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Книга присвячена аналізу розвитку чорної металургії, яка стала важливою базою
стійкого зростання економіки України. На прикладі цієї галузі чітко вимальовуються спе�
цифічні для нашої країни механізми перетворення кризового падіння економіки, яке продов�
жувалось протягом семи�восьми років, на економічне зростання в рамках обмежених
національних інвестиційних ресурсів і обмеженої присутності іноземного капіталу. 

На відміну від інших країн з трансформаційною економікою в Україні важливим фак�
тором росту стала експортна діяльність. Один з найбільш експортно орієнтованих секторів —
чорна металургія — перетворився на джерело значних валютних надходжень до бюджету, дала
поштовх відродженню суміжних галузей і сприяла виникненню великого приватного капіталу.
Історія виходу української чорної металургії на світовий ринок по праву можна віднести до
феноменальних явищ. Україна, яка має найбільше технічно і економічно відстале металургійне
виробництво, зайняла на світовому ринку позицію одного з найбільших і впливових експор�
терів чорного металу.

В книзі особлива увага приділена ризикам, які можуть супроводжувати таку модель
економічного розвитку країни в цілому і окремої галузі – чорної металургії. Модель розвитку,
коли на перший план виходять процеси реіндустріалізації економіки та посилена експлуатація
існуючих виробничих потужностей, може дати тільки короткостроковий в історичному плані
ефект. За 5�7 років ця модель може вичерпати свої ресурси, і країна зіштовхнеться з не�
обхідністю пошуку нових факторів подальшого економічного зростання. Чорна металургія,
яка сьогодні перебуває на стадії буму, фактично відсуває свої гострі проблеми на майбутнє.
Суспільство не зможе уникнути розв’язання проблеми проведення глибокої реструктуризації
галузі, переводу її на принципово нові технічні і технологічні основи. Частину потужностей
необхідно буде скоротити, що на перший план висуне масштабні соціальні завдання. 

Книга розрахована на науковців, представників державних органів, спеціалістів, еко�
номістів, сферою інтересів яких є питання розвитку економіки і джерел економічного зростан�
ня на прикладі однієї із стратегічних галузей – чорної металургії.і
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Вступ
Аналітичний огляд розвитку українського сектора чорної металургії підготовлений

Центром економічного розвитку (Україна, Київ) у рамках проекту Світового банку «Дослід�
ження торгової політики України». Керівник роботи – Олександр Пасхавер, консультанти –
Лідія Верховодова, Катерина Агеєва. 

Автори огляду вдячні українським експертам і спеціалістам, які виявили зацікавленість
в результатах аналізу і щедро поділились своїми знаннями.

До обговорення оцінок і прогнозів розвитку українського сектора чорної металургії бу�
ли залучені експерти Леонід Суплін (Науково�дослідний економічний інститут при Мініс�
терстві економіки та з питань європейської інтеграції України) і Євген Дмитрієв (Донецький
науково�дослідний інститут чорних металів), керівник департаменту металургії Міністерства
промислової політики Володимир Грановський і начальник управління «Держзовнішінфор�
ма» Володимир Піковський (аналіз світових цін і контрактів у чорній металургії). Для вивчен�
ня стану на конкретних металургійних підприємствах проведені інтерв’ю з представниками
Макіївського металургійного заводу, металургійного комбінату «Азовсталь» і Єнакіївського
металургійного заводу.

Аналіз сектора чорної металургії України здійснений на основі офіційної інформації за
1993�2003 роки Державного комітету статистики України, оперативних даних Міністерства
промислової політики України й обстежених металургійних підприємств, розрахункових да�
них Науково�дослідного економічного інституту при Міністерстві економіки України (НДЕІ).
Були використані також оперативні дані виробничо�господарського об’єднання «Металург�
пром», митної статистики, Української асоціації «Втормет», оброблені Веніаміном Крамаром
(Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль 2004 г.). Позиції України у світі вив�
чені на основі матеріалів Міжнародного інституту чавуну і сталі (IISI), оглядів MEPS.

