
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201554

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі в умовах реалізації заявленого

Україною європейського вибору та глобалізаційних ви'
кликів на фоні глибокої кризи національної економіки
та різкого зниження рівня життя населення, особливо'
го значення набуває проблема ефективного розвитку
реального економічного сектора, що є одним із основ'
них джерел наповнення Державного бюджету та ство'
рення валового внутрішнього продукту. Це пояснюєть'
ся тим, що підвищення конкурентоспроможності вітчиз'
няної промисловості може бути забезпечене лише у ре'
зультаті якісних змін.

Стабілізація ситуації в країні та започаткування еко'
номічного зростання, у значній мірі, залежить від
здійснення заходів виваженої економічної та промис'
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лової політики. Натомість, застосування вимушених
тимчасових адміністративних заходів, пов'язаних з на'
пруженою геополітичною ситуацією, може мати двоя'
кий ефект, тому вимагає гострої уваги та грунтовного
вивчення їх доцільності. З цією метою 2 липня 2015 року
відбулися парламентські слухання у Комітеті Верхов'
ної Ради України з питань податкової та митної політки
на тему "Ефективність впровадження додаткового
імпортного збору. Проміжні результати та вплив на еко'
номіку". Різке поглиблення економічної кризи з почат'
ку поточного року та необхідність негайного виявлен'
ня і усунення його причин зумовлює актуальність
дослідження щодо впливу запровадження додатково'
го імпортного збору, в тому числі і на розвиток легкої
промисловості як складової промислового комплексу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема запровадження додаткового імпортного
збору досліджувалася фахівцями Міністерства еконо'
мічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, На'
ціонального банку України, вченими Державного НДІ
інформатизації та моделювання економіки, представ'
никами двадцяти галузевих асоціацій, у тому числі і
Української асоціації підприємств легкої промисловості
"Укрлегпром". Позиція виробників з даного питання
відображена у Відкритому зверненні галузевих об
єднань підприємств вітчизняної промисловості до
Президента, Прем'єр'міністра, Голови Верховної Ради
України від 17 липня 2015 року [2]. Разом з тим, додат'
кового дослідження і деталізації потребують практичні
питання застосування додаткового імпортного збору
для товарів легкої промисловості та його впливу на пер'
спективи розвитку галузі.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є аналіз сучасного стану та тен'
денцій розвитку легкої промисловості України у зв'яз'
ку із тимчасовим запровадженням додаткового імпор'
тного збору, а також оцінка його впливу на розвиток
вітчизняної легкої промисловості.

МЕТОДОЛОГІЯ
В основу проведення дослідження було покладено

методологію економічного і статистичного аналізу, ме'
тоди ієрархій та графічного моделювання, методи екс'
пертних оцінок і логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підвищення добробуту і якості життя населення є

стратегічною ціллю України в її утвердженні європейсь'
ких принципів. Поступова реалізація даної мети мож'
лива за умови забезпечення стабілізації на сучасному
етапі розвитку та подальшого економічного зростання,
насамперед завдяки ефективному розвитку промисло'
вого виробництва. Для цього, на нашу думку, держава
має здійснити швидкі та якісні структурні реформи і
провадити промислову політику, виправдану, передусім,
національними інтересами.

З огляду на поглиблення економічної кризи у 2014
році та погіршення стану платіжного балансу країни,
після консультацій з Комітетом Світової організації
торгівлі з платіжного балансу і представниками Міжна'
родного валютного фонду, для виправлення цієї ситуа'
ції Україна була змушена врегулювати порядок засто'
сування додаткового валютного збору на імпорт. Пере'
важна більшість країн'членів СОТ визнала правомірність
застосування Україною тимчасового (строком на 12

місяців) адміністративного заходу щодо запровадження
додаткового імпортного збору як особливого виду мита
у розумінні Митного кодексу України [3].

