
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201176

ВСТУП
Актуальність дослідження зу�

мовлена динамічним розширенням
присутності китайських товарови�
робників на вітчизняному ринку, що
ставить на порядок денний дослі�
дження характеру стрімкого збіль�
шення китайського імпорту. Відпо�
відна проблема притаманна не лише
Україні, але й більшості країн світу,
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спансії імпорту Китаю на українську промисловість. Досліджено, що

китайський імпорт не слугує чинником занепаду вітчизняних галу.

зей. Також подано рекомендації для поліпшення макроекономічної

політики в Україні.

Effects of the excessive expansion China's іmport upon Ukraine's

industrial branches are estimated. According to equation, its influence is

not the reason of decrease in main branches of Ukrainian economy. Аlso

the recommendations for improving of macroeconomic policy in Ukraine

are given.
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де дешеві китайські товари поступо�
во захоплюють місцеві ринки, завда�
ючи шкоди їх внутрішнім товарови�
робникам.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Різноманітні аспекти досліджен�

ня впливу надмірної експансії ки�
тайських товарів на світові ринки
досліджували: А. Бараболіна [1],

В. Андрійчук [2], О. Приходько [3],
В. Гельбрас [4], Я. Бергер, В. Михеїв
[5], а також: М. Амайті, К. Френд [6],
Е. Пресед [7], А. Кейдел [8], проте на
тлі загального захоплення вражаю�
чим зростанням економіки Китаю
видаються недостатньо опрацьова�
ними конкретні механізми впливу
китайського імпорту на окремі краї�
ни. Зокрема, не вивчався вплив то�
варів китайського виробництва на
основні галузі економіки України,
що важливо у контексті доцільності
розвитку стратегічного партнерства
між обома країнами. Основною ме�
тою статті є емпірична верифікація
висунутої гіпотези та обгунтування
адекватних рекомендацій для макро�
економічної політики загалом та
формування співпраці з КНР зокре�
ма.

РЕЗУЛЬТАТИ
Хоча у зв'язку із світовою фінан�

совою кризою обсяги китайського
імпорту в Україну відчутно зменши�
лися із 809 млн дол. США до 369 млн
дол. США, його вартість залишаєть�
ся значною. Аналіз рівноважного
тренду показує, що спад імпорту з
кінця 2008 р., міг бути локальною
корекцією попереднього рекордно�
го збільшення в передкризових
2004—2008 рр. (рис. 1).

Проте, незначне зменшення
тренду не вказує на те, що у найб�
лижчу перспективу обсяги імпор�
ту зменшаться, тим паче у кон�
тексті близького економічного
зростання, яке прогнозується на
2012—13 рр.

Традиційно припускається, що
дешеві китайські товари можуть
пригнічувати національного това�
ровиробника. Приміром, Я. Жалі�
ло та В. Гацько [10] вважають, що
імпорт — це засіб "витіснення"
промислового виробництва. Под�
ібної думки дотримуються В. Шев�
чук та Н. Черкас [11], які зазнача�
ють, що надмірна залежність від
імпорту може стати причиною
гальмування динаміки виробницт�
ва. З іншого боку, технологічний
імпорт слугує чинником модерні�
зації застарілого обладнання, що
сприятиме стійкому економічному
зростанню на інноваційно�техно�
логічній основі. Підстави припус�
кати саме такий вплив дозволяє
структура китайського імпорту в
Україну, в якій переважають ма�
шини, обладнання і механізми;
електротехнічне обладнання; їх
частини, звукозаписуюча і звуко�
відтворювальна апаратура 2,07
млн дол. США; текстиль і тек�
стильні вироби, що становлять 1,4
млн дол. США та засоби транспор�
ту — 0,83 млн дол. США [12].

З метою оцінки впливу китайсь�
кого імпорту на економічну динамі�
ку окремих галузей промисловості
України, проведено регресійний
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Рис. 1. Рівноважне значення обсягів китайського імпорту в Україну в період
2002—2010 рр., млн дол. США

За: [9].
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аналіз з використанням місячних даних із статистично�
го щорічника Іnternational Finance Statistics [9] та Дер�
жавного комітету статистики [13] (усі показники очи�
щено від сезонності та прологарифмовано). Оцінки 2SLS
виявилися такими (рівн. (1) та (2)):
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де METSA — обсяги реалізації металопродукції в
Україні, млн дол. США; EXPCHSA — експорт Китаю в
Україну, млн дол. США; СPI — індекс споживчих цін в
Україні; RERIMF1 — реальний обмінний курс в Україні;
EXPSA — експорт України, млн дол. США; IMPORT —
імпорт України, млн дол. США, фіктивна змінна СRISIS
із значенням "1" для 2004:М9 — 2005:М2 та 2008:М7 —
2008:М12 (тут і далі * означає, що гіпотезу можна відки�
нути на рівні статистичної значущості 1% (**�5%, ***�
10%).