Для розширення інформаційного поля залучалися дані, які можна було отримати із за�
собів масової інформації (виступи й інтерв’ю з Президентом країни, керівниками галузі, ди�
ректорами підприємств, представниками різноманітних фахових асоціацій, виступи депутатів
Верховної Ради, повідомлення про найважливіші події в галузі). Велике значення для осмис�
лення ситуації в галузі мало вивчення результатів наукових досліджень головних учених кра�
їни, звітів проектів міжнародної технічної допомоги.

Автори також вдячні Міжнародному фонду «Відродження» за часткову фінансову під�
тримку друку книги. 
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Резюме
Висновки

(1) Український сектор чорної металургії* в середньостроковій перспективі буде розви�
ватися за діючою моделлю, для якої характерно збереження застарілих технологій і технічної
бази. Можна прогнозувати, що Україна в рамках цієї моделі в середньостроковій перспективі
зможе підтримувати теперішні обсяги експорту металургійної продукції, поступово збільшую�
чи її якість і розміри валютної виручки. Хоча роль сектора в сумарному експорті України буде
продовжувати поступово знижуватися, він збереже лідируючі позиції.

(2) Модель розвитку сектора буде ефективною доти, поки на світовому ринку існувати�
муть збільшені ціни на прокат, і Україна зможе утримувати переваги, пов’язані з низьким рівнем
витрат на виробництво продукції. Між іншим, розвиток сектора чорної металургії за діючою мо�
деллю несе в собі такі негативні наслідки реіндустріалізації: зберігання високої матеріало� й енер�
гоємності, низької продуктивності праці і екологічного навантаження на навколишнє середовище.
Надалі це може створити реальну загрозу втрати конкурентоспроможності сектора. У довгостро�
ковій перспективі Україна встане перед вибором нової стратегічної моделі. У цей період уряд і га�
лузеві оператори зіткнуться із серйозними проблемами, пов’язаними з необхідністю залучення
масштабних інвестицій для проведення глибокої реструктуризації, вирішення екологічних і
соціальних проблем у регіонах розміщення металургійного виробництва. 

(3) Український сектор чорної металургії має значну експортну орієнтацію і розви�
вається під сильним впливом тенденцій світового ринку. В силу цього процеси глобальної
інтеграції і насамперед вступ України до СОТ несуть йому помітні потенційні виграші:

зменшення обмежень доступу української металургійної продукції на основні світові
ринки;

одержання можливості захисту інтересів українських виробників відповідно до процедур
СОТ;

можливості для збільшення іноземного інвестування;

поліпшення внутрішнього бізнес�середовища в країні, що пов’язані зі стабілізацією і
більшою прозорістю законодавства і регуляторного поля.

Лібералізація торгівлі не створює загрози українським виробникам на внутрішньому
ринку, оскільки вони мають помітні конкурентні цінові переваги. Одночасно вступ до СОТ ви�
магатиме від України обмеження і згодом повного скасування ряду механізмів субсидування
технологічно пов’язаних із металургією галузей, а також вирівнювання умов конкуренції для
національних виробників. Політику державної підтримки необхідно буде перебудувати
відповідно до вимог СОТ. 

(4) Державна політика розвитку сектора чорної металургії має забезпечити: 
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* В огляді надається аналіз сектора чорної металургії, що включає підприємства з виробництва чавуну, сталі і
прокату.



відмову від адміністративного втручання в ринкові механізми (адміністративне обме�
ження експорту, регулювання цін на сировину, транспортні й енергетичні тарифи);

концентрацію бюджетної підтримки сектора на програмах ліквідації застарілих потуж�
ностей, реалізації соціальних і екологічних заходів в уразливих регіонах, фінансування
науково�дослідних інфраструктурних проектів.

(5) Конкурентоспроможність українських операторів на світовому ринку в перспективі
буде значною мірою визначатися масштабами металургійних компаній. Майбутнє сектора прямо
залежить від швидкості формування великих корпорацій і темпів реструктуризації, включаючи
зміну в механізмах їхнього корпоративного управління. Чинне українське законодавство має бу�
ти адаптоване з урахуванням особливостей функціонування сучасних великих компаній (лібе�
ралізація умов створення ФПГ, уведення консолідованої звітності й оподатковування тощо).