Зазначену норму було запроваджено шляхом ухва'
ли Верховною Радою України 28 грудня 2014 року За'
конів України №73 "Про заходи щодо стабілізації пла'
тіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Гене'
ральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року" та №74
"Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
стабілізації платіжного балансу)" [4]. Відповідно до за'
конів імпортний збір передбачається справляти з то'
варів, що ввозяться на митну територію України для
вільного обігу, незалежно від країни походження за
ставками: 10 відсотків для товарних груп 1—24 та 5
відсотків відповідно для товарних груп 25—97 згідно з
УКТЗЕД [5]. Таким чином, на продукцію легкої промис'
ловості, що класифікується за товарними групами відне'
сеними до розділів VIII (групи 41—43), XI (групи 51—
63), XII (групи 64—67), застосовується особливе мито у
розмірі 5% від митної вартості товарів, що ввозяться на
митну територію України [6].

Очікувалося, що запровадження даної норми при'
зведе до позитивних змін — стабілізації платіжного ба'
лансу, примноження золотовалютних резервів, а також
збільшення надходжень до Державного бюджету з ура'
хуванням зростання вартості іноземної валюти від
ввізного мита за рахунок додаткового імпортного збо'
ру, ПДВ з імпортованих товарів, покращення сальдо
торговельного балансу.

Натомість, додатковий митний збір не є основним
фактором стримування імпорту, а навпаки, може при'
звести до скорочення експорту і втрати позицій на тра'
диційних ринках збуту, через зниження конкурентосп'
роможності вітчизняних виробників на зовнішніх рин'
ках. Крім того, негативною реакцією торговельних парт'
нерів України може стати застосування аналогічних
заходів у відповідь. Так, з липня 2015 року Узбекистан
вже запровадив додаткове ввізне мито в розмірі 10% та
5% на українські товари строком на 12 місяців.

Ризики негативної дії додаткового імпортного збо'
ру на розвиток економіки України можуть бути виражені:

— скороченням реального ВВП України та валової
доданої вартості у галузях економіки;

— збільшенням споживчих цін на продукцію та екс'
портних цін на вітчизняну продукцію;

— від'ємним податковим ефектом внаслідок недо'
отримання податкових надходжень від вітчизняних
суб'єктів господарювання.

Українська асоціація підприємств легкої промисло'
вості на прохання Мінекономрозвитку України (лист від
08.07.2015 №4411'06/22103'07) провела системне до'
слідження щодо ефекту запровадження у лютому 2015
року додаткового імпортного збору у розмірі 5—10%, в
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Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва промислової продукції,
у % до відповідного періоду попереднього року
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тому числі на сировину, матеріали і комплектуючі, які
в Україні не виробляються, і вважає, що такий захід є
одним із ключових чинників погіршення ситуації у ре'
альному секторі економіки, зокрема і в галузі вироб'
ництва товарів легкої промисловості. Про це свідчать
наступні індикатори економічного розвитку.

З початку поточного року спостерігається поси'
лення негативної динаміки розвитку вітчизняного про'
мислового комплексу, у тому числі, і легкої промисло'
вості (рис. 1). Обсяги виробництва галузі за І півріччя
2015 року порівняно з відповідним періодом поперед'
нього року скоротилися на 9,8%, а загальний спад про'
мислового виробництва за цей період склав 20,5% [7].

Водночас у структурі промислових товарів за цей
період зменшилися обсяги виробництва усіх груп,
зокрема найбільший спад у виробництві енергії (на
28,1%), інвестиційних товарів (на 25,7%), споживчих
товарів тривалого використання (на 25,5%) (табл. 1).

Виробництво за основними групами товарів легкої
промисловості у січні — червні поточного року була не'
рівномірним. Зокрема, збільшилося виробництво ковдр
та пледів (на 28,6%), пальт, плащів чоловічих (на 29,9%),
курток чоловічих (на 37,7%) і жіночих (на 25,4%), панч'
ішно'шкарпеткових виробів (на 6,5%). У той же час, мен'
ше вироблено різних видів одягу трикотажного жіно'
чого (на 4,2%), пальт, плащів жіночих (на 24,8%), суконь
(на 29,9%), трикотажу спіднього (на 52,7%), взуття (на
25,5%) порівняно з І півріччям 2014 року [7]. Зауважи'
мо, позитивна динаміка характерна для виробництва де'
яких товарів, затребуваних у забезпеченні силових
структур речовим майном, а виробництво іншого асор'
тиментного сегменту ринку занепадає.

