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Мета. Аналіз процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС у межах галузі легкої промисловості та її вплив на темпи розвитку
промисловості.
Методика. Використано метод аналізу положень Угода про асоціацію між
Україною та ЄС, графічний метод при побудові обсягів імпорту та експорту
товарів легкої промисловості України за 2014 р.
Результати. У ході дослідження визначено основні переваги та
застереження, які постають перед підприємствами легкої промисловості після
введення в дію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а
також досліджено обсяги імпорту та експорту товарів легкої промисловості
України.
Наукова новизна. Досліджено особливості процесу імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у галузі легкої промисловості та її вплив на
економічні показники галузі.
Практична значимість. Результати проведених досліджень дозволяють
викристалізувати особливості імплементації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС в межах галузі легкої промисловості із визначенням основних недоліків та
переваг, які слід врахувати підприємствам при плануванні їх розвитку.
Ключові слова: легка промисловість, одяг, Угода про асоціацію між
Україною та ЄС.
Вступ. Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш масштабним
пакетом домовленостей за часів незалежності. Економічна частина Угоди повною
мірою охоплює основні сфери та галузі економіки, що суттєво дозволить наблизити
економічну систему України до економічної системи Євросоюзу. Для українських
виробників найсуттєвішим буде зниження тарифних обмежень з боку ЄС у таких
галузях, як: легка промисловість, хімічна промисловість, машинобудування, харчова
промисловість[1]. Такі умови сприятимуть покращенню доступу українських
виробників на європейський ринок.
Українська легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим
комплексом з виробництва товарів народного споживання та одна із небагатьох
галузей господарства зі швидким обігом капіталу. Вона забезпечує приблизно 72
тис. робочих місць. Цей соціально вагомий сектор економіки орієнтований на
кінцевого споживача. Потенціальні можливості підприємств легкої промисловості
дозволяють виробляти широкий спектр товарів народного споживання, здатних
задовольнити попит на внутрішньому ринку. Станом на 01 березня 2015 року легка
промисловість нараховує біля 3000 підприємств, з яких тільки 31,3% є економічно
активними, 53,4% - банкрути, 15,3% - економічно неактивні [2].
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Постановка завдання. Присутність української продукції на європейському
ринку поки що складно назвати суттєвою. Так, наприклад, за результатами 2012р,
продукція українського текстильного виробництва та товарів зі шкіри становила
лише 0,43% від усього імпорту одягу в ЄС [3]. І хоча за результатами 2013р. доля
експорту продукції легкої промисловості України до країн ЄС становила 42,2%,
основу становлять послуги по виготовленню продукції на умовах переробки на
митній території України.
Результати дослідження. Вітчизняні підприємства нині працюють в умовах,
що передують імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також
Зони вільної торгівлі з ЄС.
За 2014 рік обсяги імпорту з Європи перевищили обсяги імпорту з країн СНД
на 198,9 млн. дол. США (в 1,7 рази), а експорту на 618,1 млн. дол. США (в 3,8 рази)
(рис. 1). Різниця в показниках зумовлена тим, що український виробник в
основному поставляє до країн Європи лише послуги (виробництво товарів з
давальницької сировини), а до країн СНД здійснюється прямий експорт [4].
Позиція Асоціації «Укрлегпром» при опрацюванні положень Угоди
ґрунтувалась на «обнуленні» митних ставок тільки при умові їх симетричного
застосування в країнах ЄС, за виключенням шкірсировини та товарів групи «секондхенд».
Натомість, Європейська сторона зберігає свої ввізні мита на українське
взуття протягом 5 років, що є дискримінаційним по відношенню до українських
виробників.

Рис. 1 Обсяги імпорту та експорту товарів легкої промисловості України за
2014 р., тис. дол. США
В Угоді про асоціацію між Україною та ЄЄ пропонується також поступове
скасування Україною:
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ставок експортних мит на шкірсировину, починаючи з 2013 року зі
ставкою 12,5% до нуля у 2023 році, що суперечить Закону України «про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» із змінами від 16.11.2006
№356-У, яким відповідно до вимог СОТ встановлено ставки вивізного мита на
шкірсировину за кодами згідно з УКТЗЕД 4101, 4102, 4103900000;
ввізного мита на товарну позицію 6309 (одяг та інші вироби, що
використовувались) протягом 5 років із запровадженням вхідних цін. Основний
обсяг імпорту цих товарів в Україну завозиться з країн Європи, вартість яких
визначатиметься як 30% від середньої за попередній рік митної вартості одягу.
Аналіз ринку вживаного одягу, проведений ІЕД [5], показав, що найбільшими
конкурентами українських виробників одягу є не імпортери вживаного одягу, а
імпортери дешевого одягу з Китаю та інших країн Азії, а також контрабанда з
можливістю реалізації таких товарів легкої промисловості без обліку та контролю
за спрощеною системою оподаткування. Тому ймовірно, що встановлення вхідної
ціни на вживаний одяг суттєво не вплине на економічний стан виробництва одягу в
Україні, натомість забезпечить збільшення надходжень до державного бюджету.
Сьогодні в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Уряд України
здійснює парафування положень щодо Зони вільної торгівлі України з
Європейським Союзом. Суттєвим бар’єром у пожвавленні експорту до країн ЄС є
також відмінності в технічних і санітарних стандартах, системах стандартизації та
сертифікації, ветеринарному та екологічному контролях [6]. З цією метою
профільним органам виконавчої влади доручено привести національні ветеринарні,
санітарні, фіто- санітарні, екологічні норми, стандарти, технічні регламенти і умови
у відповідність з європейськими і міжнародними стандартами, провести
модернізацію лабораторної бази Держветфітослужби, Держсанепідемслужби
відповідно до вимог міжнародних стандартів, облаштувати пункти пропуску через
державний кордон. Доручено також розробити технічні регламенти на продукцію на
основі директив ЄС. Адаптація стандартів ЄС дасть змогу прибрати бар’єри та
отримати кращий доступ на ринки ЄС. Однак, і в цьому разі, класична зона вільної
торгівлі матиме обмежений позитивний вплив на економіку України.
Висновки. Поглиблена вільна торгівля з ЄС сприятиме розвитку
виробництва продукції легкої промисловості, через уніфікацію стандартів
промислової продукції. Потребує невідкладного вирішення питання щодо
“детінізації” виробництва і збуту продукції легкої промисловості на внутрішньому
ринку України, потенціал якого взмозі забезпечити сталий розвиток вітчизняної
легкої промисловості. Процес реструктуризації промисловості можна прискорити
при активній державній підтримці через залучення іноземних інвестицій до
модернізації та створення нових підприємств і підгалузей. Угода про зону вільної
торгівлі між ЄС та Україною сприятиме входженню українських підприємств легкої
промисловості до європейського ланцюга виробництва і постачання.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ И ЕС
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЗОВИТ Т.Л.
Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности
Киевский национальный университет технологий и дизайна
Цель. Анализ процесса имплементации Соглашения об ассоциации между
Украиной и ЕС в легкой промышленности и ее влияние на темпы развития
промышленности.
Ключевые слова: легкая промышленность, одежда, Соглашение об
ассоциации Украины и ЕС.
IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN
UKRAINE AND EU IN THE LIGHT INDUSTRY
IZOVIT T.L.
Ukrainian Association of Light Industry
Kyiv National University of Technology and Design
Purpose. Analysis of the implementation of the association agreement between
Ukraine and EU in the light industry and its impact on the industrial development.
Keywords: light industry, clothing, Association Agreement between Ukraine and
the EU.
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