб збалансувати
попит і пропозицію створюється в основному за рахунок
сприятливих умов для імпорту продукції. Часткова реалізація
заходів щодо такого варіанту допускається послаблення тенденції
до зростання інфляції валового збитку внутрішнього продукту в
економічному контексті високих темпів. Зростання доходів.
У той же час, подальша лібералізація існуючих умов для
надходження імпорту на внутрішньому ринку без зміцнення
конкурентних позицій вітчизняних виробників призведе до
збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі в середньостроковій перспективі і сприятиме розвитку експорт сировинних
товарів. По-друге, кращим варіантом буде сприяти розвитку
добросовісної конкуренції на внутрішньому ринку, створення
умов з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників і збільшення частки їх продукції в сукупній
пропозиції до ринків і посилення ролі стратегічного маркетингу
та балансу. Методи в кінцевому рахунку будуть відповідати
суб’єкту внутрішнього попиту на товари і послуги вітчизняного
виробництва і знизиться рівень інфляційних втрат валового
внутрішнього продукту; для підтримки стабільної роботи ринків
та балансу попиту і пропозиції на них; збільшити обсяги
виробництва і експорту продукції з високими споживчими
якостями і високою доданою вартістю; більш ефективне
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використання природних ресурсів. Поліпшити контроль над
визначенням митної вартості продуктів для запобігання та
розслідування випадків надходження на внутрішньому ринку
імпортних контрабандних товарів, товарів з низькою митною
вартістю і ті, які не відповідають вимогам нормативного акту.
Удосконалення нормативно-правової, захисної і торговельної
ефективності, нетарифні обмеження на імпорт товарів шкідливих
для здоров’я людей і навколишнього середовища або реалізовані
за ціною нижче ринкової. Забезпечення прозорості та ефективності державної допомоги за рахунок оптимізації кількості і
змісту програм державних цільових і бюджетних, а також
поступовий перехід від процедури надання державної підтримки
сільськогосподарським підприємствам для процедури з метою
сприяння розвитку ринкової інфраструктури сільської місцевості
аграрного ринку, реалізація заходів з охорони навколишнього
середовища та розвитку депресивних територій; підвищення
рівня правової відповідальності виробників, постачальників,
дистриб’юторів за якість продаваної на внутрішньому ринку;
визначення правових основ державного нагляду (контролю)
над здійсненням заходів, щодо попередження та запобігання
небезпечних, неякісних, фальсифікованих або контрафактних
товарів на споживчому ринку роздрібним методом через мережу
магазинів.
Шляхи подолання надмірної експортної та імпортної
залежності: розробка цілісної концепції державного і ретельного
програмно-цільового підходу уряду, суб’єкти державного
управління в верхніх і середніх рівнях законодавчої та виконавчої
влади в сфері міжнародного співробітництва; комплексна
оптимізація механізму регулювання структури та умов
експортно-імпортної діяльності на основі збалансованої оцінки
ролі і місця України в міжнародному поділі праці; правові,
організаційні та інституційні забезпечення переходу до
переважно економічних і правових методів регулювання
зовнішньоторговельної діяльності; створення чіткої системи
пріоритетів розвитку експортного потенціалу обґрунтування
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національного досвіду в області застосування відповідних
інституційних та фіскальних практик; нормативно-політичне та
структурне забезпечення пріоритетного розвитку експортного
виробництва високотехнологічної продукції та продукції з
високим ступенем переробки, в тому числі шляхом зниження
або скасування ПДВ на експорт; використання економічно
життєздатною (на основі точки підтримки) промисловості,
кредитної, податкової, організаційної політики з просування
експортної продукції; приведення нормативно-правової бази
зовнішньої торгівлі відповідно до критеріїв, права міжнародної
торгівлі, беручи до уваги досвід промислово розвинених країн,
постсоціалістичні країни Центральної і Східної Європи, які
випереджають Україну на шляху реформ; забезпечення диференційованого підходу до оподаткування шляхом гармонізації
податкових ставок відповідно до якості конкурентоспроможності
та глибини переробки продукції.
Україна багата на унікальні природні ресурси, має вигідне
географічне положення, щодо дешевої робочої сили працює з
високо розвиненими країнами Європи.
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