Зростання доходівбюджету
Обсяг імпорту та надходжень від імпорту за 9 місяців 2020 і
2019 року, млн. USD

• Зростання імпорту +11%,
зростання надходжень до бюджету
+12%, до 352 млн. дол.США, або
10 мільярдів гривень по поточному
курсі НБУ.
• Зростання відбулося за рахунок
збільшення кількості +14%, тоді як
вартість залишилась в цілому
незміною.

Джерело: bi.customs.gov.ua

Порівняння імпорту таринку
Динаміка імпорту та продажів у грошовому та кількісному
вимірі, % зміни травень-серпень 2020 року до травня-серпня
2019 року

• Імпорт побутової техніки виріс
швидше ніж зростав ринок, як в
грошах так і в кількості проданих
одиниць.
• Випереджальними темпами росли:
смартфони; ІТ категорії - монітори,
ноутбуки і планшети; телевізори;
дрібна побутова техніка.

Джерело: bi.customs.gov.ua, GfK

• Загалом Перевищення темпів
росту імпорту над темпами росту
продажів у штуках притаманне для
всіх категорій, окрім холодильників
і пральних машин.

Зростання імпорту vsCOVID-19
За даними експертного опитування, проведеного
GfK наприкінці 2019 року, для категорій –
смартфони, телевізори, техніка для кухні –
притаманна висока частка сірого імпорту у
продажах. Експерти оцінили частку сірих
смартфонів у загальних продажах у 2019 році на
рівні 29%, телевізорів – 29%, техніки для кухні –
20%.
Перевищення приросту імпорту у цих
категоріях над приростом продажів свідчить
про зменшення частки сірого імпорту на
ринку України в цих категоріях.
Джерело: bi.customs.gov.ua, GfK

Останні новини

Висновки
Зростанню частки легального імпорту у 2020 році сприяють такі фактори:
•
Обмеження руху через кордон. Головною схемою для сірого імпорту є «піджаки», коли найняті приватні
особи провозять товари під виглядом приватного користування. 72% опитаних у 2019 році експертів вказали на
цю схему. Із обмеженням руху через кордон користуватися цією схемою стало складніше.

•

Більша стійкість легальних імпортерів за умов кризи. Легальні імпортери мають кращий доступ до
фінансових і кредитних інструментів, здатні хеджувати ризики, у тому числі валютні. Вони можуть запропонувати
роздрібним продавцям більшу впевненість та менші ризики співпраці, ніж сірі імпортери.
Однак є ризик, що зменшення сірого імпорту внаслідок карантинних обмежень на перетин кордону
приватними особами є ситуативним і короткостроковим. Карантинні обмеження ймовірно не мали впливу на інші
канали нелегального імпорту, а саме: недостовірне декларування, «поштову контрабанду» - пересилання
кур'єрською поштою на фізичних осіб, корупційні «спеціальні умови» для сірих імпортерів. Для подолання сірого
імпорту у довгостроковій перспективі необхідні системна протидія сірому імпорту з боку митних та
правоохоронних органів, зокрема унеможливлення корупції на митниці, та збільшення підзвітності продавців,
зокрема через фіскалізацію та обов'язок пояснення походження товарів.

Використано дані дослідження компанії CBR https://cbr.com.ua/press-release-import-pte/

Дякую за увагу!