Дослідження впливу китайського імпорту на мета�
лургійну промисловість показали, що кожен відсоток
імпорту в Україну товарів, походженням з Китайської
Народної Республіки (КНР) супроводжується зростан�
ням обсягів реалізації металопродукції на 0,13% (з ла�
гом у 2 місяці), а це стимулює експорт України. Отри�
маний результат дещо незвичний, адже металургія Ки�
таю розглядається переважно як конкурент українсь�
кого металургійного комплексу [14, с. 31]. Сприятливий
вплив може пояснюватися закупівлею феросплавів з
Китаю, вартість яких дешевше українських, адже полі�
тика підвищення цін українськими виробниками призве�
ла до того, що основні споживачі перейшли на імпорто�
вану сировину [15].

Нейтральний вплив простежується для хімічної про�
мисловості, що вважається однією із експортоорієнто�
ваних галузей України. Відповідні залежності виявили�
ся такими (рівн. (3) та (4)):
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де CHEMSA — обсяги реалізації товарів хімічної
промисловості в Україні, млн дол. США.

Таким чином, підтверджено гіпотезу про відсутність
впливу китайського імпорту на хімічну промисловість
(коефіцієнт при EXCHSA у (3) — незначний). Такий ре�
зультат пояснюється недостатніми власними запасами
нафти, що використовуються у виробництві полімерів
та пластмас, які Україна змушена імпортувати з інших
країн, зокрема з Китаю. Імпорт цих комплектуючих
сприяє нарощенню виробничих потужностей товарів
хімічної промисловості, а це супроводжується пожвав�
ленням українського експорту.

Результати дослідження легкої промисловості, яка
охоплює текстильну (з бавовняною, вовняною, лляною
та шовковою галузями), трикотажну, швейну, шкіряну,
взуттєву, хутрову та інші галузі, підприємства котрих,
орієнтуються переважно на наявність трудових ресурсів
і сировини виявилися такими (рівн. (5) та (6)):
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де LIGHTSA — обсяги реалізації товарів легкої про�
мисловості в Україні, млн дол. США.

Емпіричний аналіз показав, що легка промисловість в
Україні переважно експортоорієнтована, при чому кожен
відсоток реалізації товарів даної галузі спричиняє зрос�
тання експорту на 0,13%. У свою чергу, зростання імпор�
ту з Китаю на 1% сприяє пожвавленню обсягів реалізації
товарів легкої промисловості на 0,26%. Такі результати по�
яснюються ввезенням в Україну китайської бавовни, що
використовується вітчизняними підприємствами у вироб�
ництві. Пригнічення легкої промисловості відбувається за
рахунок ввозу контрабанди та дешевого одягу з Туреччи�
ни, що є основним конкурентом України у виробництві
трикотажу. Не виключеним залишається факт проникнен�
ня нелегальним шляхом китайських товарів легкої промис�
ловості, оскільки тіньовий імпорт цієї галузі на українсь�
кому ринку становить 82%, зокрема з КНР — 15% [16],
проте це потребує додаткових досліджень.

Ще одна галузь української промисловості, яка потре�
бує суттєвих досліджень, — це машинобудування, що ста�
новить 9,5 % від загального обсягу експорту України [13].

Оцінки 2SLS виявилися такими (рівн. (7) та (8)):
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 де MACHSA — обсяги реалізації товарів машино�
будівної промисловості, млн дол. США.

Отже, емпіричний аналіз показав прямопропорційний
зв'язок між збільшенням китайського імпорту та обсягами
реалізації виробів машинобудування в Україні. Кожен відсо�
ток збільшення імпорту товарів, походженням з КНР, суп�
роводжується зростанням обсягів реалізації товарів маши�
нобудування на 0,16% з лагом 2 місяці та 0,2% з лагом у 3
місяці. Це можна пояснити тим, що на сучасному етапі Ки�
тай є постачальником новітнього обладнання та комплекту�
ючих для машин, що сприяє модернізації машинобудівної га�
лузі, яка слугує чинником зростання експорту України. Ко�
жен додатковий відсоток обсягів реалізації товарів цієї про�
мисловості супроводжує збільшення експорту на 0,27%.

Дослідження впливу на обробну промисловість
(рівн. (9) та (10)), в якій домінують "лісові" галузі, що
випускають целюлозу, папір і пиломатеріали, засвідчи�
ло сприятливий вплив китайського імпорту на цю галузь.
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де OBROBSA — обсяги реалізації товарів легкої про�
мисловості в Україні, млн дол. США.

Отже, з ймовірністю 90% можна стверджувати, що
збільшення китайського імпорту (з лагом у 2 місяці) на
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1% супроводжується зростанням об�
сягів реалізації товарів обробної про�
мисловості на 0,08%. Такі результати
цілком логічні, адже, Китай — один з
найбільших постачальників в Украї�
ну гравірувально�фрезерного облад�
нання, що застосовується українсь�
кими виробниками в обробній про�
мисловості та завдяки своїй інновац�
ійності нарощує виробничі потуж�
ності підприємств цієї галузі.