і. Україна належить до великих світових виробників і експортерів чорного металу. Вона
входить до десятки країн – основних виробників і посідає в рейтингу сьому позицію. У 2003 р.
її частка у світовому виробництві чавуну становила 4,55%, сталі – 3,84%, прокату – 8,7%. За по�
казником чистого експорту (експорт�імпорт) Україна посідає третє місце у світі після Японії і
Росії. Разом із цими країнами вона має помітний вплив на кон’юнктуру світового ринку. Чор�
на металургія є базовим сектором і відіграє важливу роль в економіці України. Його частка в
сумарних промислових основних фондах 7,2%, промислово�виробничому персоналі – 6,4%. У
секторі чорної металургії виробляється близько 2,5% валового внутрішнього продукту країни,
його частка у виробництві промислової продукції 17,4%. Він є основним національним експор�
тером. У сумарному товарному експорті країни продукція по групі 72 має 29,2%. Хоча ос�
танніми роками питома вага сектора чорної металургії в національному експорті постійно зни�
жується, його роль у середньостроковій перспективі все ще буде значною. 

іі. Основою національного сектора чорної металургії є 12 металургійних підприємств, на
долю яких припадає 96% українського виробництва сталі. Переважний тип підприємств – великі
комбінати і заводи, які мають повний цикл металургійного виробництва (виплавка чавуну і сталі,
виробництво прокату). Сектор має потужності з виробництва чавуну – 33,9, сталі – 42,1 і прока�
ту – 36,6 млн. т. У територіальній системі країни металургійні підприємства виконують функцію
містоутворюючих центрів. Вони є основним місцем зайнятості працездатного населення, фінан�
сово й організаційно підтримують житлово�комунальну і соціальну структуру територій. 

ііі. Український сектор чорної металургії є ядром національного гірничо�металургійно�
го комплексу, здатного функціонувати як замкнута технологічна система (видобуток і пере�
робка сировини, збір вторинного металу, виробництво коксу, виплавка чавуну і сталі, вироб�
ництво прокату), і мало залежить від імпорту. У 2003 р. імпорт коксу становив 5,8%, товарної
залізної руди – 12,0%, готового прокату – 2,5% від їхнього національного виробництва. Ук�
раїна має у своєму розпорядженні добре розвинену транспортну систему і достатній паливно�
енергетичний потенціал для підтримки енергоємних виробництв. Сектор чорної металургії за�
безпечений кваліфікованою і дешевою робочою силою. Все перераховане є значною конку�
рентною перевагою українського металургійного виробництва. 

іv. Виробничий потенціал сектора чорної металургії і пов’язаних із ним галузей гірничо�
металургійного комплексу, який Україна успадкувала після розпаду СРСР, значно перевищує
внутрішні потреби країни. Наявність надмірного потенціалу і глибока економічна криза, яка охо�
пила країну після розпаду СРСР, сприяли концентрації основної уваги українських виробників на
експортній діяльності. Незважаючи на те, що останніми роками спостерігається збільшення
внутрішнього споживання чорних металів, викликане високими темпами розвитку національної
економіки, обсяг експорту продовжує зростати. За 1992�2003 р. експорт прокату збільшився з 7,8
до 24,7 млн. т, або в 3,2 рази. Частка експорту в загальному обсязі виробництва залишається
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стабільно високою. У 2003 р. обсяг виробництва прокату на внутрішній ринок становив 21,2%, на
експорт – 78,8%. Відродження національного металургійного виробництва прямо пов’язане з пе�
ретворенням України на значного світового експортера чорного металу. В той же час експортна
орієнтація робить український сектор чорної металургії дуже залежним від коливань кон’юнкту�
ри на світовому ринку, що створює додаткові ризики для його функціонування.