Нестабільність динамічного тренду за період 2008—
2015 років демонструють операції зовнішньоекономіч'
ної діяльності підприємств легкої промисловості (рис.
2). Незважаючи на негативну динаміку виробництва
впродовж минулого року ('1,4% до 2013 р.), обсяг екс'
порту за цей період скоротився лише на 0,7%. Однак за
січень — травень 2015 року відмічено зменшення дано'
го показника на 29,3% або на 148 млн дол. США, у по'
рівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

Водночас різке від'ємне коливання імпорту зафік'
совано впродовж останнього півтора року. У минулому
році імпорт знизився на 26,2%, а за січень — травень 2015
року — на 31,7% і досяг лише 707,1 млн дол. США, по'
рівняно з відповідними періодами минулих років. Таким
чином, зменшення обсягів імпорту за п'ять місяців по'
точного року досягло 328,6 млн дол. США, а збільшен'
ня надходжень від запровадження додаткового імпор'
тного збору на групи товарів легкої промисловості за
цей період склало лише 35,3 млн дол. США [7].

Зазначимо, що робота підприємств легкої промис'
ловості України значною мірою залежить від імпорту
сировини і матеріалів: це — бавовняне волокно, хімічні
волокна і нитки, вовна, пряжа, барвники та
інші текстильно'допоміжні речовини, а та'
кож технологічне устаткування, які в Ук'
раїні не виробляються або виробляються в
незначних обсягах. Зокрема, в Україні ви'
робляється лише 5—10% вовни митої від її
потреби, тому текстильні підприємства для
забезпечення стабільної роботи та вироб'
ництва конкурентоспроможної продукції
імпортують вовну миту з інших країн. За ми'
нулий рік обсяг імпорту вовни в порівнянні
з 2013 роком зменшилося майже на 50%, а за
січень — травень 2015 р. — на 17,5% проти
відповідного періоду 2014 року [7].

На основі даних Державної фіскальної
служби та Державної служби статистики Ук'
раїни Асоціацією "Укрлегпром" було розра'
ховано частку імпортної сировини та комплек'
туючих, яка у виробництві текстилю, готово'
го одягу, хутра, шкіри і взуття становить

більше 90%. Враховуючи питому вагу імпортної складо'
вої у собівартості вітчизняної продукції, додатковий
імпортний збір та додаткові суми ПДВ збільшують со'
бівартість виробництва, орієнтовно, на 5—7% [8]. Здорож'
чання продукції призводить до втрати конкуренто'
спроможності українських товарів на зовнішніх ринках та
зниження попиту на внутрішньому ринку. Саме врахову'
ючи зазначені чинники, Асоціацією "Укрлегпром" були
надані пропозиції до комітету Верховної Ради України з
питань митної статистики і податкової політики щодо не'
застосування додаткового митного збору на сировинні
групи товарів для легкої промисловості, та, на жаль при
їх розгляді групи 41, 51—55, 6406 — не були прийняті.

Аналіз економічних чинників, які впливають на кон'
курентоспроможність вітчизняної продукції легкої про'
мисловості свідчить, що підприємства працюють в умо'
вах світових цін на сировину, матеріали і устаткування,
які формують 65—80% собівартості продукції, витрати
на оплату праці становлять лише 10—20 відсотків. Вра'
ховуючи динаміку падіння реальної заробітної плати за
січень — травень 2015 р. (зменшився відносно відповід'
ного періоду попереднього року на 23,5%), запровад'
ження збору знайде своє негативне відображення у на'
ступних бюджетних періодах у вигляді скорочення над'
ходжень від податків на доходи фізичних осіб [7].

Ціни виробників промислової продукції за І півріччя
поточного року зросли на 42,5%, в тому числі у легкій
промисловості — на 36,3% проти відповідного періоду
2014 року. Індекс споживчих цін на товари і послуги за
цей період зріс майже у півтора раза, водночас ціни на
одяг і взуття збільшилися на 28,6% [7].

