
1 

 
 

 
 

Введення додаткового 
імпортного збору: 
аналіз потенційних 

наслідків 
 

Риженков Микола, Мовчан Вероніка 
 

Проект стратегічних дорадчих груп Фонду «Відродження» 

Київ, грудень 2014 року 



2 

Про що ми говоримо 

• Суть запропонованих законопроектів 

• Аналіз та застереження ІЕД: 

– Вплив на cтосунки України з партнерами 

– Економічні наслідки 

• Висновки 
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Опис законопроектів 
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Законопроекти 

• 25 грудня 2014 р. Верховною Радою України 
у першому читанні, а 29 грудня – у другому, 
серед інших, було прийнято два 
законопроекти: 

– №1562 від 22.12.2014р. «Про заходи 
щодо стабілізації платіжного балансу 
України відповідно до статті ХІІ 
Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 
1994 року» 

– №1563 від 22.12.2014р. «Про внесення 
змін до Митного кодексу України (щодо 
стабілізації платіжного балансу)» 
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Що пропонується 

• Тимчасово ввести строком на 12 місяців 
додатковий імпортний збір незалежно від 
країни походження товару та укладених 
Україною угод про вільну торгівлю 

• Розмір додаткового мита складає 10% для 
сільськогосподарської та харчової продукції 
(1-24 групи УКТ ЗЕД), 5% для решти товарів 
(25-97 групи УКТ ЗЕД) 

• Від додаткового збору звільняється 
переважно енергетичний імпорт, що 
визначається як життєво важливий. 
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  Обґрунтування і мета 

• Стаття XII ГАТТ-1994 та Домовленість про 
положення ГАТТ-1994 щодо платіжного 
балансу: члени СОТ, у разі погіршення стану 
платіжного балансу, мають надавати перевагу 
ціновим заходам, до яких належить, зокрема, й 
додатковий імпортний збір 

• Мета прийняття Закону: 

– Покращення сальдо платіжного балансу;  

– Зростання золотовалютних резервів НБУ;  

– Збільшення надходжень до Державного 
бюджету України. 
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Зауваження Комітету 
Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної 
політики опублікував наступні зауваження до ініціативи: 

– Перелік життєво необхідних товарів є обмеженим; 

– Не визначено порядок проведення консультацій між Урядом 
України і Комітетом з питань обмежень платіжного балансу 
СОТ; 

– Загрожує зростанням контрабанди та тінізації економіки; 

– Суперечить умовам надання Європейським Союзом Україні 
автономних торговельних преференцій; 

– Суперечить міжнародним договорам України щодо зон вільної 
торгівлі; 

– Не містить фінансово-економічного обґрунтування; 

– Піднімає соціальні ризики (зростання безробіття та цін, 
зменшення рівня доходів та надходжень до фондів 
соціального страхування). 
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Аналіз та застереження ІЕД  
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Напрямки впливу 

• Вплив на відносини з: 

– Світовою організацією торгівлі 

– Міжнародним валютним фондом 

– Європейським Союзом 

• Економічні наслідки: 

- Імпорт 

- Золотовалютні резерви 

- Експорт та внутрішнє виробництво  

- Надходження до бюджету 



10 

Світова організація торгівлі 

• Запропоновані заходи формально відповідають положенням 
Статті ХІІ ГАТТ-1994:  

– Золотовалютні резерви надзвичайно низькі (за даними НБУ 
станом на 1 грудня 2014р., 1,8 місяців імпорту майбутнього 
періоду) 

– Передбачено застосування адвалерного мита як інструменту, 
що є найбільш прийнятним в даній ситуації (Домовленість про 
положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу) 

• Однак існують певні застереження: 

– Застосування різних ставок для сільськогосподарської та 
промислової продукції без належного обґрунтування може 
призвести до звинувачень у протекціонізмі. 

– Стаття ХІІ ГАТТ містить заклик до першочергового 
застосування інструментів, що розширюють торгівлю, а не 
згортають її. 
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Міжнародний валютний фонд 

• Відповідно до пункту 18 Технічного меморандуму про взаєморозуміння 
між Україною та МВФ від 22 квітня 2014 року, Україна зобов’язалась 
не встановлювати нові та не посилювати діючі обмеження імпорту з 
метою покращення стану платіжного балансу.  

• За інформацією, наданою Міністерством фінансів України, МВФ 
погодився на тимчасове недотримання цього положення.  