v. У перші роки виходу на зовнішній ринок українські металургійні підприємства не ма�
ли досвіду зовнішньоекономічної діяльності, були невідомі покупцям і якість їхньої продукції
не відповідала світовому рівню. В результаті українська продукція почала продаватися за за�
ниженими цінами. Поява на світовому ринку великих обсягів дешевої продукції (на ринок із
дешевою продукцією вийшли також Росія і Бразилія) створила загрозу для традиційних ви�
робників. Вони стали закривати свої внутрішні ринки від нових операторів за допомогою ан�
тидемпінгових механізмів – уведення мита і квот. Жорстка конкуренція з боку традиційних
виробників почала витискувати Україну з ніш продукції з більш високою доданою вартістю і
головних світових ринків з найвищим рівнем цін – ЄС і США. У структурі українського екс�
порту прокату (у вартісному вимірі) у 2003 р. напівфабрикати становили 40,5%. Україна пере�
важно дислокується на периферійних і більш дешевих регіональних ринках, де відчувається
менший рівень конкуренції з боку розвинених країн. У 2003 р. основними регіональними рин�
ками для українських операторів стали (по товарній групі 72, у вартісному вимірі): Азія –
51,3%, СНД – 12,6%, Африка – 12,8%. Українських виробників практично витиснули з ринку
США (1,2%). Хоча на ринках країн ЄС українським операторам вдалося утриматися (12,9%),
проте тут вони також потрапили під надзвичайно жорстку антидемпінгову політику. 

vi. Останніми роками почали відчутно посилюватися позитивні тенденції у присутності
України на світовому ринку. Продукція головних українських експортерів зараз не посту�
пається за якістю аналогічній продукції головних світових експортерів. Вона сертифікована
міжнародними сертифікаційними центрами. У рамках української номенклатури підприємства
здатні виробити продукцію за національними стандартами різноманітних країн. Системи уп�
равління якістю великих українських виробників відповідають міжнародним стандартам ISO
9001�2000. Активізувалося просування на товарні ніші складного з більш високою доданою
вартістю прокату з боку найбільших виробників, що мають для цього необхідну технологічну і
технічну базу. У результаті почала поступово покращуватися продуктова структура експорту.
Порівняно з 1999 р. у 2003 р. в структурі експорту прокату (у натуральному вимірі) частка
напівфабрикатів знизилася з 44,1 до 40,5%, а частка листового прокату збільшилася з 31,1 до
32,5%, у тому числі гарячекатаного – з 23,4 до 24,5%. Проте досить жорстка конкуренція й існу�
юча технологічна і технічна база українського виробництва роблять структуру українського ек�
спорту за характером достатньо консервативною. Можна очікувати, що й у перспективі основ�
ну частину експорту, а отже, і всього обсягу виробництва становитимуть напівфабрикати і ря�
довий сортовий прокат. Попит на напівфабрикати на світовому ринку є найбільш стійким і
ємним у зв’язку з технологічними змінами в самому металургійному виробництві (поява міні�
заводів) і прагненням розвинених країн вивести початкові стадії плавильного виробництва зі
своїх територій. Зростання цін на світовому ринку робить для українських операторів ефектив�
ним експорт продукції навіть із невисоким рівнем доданої вартості. 

vii. Останнім часом у зв’язку з поліпшенням кон’юнктури на світовому ринку українські
оператори докладають зусиль для повернення на основні ринки. Зростаючий попит на чорний
метал, що намітився останнім часом на внутрішніх ринках розвинених країн, робить їх більш
лояльними до українських операторів. Переглядаються умови імпорту української продукції в
США. ЄС прийняв рішення про збільшення квоти на 2004 р. із 184,5 до 530,2 тис. т. У період
тимчасового поліпшення світової кон’юнктури українські оператори прагнуть досягти на цих
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ринках статусу «звичного» партнера. Для просування на головні світові ринки фінансово�про�
мислові групи, що контролюють металургійні підприємства, використовують партнерство з
іноземними трейдерськими компаніями. З цією ж метою вони роблять спроби купити іноземні
металургійні активи. Прикладом може слугувати діяльність у цьому напрямку корпорації
«Індустріальний Союз Донбасу», що вступила в партнерство з компанією Duferco International
Trading Holding Ltd і брала участь у приватизації металургійних підприємств Угорщини і
Польщі. В той же час перспективними ринками для українських операторів і в майбутньому за�
лишаться ринки країн периферійних регіонів, що проводять інтенсивну політику
індустріалізації й у середньостроковий період не зможуть задовольнити свої зростаючі потреби
за рахунок будівництва власного металургійного виробництва. 

