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Щодо доступу до продуктів ЕКА
Шановна Наталіє Ярославівно!
За даними UNCTAD до 90% експортно-імпортних перевезень Світу (!)
здійснюється по океанах, морях, річках. Саме тому морська індустрія Світу є
найважливішим, базовим сектором зовнішньоекономічних стосунків людства.
Суднобудування є стартовою ланкою морської індустрії і крім будівництва
(та ремонту) суден має в своєму складі супер сучасні підприємства суднового
машино та приладобудування із доволі тривалим виробничим циклом. Наші
підприємства також не можуть не супроводжувати експлуатацію складної
техніки, яка поставляється або в складі готових суден, або окремо відповідно до
потреб світових ринків.
Тобто, для підприємств Асоціації «Укрсудпром» головним ринком збуту
є зарубіжжя. Для виходу на експортні ринки нам вкрай необхідні рівні умови, за
якими аналогічну продукцію та послуги реалізують різноманітні конкуренти.
Зауважимо: (1) Конкуренція на цих ринках швидко зростає за рахунок виходу на
них держав-новачків; (2) Конкуренція на цих ринках швидко зростає внаслідок
певного, тимчасового уповільнення світової економіки.
Майже усі наші конкуренти користуються державною підтримкою, що
надають національні Експортно-кредитні установи через здешевлення
банківських та страхових продуктів, покриття неринкових (політичних) ризиків,
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гарантування платежів від іноземних споживачів експортних товарів тощо. Ми з
ентузіазмом сприйняли прийняття Верховною Радою України Закону України
від 20 грудня 2016 р. № 1792-VIII “Про забезпечення масштабної експансії
експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту”. Цей Закон мав би вже
вирішити більшість питань, які нам не дозволяють експортувати.
Доречи, у США – нашого найбільш потужного союзника – аналогічні
інструменти діють вже 82 (вісімдесят два!) роки поспіль.
Відповідно до статей Закону українське ЕКА мало бути створено вже з
червня поточного року. Просимо повідомити, як та куди нам звертатися за
отриманням експортної підтримки від ЕКА. Протягом цього року нами
проведено передконтрактну роботу для експорту продукції на ринки на кілька
десятків млн. доларів.
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