Підсумовуючи результати дос�
ліджень, варто наголосити, що Уря�
ду України недоцільно проводити за�
ходи протекціонізму по окремих га�
лузях економіки, хоча вплив контра�
бандного ввозу товарів з різних країн
потребує додаткових досліджень.

Урядовці вже ввели обмежувальні
заходи щодо імпорту в Україну товарів,
походженням з Китайської Народної
Республіки. Станом на 25 травня 2009
р. їх налічувалося 12 — це такі, як:

— 4 антидемпінгові заходи стосов�
но виробів, виготовлені з чорних ме�
талів, без електричної ізоляції (за ви�
нятком виробів з корозійностійкої (не�
ржавіючої) сталі та виробів для цивіль�
ної авіації); ламп розжарювання елек�
тричні; побутової холодильна та моро�
зильної техніки; молочної кислоти;

— 6 спеціальних заходів стосов�
но труб сталевих безшовних обсад�
них і насосно�компресорних; куль�
кових підшипників; полотна трико�
тажного; тканини бавовняної; ламп
газорозрядних; руберойду.

У даний час ведеться 2 антидемп�
інгові розслідування стосовно
шприців; полотна ворсового та по�
лотна махрового, а також товари по�
ходженням з КНР можуть підпадати
під дію 2 спеціальних розслідувань
стосовно імпорту в Україну товарів
не залежно від країни походження —
сірників та хлору рідкого [17].

Проте, ці заходи допомагають
лише здійснювати контроль за демпі�
нгом цін, а не регулювати їх ввезення
на територію України. Тому, на нашу
думку, з метою розвитку вітчизняної
промисловості, доцільно застосувати
наступні заходи:

— зменшити контрабандний ввіз
в Україну товарів легкої промисло�
вості (зокрема, текстильної галузі),
та "секонд�хенду", що здебільшого
(80%) завозиться з Західної Європи;

— хоча металопродукція та виро�
би з неї є основною статтею українсь�
кого експорту, проте ця галузь також
потребує захисту з боку держави.
Пропонувати заходи нетарифного
регулювання у цій сфері буде не над�
то безпечно та й безпідставно (згідно
результатів емпіричного досліджен�
ня), оскільки є ризик того, що КНР
також вдасться до подібних методів,
а це буде значним ударом для украї�
нських виробників металопродукції.
Доцільним тут залишається посилений
антидемпінговий контроль за цінами;

— що ж стосується хімічної про�
мисловості, то вона, на нашу думку, є

однією з найбільш конкуренто�
спроможною на зовнішніх ринках (зок�
рема, мінеральні добрива та аміак),
тому встановлення будь�яких обме�
жень у цій галузі може трактуватися як
порушення принципів СОТ (Стаття
ХІІІ "Недискримінаційне застосування
кількісних обмежень" (п.1)). Оскільки
хімічна промисловість є експортооріє�
нтованою, то, на наш погляд, з метою
підтримки національного виробника
достатньою умовою може стати повер�
нення ПДВ при експорті в розмірі 10 %.
Це сприятиме нарощенню експортно�
го потенціалу підприємств хімічної
промисловості без суттєвих втрат для
державної казни.

Ще однією проблемою, яка потре�
бує негайного вирішення — це посиле�
ний контроль за входженням імпорт�
ної продукції на митниці. Адже,
кількість задекларованих товарів, що
перетнули кордон, та їх реальна циф�
ра далеко не однакова. Для цього не�
обхідно здійснювати перевірку "под�
війного запису" — не лише дані по
імпорту певної товарної продукції в
Україну, але й відповідні показники
експорту даних товарів у інших краї�
нах. Такі заходи допоможуть зменши�
ти обсяги тінізації економіки. Також
основною умовою модернізації вітчиз�
няних галузей промисловості є надход�
ження прямих іноземних інвестицій.
Для цього необхідно покращити зако�
нодавчу базу, інвестиційну приваб�
ливість та імідж України у світі та ін.

ВИСНОВКИ
По�перше, немає підстав вважати,

що китайський імпорт "витісняє" націо�
нального товаровиробника. По�друге,
не вивчено ще легку промисловість, що
не може не викликати сумніву про не�
гативний вплив нелегально ввезених
товарів текстильної галузі з Китаю на
вітчизняну промисловість. По�третє,
одним із найосновніших факторів роз�
витку нашої держави залишається
збільшення власного експортного по�
тенціалу через модернізацію провідних
галузей економіки, таких як металург�
ійна, хімічна та легка промисловість.
Завданням уряду на сучасному етапі
має бути підтримка малого та середнь�
ого бізнесу, який в умовах світової
фінансової кризи зазнає падіння.

Перспективами подальших роз�
відок у даному напрямі стане аналіз
впливу нелегального імпорту з Ки�
таю на основні галузі української
промисловості з метою виявлення
проблемних сфер розвитку двосто�
роннього співробітництва.
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