viii. На відміну від розвинених країн Україна не проводила реструктуризації і технічної
модернізації свого виробничого потенціалу. Навіть у найважчі роки спаду металургійного вироб�
ництва ліквідувалися тільки ті потужності, що цілком втратили придатність. Зайві і застарілі по�
тужності або виводилися тимчасово з експлуатації, або знижувався ступінь їхнього використан�
ня. За 1992�1995 роки при скороченні виробництва чавуну в 2,1 рази і сталі – у 2,4 рази вироб�
ничі потужності з виплавки чавуну зменшилися усього на 34% і сталі – на 27%. Криза в чорній
металургії проявила себе в основному в значному падінні ступеня використання виробничих по�
тужностей (1995 р. – 61%). В роки «перебудови» і подальшої глибокої економічної кризи надхо�
дження інвестицій у сектор чорної металургії сильно скоротилося. У 1995 р. порівняно з 1985 р.
їх обсяг зменшився з 990 до 246 млн. USD, або більш ніж у 4 рази. Ступінь зносу виробничих по�
тужностей досяг критичного рівня – 60% (сталеплавильне виробництво – навіть 70%). 

ix. Через відсутність необхідних фінансових ресурсів у перші роки відродження після
кризи в чорній металургії проводився лише вибірковий ремонт. Тільки після економічного екс�
перименту і розширення експортної діяльності, що стали джерелами акумуляції в сектор додат�
кових фінансових ресурсів, металургійні підприємства частину прибутків почали реінвестувати.
Інвестиції стали надходити і від стратегічних власників. У 2003 р. порівняно з 1995 р. обсяги
інвестицій збільшилися на 35% і становили більше 330 млн. USD. Проте цих ресурсів не виста�
чало для проведення глибокої реструктуризації і технічної модернізації галузі. Інвестиційний
клімат у країні не сприяв залученню в чорну металургію іноземного капіталу. Через відсутність
необхідних інвестицій українські підприємства змушені були забезпечувати збільшення мета�
лургійного виробництва переважно за рахунок запровадження в дію невикористовуваних і
підвищення ступеня використання працюючих потужностей. Застарілі і зношені потужності
підтримуються за рахунок ремонту і часткової реконструкції. Здійснюється точкове технічне
оновлення з використанням більш дешевих вітчизняних розробок і устаткування. 

x. Така модель розвитку українського сектора чорної металургії:

з одного боку, несе в собі позитивний ефект. Вона дозволяє максимально використову�
вати тимчасову сприятливу кон’юнктуру на світовому ринку і дає можливість знизити
інвестиційні витрати на збільшення виробництва. В Україні в розрахунку на 1 тонну
сталі в 2003 р. інвестиції стаановили 7�9 USD (у Росії – близько 15, у розвинених
країнах – 25�30 USD). За рахунок реконструкції і часткової модернізації Україна відно�
вила значний виробничий потенціал, що може забезпечити функціонування чорної ме�
талургії протягом наступних 10�15 років;

з іншого боку, її використання супроводжується очевидними негативними моментами.
У процесі реіндустріалізації відбувається консервація застарілих технологій і технічної
бази, зберігається підвищений рівень матеріало� й енергоємності продукції, а також
значне екологічне навантаження на територію. Необхідність проведення глибокої рест�
руктуризації і технічної модернізації чорної металургії залишилася. Рішення глобаль�
них і гострих проблем просто відсунуто в часі. 
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xi. Україна так само, як і інші країни з розвиненим металургійним виробництвом, зіткну�
лася з проблемою відтоку на зовнішній ринок сировини, металобрухту і прокату. Стрімке підви�
щення цін на зовнішньому ринку стимулювало експортну діяльність національних виробників,
і це створило напруження на внутрішніх ринках країн – виник незадоволений попит і, як
наслідок, почалося швидке зростання внутрішніх цін. Україна одна з перших застосувала ме�
ханізм обмеження вивозу продукції з внутрішнього ринку. З 1 січня 2003 р. було введено мито на
вивіз металобрухту в розмірі 30 EURO/т. З цим заходом для України пов’язані певні політичні
й економічні втрати. Політика обмеження експорту негативно позначилася на її міжнародному
іміджі і стала одним із факторів, що відсунули в часі визнання України країною з ринковою еко�
номікою. У зв’язку з цим Україна виявилася позбавленою можливості використовувати при за�
хисті своїх інтересів на світовому ринку механізми СОТ. Прямі втрати країна понесла й у резуль�
таті відмови ЄС збільшити розміри квот на імпорт металургійної продукції. Українські мета�
лургійні оператори змушені були переміститися на більш дешеві периферійні світові ринки. 