Підвищення цін призводить до зменшення купівель'
ної спроможності і поглиблення зубожіння населення,
переорієнтацію його доходів лише на купівлю продуктів
харчування, ліків та сплату комунальних платежів. Так,
за статистичними даними обсяги роздрібного торго'

Таблиця 1. Індекси виробництва продукції за промисловими
групами
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, 79,5 96,0
   

   84,1 96,6
  74,3 84,9 

   
 

86,5 101,5

   
  

74,5 89,0

71,9 97,8
Джерело: складено автором на основі [7].
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вельного товарообороту за січень — травень 2015 року
вже скоротилися майже на чверть порівняно з відпові'
дним періодом минулого року.

Зменшення споживання продукції, в свою чергу,
веде до скорочення виробництва, вивільнення працюю'
чих та погіршення фінансових результатів діяльності
підприємств. За січень — березень поточного року
фінансовий результат підприємств легкої промисло'
вості до оподаткування має негативне значення. Збиток
у цілому у галузі склав 600,8 млн грн., незважаючи на
те, що 73,1% підприємств у І кварталі отримали чистий
прибуток у розмірі 386,6 млн грн. [7]. При наявності
значних виробничих потужностей розвиток такого
тренду може призвести до часткової або повної зупин'
ки більшості вітчизняних підприємств.

Крім того, значне падіння імпорту обладнання та
комплектуючих в Україну призвело до здорожчання
доступу до технологій і обладнання, що в подальшому
може фактично зупинити модернізацію виробництва.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, запровадження додаткового імпортного збо'
ру сприяє тимчасовому зростанню надходжень від по'
датків з імпортованих товарів та зборів, проте значно
підвищує фіскальне навантаження на суб'єктів зовніш'
ньоекономічної діяльності, що спричиняє негативний
вплив на фінансові результати господарської діяльності,
споживчі ціни, ціни виробників та доходи бюджетів усіх
рівнів (податок на прибуток підприємств, податок на
доходи фізичних осіб, податок на додану вартість).

Фіскальний аргумент збору не є інструментом для
поштовху розвитку національної економіки, підвищен'
ня її конкурентоздатності на внутрішніх та зовнішніх
ринках. А тимчасовий ефект збільшення надходжень до
бюджету (митний збір, збільшення відшкодування ПДВ)
нівелюється втратами бюджету (зменшення надходжень
податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізич'
них осіб, єдиного соціального внеску, збільшення наван'
таження на соціальні фонди внаслідок звільнень).

Таким чином, на фоні складної загальної економіч'
ної ситуації в Україні негативний вплив додаткового
імпортного збору, на мою думку, очевидний і може ста'
ти вирішальним фактором для подальшої стагнації на'
ціональної економіки, погіршення якості життя та зу'
божіння населення.

Враховуючи викладене, для стабілізації і пожвавлен'
ня виробництва промислових товарів загалом, і товарів
легкої промисловості, зокрема, Асоціація "Укрлегпром"
підтримує відкрите звернення галузевих об'єднань до ке'
рівництва держави стосовно скасування додаткового
імпортного збору. Та у зв'язку із відсутністю у достатній
кількості в Україні сировини — вовни, бавовни, рослин'
них текстильних волокон (лляне волокно, джутове во'
локно), шкур, комплектуючих для взуття, хімічних воло'
кон і ниток, які використовуються для виробництва го'
тових товарів легкої промисловості, в т.ч. і для виконан'
ня держзамовлення по забезпеченню Збройних Сил Ук'
раїни речовим майном, пропонуємо внести зміни до За'
кону України від 28.12.2014 №73'VІІІ "Про заходи щодо
стабілізації платіжного балансу України відповідно до
статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1994
року", передбачивши обов'язкове скасування даної нор'
ми на деякі товарні групи згідно з УКТЗЕД, а саме: група
41 — шкури, 51 — вовна, 52 — бавовна, 53 — інші рос'
линні текстильні волокна, 54 — нитки синтетичні або
штучні, 55 — хімічні штапельні волокна, підгрупа 6406 —
частини взуття та їх комплектуючі.
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