• Порушення Україною Меморандуму без належного погодження з МВФ 
створює ризик неотримання країною решти 12,4 млрд дол. США 
фінансування (при тому, що очікуваний фіскальний ефект від 
запровадження додаткових мит оцінюється Урядом на рівні близько 1 
млрд дол. США).  

• Крім того, співпраця з МВФ щодо запровадження додаткового ввізного 
мита є ключовою для консультацій України в рамках СОТ, оскільки 
Параграф 2 Статті ХV ГАТТ передбачає, що у всіх випадках, коли 
сторони скликаються для розгляду чи вирішення проблем стосовно 
платіжних балансів, вони повинні консультуватись з Міжнародним 
валютним фондом. 
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Угода про асоціацію з ЄС 

• Запропоновані заходи не відповідають положенням Угоді про асоціацію 
між Україною та ЄС:  

– Стаття 30: Сторони не можуть збільшити існуюче мито або схвалити 
справляння будь-якого нового мита та товар, що походить з іншої 
Сторони.  

– Стаття 35: Сторони не повинні запроваджувати або зберігати в силі 
будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо 
імпорту будь-якого товару іншої Сторони. Винятком, серед іншого, є 
заходи відповідно до Статті ХІ ГАТТ, яка стосується забезпечення 
товарної безпеки, але не питань платіжного балансу.  

– Стаття 77: законодавчі пропозиції щодо митних та торговельних 
питань мають розроблятись з консультаціями торговельними 
представниками, а митні та пов’язані з ними вимоги і процедури 
відповідали законним потребам торговельної спільноти, відповідали 
найкращим практикам та якнайменше обмежували торгівлю. 

• Відзначимо, що відповідно до рішення ЄС Розділ IV Угоди, який містить 
згадані вище статті, набуде чинності 1 січня 2016 року.  

 



13 Автономні торговельні 
преференції ЄС 

• Запровадження додаткового імпортного мита суперечить 
зобов’язанню України утриматись «від введення нових мит або 
тарифів, що мають еквівалентну дію, та нових кількісних обмежень 
або заходів, що мають еквівалентних ефект, на імпорт вироблених в 
Союзі або від збільшення існуючих рівнів мит або тарифів або від 
введення будь-яких інших обмежень з 23 квітня 2014 року» (пункт 
d Статті 2 Регламенту (ЄС) №374/2014 Європейського Парламенту і 
Ради від 16 квітня 2014 року щодо скорочення митних тарифів на 
товари, що походять з України).  

• Отже, Україна ризикує втратити автономні торговельні преференції 
ЄС, якщо тільки не були проведені відповідні консультації та не 
була отримана згода ЄС на застосування цього заходу як 
тимчасового. 

• Втрата автономних торговельних преференцій з боку ЄС негативно 
позначиться на експорті, що загальмуй – або й нівелює – ефекти 
скорочення дефіциту рахунку поточних операцій внаслідок 
обмежень імпорту.  
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Загальний вплив на імпорт 

• Запровадження додаткового імпортного мита може 
мати наступні ефекти: 

– Зростання рівня тарифного захисту України: 
середньозважена ставка зросте з 3,0% до 7,3%. 

– Зниження імпорту товарів: додаткові 5,5 пр.п. 
зниження до поточної динаміки 

– Імпорт сільськогосподарської та харчової продукції 
(мито 10%) знизиться на 12,4%, решти (мито 5%) 
– на 4,6%. 

– Водночас, існує загроза, що частина товарних 
потоків переорієнтується на контрабандні канали з 
метою уникнення додаткового збору.  
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Галузевий вплив на імпорт 

• Внаслідок запровадження 
додаткового митного збору 
найбільше постраждає 
імпорт сільськогосподарської 
продукції (продукція 
тваринництва) та шкіри і 
виробів з неї. 