xii. Незважаючи на це, в Україні є групи, що підтримують позитивну оцінку жорсткого
регулювання експорту тих видів продукції, попит на які на внутрішньому ринку не задоволь�
няється. Такі оцінки базуються на швидких позитивних результатах, що були отримані за ра�
хунок введення обмежувального мита на вивіз металобрухту. У 2003 р. удалося перебороти ви�
никлий дефіцит і досягти найвищого за останні 10 років рівня забезпечення металобрухтом
металургійних підприємств (91,2%). Крім того, бюджет одержав за цей рік додатково понад 41
млн. USD у вигляді надходжень від стягнення мита при його вивозі. В умовах, коли до ана�
логічних обмежень вивозу металобрухту почали вдаватися інші країни, для України питання
скасування мита втратило і політичну гостроту. Проте небезпека подібної політики полягає в
тому, що вона провокує реанімацію адміністративних методів регулювання ринку для захисту
корпоративних інтересів. В українській практиці це проявилося в спробі відновлення балансо�
вого методу і посиленні дозвільних процедур для обмеження експорту коксу, залізної руди і
прокату. Як показує світова практика, спеціальні заходи для обмеження експорту можуть за�
стосовуватися тільки як тимчасовий захід. Адміністративні механізми призводять до перекру�
чування ринкових сигналів і в результаті може бути зроблений хибний вибір перспектив стра�
тегічного розвитку сектора чорної металургії. Посилення ж дозвільних процедур, як показали
події останнього року з вивозом металобрухту, може спровокувати розширення тіньових мо�
ментів (організація вивозу через країни, з якими є угоди про вільну торгівлю).

xiii. За політичним і економічним значенням процеси, пов’язані з розвитком чорної ме�
талургії в Україні, багато в чому аналогічні відповідним процесам у паливно�енергетичному
секторі Росії. Відродження чорної металургії в Україні викликало в економіці країни ефект
«кинутого у воду каменю». Почалося пожвавлення пов’язаних із нею галузей – вугільної про�
мисловості, коксохімічного виробництва, видобутку залізної руди, машинобудування; й
інфраструктурних сфер – енергетики, транспорту. В умовах глибокої економічної кризи чорна
металургія явилася своєрідним фінансовим донором для національної економіки і базою фор�
мування значного приватного капіталу. Джерелом підвищених прибутків і виникнення
найбільших у країні приватних фінансово�промислових груп (ФПГ) стала специфічна рента,
що формується тут за рахунок декількох факторів:

існування широкої державної підтримки. Найбільше значення для розвитку чорної
металургії мав економічний експеримент, що проводився з 1 липня 1998 р. по 1 січня
2002 р. для підприємств гірничо�металургійного комплексу, в який були включені 10 го�
ловних металургійних підприємств. За рахунок пільг і відстрочки платежів у бюджет за
цей період підприємствам удалося подолати глибоку фінансову кризу. Це допомогло ук�
раїнським металургійним операторам пережити кризу світового ринку чорного металу,
що супроводжувався падінням цін і скороченням прибутків сталеливарних компаній; 
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нижчої собівартості продукції. Вона формується за рахунок використання дешевшої
сировини, нижчих тарифів на газ і електроенергію, транспортні послуги, нижчого рівня
заробітної плати, невисоких екологічних витрат. За експертними оцінками, витрати на
виробництво української металургійної продукції при вищій матеріалоємності, енер�
гоємності і нижчій продуктивності праці становлять трохи більше 74,3% від рівня вит�
рат на виробництво 1 тонни сталі в розвинених країнах; 

