
 

Легальний імпорт побутової техніки та електроніки за умов 
карантинних обмежень: про що свідчить зростання? 

15 листопада 2020 року 

За ініціативи Асоціації «Українські імпортери побутової техніки і електроніки» дослідницька 

компанія CBR проаналізувала тенденції імпорту та продажів побутової техніки після початку 

пандемії COVID-19 для того, щоб зрозуміти, як карантинні обмеження могли вплинути на 

частку легального і сірого імпорту на ринку України. Резюме аналізу подано нижче. 

У січні-вересні 2020 року імпорт головних категорій побутової техніки і електроніки зріс на 11% 

у грошовому обсязі (USD) порівняно до січня-вересня 2019 року. Обсяг імпорту склав 1 568 

млн. доларів. Надходження до бюджету від імпорту побутової техніки і електроніки зросли на 

12% у січні-вересні 2020 року порівняно до січня-вересня 2019 року. Загальна сума 

надходжень склала за 9 місяців 2020 року 352 млн. доларів (22% від загальної вартості 

імпорту). 

Обсяг імпорту та надходжень від імпорту за 9 місяців 2020 і 

2019 року, млн. USD 

 

Джерело: bi.customs.gov.ua 

 

Найбільший приріст імпорту припадає на перший квартал 2020 року – 29% порівняно до 

першого кварталу 2019 року. У квітні імпорт суттєво скоротився разом із загальним падінням 

ринку та перебоями в логістиці через початок пандемії COVID-19 та карантин. Однак з травня 

почалося відновлення імпорту. 

У травні-серпні 2020 року імпорт побутової техніки і електроніки у грошовому вимірі 

зростав швидшими темпами, ніж зростали обсяги продажів. Ріст легального імпорту за 

травень-серпень 2020 року становив 14% порівняно до травня-серпня 2019 року, ріст продажів 

за даними GfK був менше – 9%. 
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Динаміка імпорту та продажів у грошовому та кількісному 

вимірі, % зміни травень-серпень 2020 року до травня-серпня 

2019 року 

 

Джерело: bi.customs.gov.ua, GfK 

 

Перевищення темпів росту легального імпорту над темпами росту продажів окремих категорій 

побутової техніки і електроніки дозволяє припустити, що частка сірого імпорту на ринку 

скоротилась після квітня 2020 року. 

 

Динаміка імпорту та продажів у грошовому вимірі за категоріями, % зміни травень-

серпень 2020 року до травня-серпня 2019 року. Телевізори, техніка для кухні, смартфони 

 

Джерело: bi.customs.gov.ua, GfK 
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Категорії смартфонів, телевізорів та техніки для кухні демонструють найбільше перевищення 

темпів росту легального імпорту над темпами росту продажів на внутрішньому ринку. Імпорт 

цих категорій зростає швидше, ніж продажі як у грошовому (USD), так і у кількісному вимірі  (в 

одиницях). Для цих же категорій були притаманні найбільші частки сірого імпорту на 

внутрішньому ринку. Експерти оцінили частку сірих смартфонів у загальних продажах у 2019 

році на рівні 29%, телевізорів – 29%, техніки для кухні – 20%. (За даними експертного 

опитування, проведеного GfK наприкінці 2019 року). 

Припустимо, що зменшення сірого імпорту внаслідок карантинних обмежень є головним 

чинником перевищення темпів росту імпорту над темпами росту продажів для категорій 

смартфонів, телевізорів, техніки для кухні; вплив інших чинників є мінімальним. Приймемо за 

базу оцінки експертів щодо частки сірого імпорту у вартісному обсязі ринку у 2019 році та 

врахуємо динаміку легального імпорту та продажів у травні-серпні 2020 року. Розрахунок 

свідчить про скорочення частки сірого імпорту у категоріях-«антилідерах» 2019 року: 

• Смартфони: скорочення частки сірого імпорту у вартісному обсязі ринку з 29% у 2019 році 

до 20% у травні-серпні 2020 року.  

• Телевізори: скорочення частки сірого імпорту у вартісному обсязі ринку з 29% у 2019 році до 

17% у травні-серпні 2020 року.  

• Техніка для кухні: скорочення частки сірого імпорту у вартісному обсязі ринку з 22% у 2019 

році до 18% у травні-серпні 2020 року.  

Загалом на ринку побутової техніки та електроніки розрахунок показує зменшення 

частки сірого імпорту з 23% до 16% у грошовому вимірі.  

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 для фізичних осіб 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 товарного обліку.   
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Оцінка зміни частки сірого імпорту на ринку (у грошовому вимірі)  

у травні-серпні 2020 року 

 

Джерело: експертне опитування GfK, проведене у 2019 році, розрахунки 

 