• Найменший негативний 
ефект очікується для імпорту 
мінеральної продукції, 
оскільки саме до цієї групи 
відноситься переважна 
більшість товарів, що 
визначено життєво 
необхідними.  
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Золотовалютні резерви: ситуація 

• За офіційними даними НБУ, золотовалютні резерви України 
(ЗВР) станом на 1 грудня 2014р. становили близько 10 млрд 
дол. США або 1,8 місяців імпорту майбутнього періоду 

• Резерви у грудні продовжили скорочуватись через проведення 
розрахунків за газ з Росією. Поточна оцінка – 8 млрд дол. США 
або 1,4 місяці імпорту. 
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Золотовалютні резерви: ефект 

• За розрахунками ІЕД, при запровадженні додаткового ввізного 
мита: 

– Імпорт може скоротитись приблизно на 3 млрд дол. США за 
рік дії додаткового мита або на 0,25 млрд дол. США 
щомісячно  

– Згідно з попередньою оцінкою НБУ, за 11 міс. 2014 року 
дефіцит торгівлі товарами склав 5,1 млрд дол. США, що 
складає близько 9,0% імпорту. Зниження імпорту на 5-6%, 
навіть за незмінного експорту, навряд чи зможе вирівняти 
сальдо торгівлі товарами, а тому існує ризик продовження 
скорочення ЗВР.  

– Завдяки додатковому миту рівень адекватності резервів 
підвищиться приблизно на 0,1 місяць майбутнього імпорту, 
й НБУ треба буде накопичити на 1 млрд дол. США резервів 
менше для досягнення базового рівня адекватності 
резервів у 3 місяці майбутнього імпорту. 

 



18 Вплив на виробництво та 
експорт 

• Українські виробники, які безпосередньо конкурують з 
виробниками імпортних товарів, виграють через послаблення 
цінової конкуренції. 

• Водночас подорожчання імпорту означатиме зростання 
собівартості продукції та послуг для частини внутрішніх 
виробників, оскільки на імпортну сировину і комплектуючі 
припадає близько 30% проміжного споживання (за даними 
міжгалузевого балансу за 2012 рік). 

• Існує певний ризик, що, якщо консультації в рамках СОТ щодо 
запровадження додаткового мита будуть неуспішними, 
торговельні партнери України почнуть вводити захисні заходи у 
відповідь. Це ускладнить доступ українських експортерів на 
зовнішні ринки.  

• Також прикрим є той факт, що для вирівнювання платіжного 
балансу Уряд обрав не засоби стимулювання експорту через 
створення сприятливих умов ведення бізнесу, а адміністративне 
обмеження імпорту. 
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Фіскальний ефект 

• План податкових надходжень від ввізного мита у 2014 році 
становив 15,7 млрд грн. (Закон України від 16 січня 2014 року 
№719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік», враховуючи 
внесені пізніше зміни). 

• План податкових надходжень від ввізного мита у 2015 році 
становить 31,7 млрд грн. (проект Закону України від 22 грудня 
2014 року №1000 «Про Державний бюджет України на 2015 рік»). 

• Отже, очікуваний Урядом чистий фіскальний ефект від 
додаткових мит та девальвації складає 16 млрд грн., тобто 
близько 1 млрд дол. США. 

• Згідно звіту Державного казначейства України, станом на 1 грудня 
2014 року річний план надходжень від ввізного мита виконано лише 
на 70,4% від плану на тлі падіння обсягів імпорту. 

• Розрахунки ІЕД показують, що фіскальний ефект від 
запропонованого додаткового імпортного мита може сягнути 2 млрд 
дол. США, що перевищує очікування Уряду, які, таким чином, є 
реалістичними та досяжними. 
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Висновки 

• Запропонований додатковий імпортний збір формально 
відповідає положеннями ГАТТ-1994. 

• Однак запропоновані ставки ввізного мита, за розрахунками 
ІЕД, не дозволять досягнути профіциту торгівлі товарами та не 
матимуть значного позитивного впливу на стан 
золотовалютних резервів України. До того ж, частина імпорту 
може переорієнтуватись на контрабанду. 

• Запропонований інструмент створює ризики погіршення 
відносин з ключовими партнерами і донорами України, 
зокрема з ЄС та МВФ, оскільки де-юре порушує зобов'язання 
України перед цими партнерами. 

• Підтвердження згоди цих ключових партнерів на тимчасове 
застосування заходу мають щонайшвидше надатись експертній 
спільноті та бізнесу для заспокоєння негативних очікувань. 

• Водночас, очікування Уряду щодо фіскального ефекту 
запропонованого заходу є досяжними. 
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ДЯКУЮ! 

Контактна інформація 
Інститут економічної політики та 

політичних консультацій 

www.ier.com.ua 

ryzhenkov@ier.kiev.ua 

Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  

Тел. +38-044-278-6360  

Факс +38-044-278-6336 

 