низьких інвестиційних витрат. ФПГ тривалий час використовували у своїх цілях ме�
талургійні активи безплатно за рахунок одержання під управління державних корпора�
тивних прав. У процесі приватизації «на замовлення» металургійні активи були отри�
мані за низькими цінами. Низький рівень інвестиційних витрат утримується і при
відродженні виробництва, яке відбувається за рахунок часткової реконструкції; 

використання тіньових механізмів. Багатоступінчаста система експортних операцій
дозволяє збутовим компаніям частину прибутку вивести з�під оподатковування. Через
підвищену збутову маржу, яка останнім часом досягає 25�30% експортної ціни, за межа�
ми країни формуються значні тіньові прибутки.

xiv. У перспективі (2004�2010 роки) український сектор чорної металургії розвиватиметь�
ся за моделлю, що склалася на даний час. Уявляється найбільш реальним наступний із наявних
прогнозів розвитку чорної металургії. У 2004�2010 за рахунок реконструкції і часткової модерні�
зації виробничі потужності з виплавки сталі дещо зростуть: із 42,1 до 46,0 млн. т, або на 9,3%. Їх
розмір визначатиме граничний рівень зростання національного виробництва продукції чорної ме�
талургії. У 2010 р. порівняно з 2003 р. обсяг виробництва сталі збільшиться з 37,0 до 44,0 млн. т,
або на 18,9%, прокату – із 31,4 до 35,0 млн. т, або на 19,4%. Основним резервом зростання вироб�
ництва залишиться підвищення ступеня використання потужностей – у 2010 р. ступінь викорис�
тання потужностей для виплавки сталі становитиме 95,6% (у 2003 р. – 87,9%). Український сек�
тор чорної металургії збереже високу експортну орієнтацію. Проте, очікується, що після 2005 р.
обсяг експорту у зв’язку з погіршенням кон’юнктури на світовому ринку почне знижуватися і
становитиме в 2010 р. 27,0 млн. т (лише на 8,9% вище за рівень 2003 р.). Частка експорту в сумар�
ному виробництві прокату знизиться до 72%. У середньостроковій перспективі пріоритетну роль
набуде внутрішнє споживання, що буде пов’язано з високими темпами росту металоспоживаючих
галузей – машинобудування, будівництва, суднобудування, автомобілебудування. Прогнозуєть�
ся, що до 2010 р. обсяг внутрішнього споживання прокату зросте до 11,5 млн. т, що на 53,3% пере�
вищить рівень 2003 р. У сумарному виробництві прокату частка внутрішнього споживання збіль�
шиться до 28%. Внутрішній ринок може розглядатися в якості резерву для поглинання надлиш�
ку виробництва металургійної продукції у випадку скорочення попиту на зовнішньому ринку.

xv. Модель розвитку сектора чорної металургії не призведе в середньостроковій пер�
спективі до кардинальних технологічних і технічних змін. З огляду на це, а також на жорс�
ткість конкуренції на світовому ринку, очікується, що продуктова структура виробництва й ек�
спорту також зміниться незначно. У середньостроковому періоді збережеться конкурентна пе�
ревага українського сектора чорної металургії у використанні більш дешевих сировини і ре�
сурсів. Цьому сприятимуть традиційний патронат влади й активне формування вертикально�
інтегрованих структур, до складу яких ФПГ включають компанії з виробництва сировини й
енергетичні компанії. Проведене в секторі часткове технічне і технологічне оновлення мало
впливає на ріст продуктивності устаткування. За оцінками експертів, за рахунок цього досяга�
ється ріст усього на 1,5�2%. У результаті очікуване наприкінці середньострокового періоду де�
яке зниження обсягів виробництва, викликане погіршенням кон’юнктури на світовому ринку,
не призведе до небезпечних масштабів скорочення чисельності зайнятих. Тим більше, що в да�
ний час однією з гострих проблем на металургійних підприємствах є старіння кадрів. Розміри
вивільнення робітників лише дещо перевищать рівень природного руху кадрів.
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1
Загальна характеристика
сектора1

1.1. Склад і провідні виробники

У 1992 р. в результаті розпаду СРСР і утворення на його базі нових самостійних держав
Україна успадкувала потужний гірничо�металургійний комплекс. За масштабами він становив
більше 35% колишнього загальносоюзного гірничо�металургійного комплексу. Український
гірничо�металургійний комплекс охоплює підприємства всього технологічного циклу – від ви�
добутку і переробки сировини до виробництва і переробки металу. В даний час до його складу
входять, за різними оцінками, від 350 до 400 підприємств і організацій. Основу комплексу
складають великі підприємства пов’язаної галузевої належності: 

чорної металургії – 12 
трубні –   7
метизні – 10
коксохімічні – 16
з виробництва вогнетривів – 17
гірничорудні – 26
феросплавні –   3
кольорової металургії – 20
вторинних металів – 35

Решту комплексу складають більш дрібні підприємства основної спеціалізації і ті, що
належать до його інфраструктурної частини – транспортні, постачальні, матеріально�техніч�
ного забезпечення й інші. 

Сектор чорної металургії представлено 12 великими підприємствами – металургійними
заводами і комбінатами. На їх долю припадає більше 96% національного виробництва сталі.
Комбінати і значні заводи є підприємствами з повним металургійним циклом, який включає ви�
плавку чавуну і сталі, виробництво прокату. Окремі комбінати мають у своєму складі підприємс�
тва з видобутку і переробки залізної руди і виробництва коксу. Комбінати історично сформува�
лися як об’єднання розміщених територіально поруч промислових підприємств, пов’язаних між
собою спільним технологічним процесом і системою управління. Крім основних виробництв, до
складу комбінатів входять численні непрофільні об’єкти – ремонтні і будівельні підприємства,
соціально�культурні, житлово�комунальні, агропромислові, торгові й інші. Великі металургійні
заводи багато в чому повторюють структуру комбінатів, тільки в більш локальному масштабі
(окремі технологічні комплекси у вигляді структурних підрозділів). 
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Металургійні комбінати і заводи – це старі підприємства, засновані наприкінці ХIХ–
першій половині ХХ століть. В умовах Російської імперії і СРСР український сектор чорної
металургії створювався для загальних потреб країни і для експорту. У 1990 р. – напередодні
розпаду СРСР, – в Україні було вироблено 38,6 млн. т прокату, у тому числі було вивезено в
інші регіони СРСР 15 млн. т (38,9%) і призначено для експорту 3 млн. т (7,8%). Останніми ро�
ками в секторі чорної металургії виникли два невеликі заводи, що не мають повного мета�
лургійного циклу і належать до переробної металургії або працюють на вторинній сировині.
Нові заводи утворені на базі цехів і виробництв Донецького й Єнакіївського металургійних за�
водів. Звичайно, їх не можна в повному розумінні віднести до міні�заводів, оскільки вони ви�
никли на існуючих потужностях і несуть у собі рудименти старого технологічного типу вироб�
ництва. Роботу сектора чорної металургії забезпечують коксохімічні, гірничорудні, ферос�
плавні підприємства, підприємства з виробництва вогнетривів, які входять до складу гірничо�
металургійного комплексу.

Підприємства сектора чорної металургії є не тільки найбільшими підприємствами
країни, але і досить високо ранжуються серед металургійних компаній світу. International Iron
and Steel Institute (IISI) формує перелік із 80 найбільших металургійних компаній світу, до
якого включені 5 українських підприємств: «Криворіжсталь» (28 місце), Маріупольський ме�
талургійний комбінат ім. Ілліча (31), «Азовсталь» (40), «Запоріжсталь» (55), Алчевський ме�
талургійний комбінат (67)2. На частку цих п’ятьох підприємств припадає 71,2% українського
виробництва сталі. Металургійне виробництво в основному зосереджено в чотирьох областях
країни: Донецькій (42,4% виробництва сталі), Дніпропетровській (30,6%), Запорізькій (12,5%)
і Луганській (9,3%). 

Рисунок 1.1. Рейтинг головних українських виробників сталі, 2003 р. (тис. т)3
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2 World Steel in Figures 2004 – www.worldsteel.org
3 Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль 2004, с. 24

* МК – металургійний комбіат, МЗ – металургійний завод



1.2. Місце у світі і національне значення 

Сьогодні Україна належить до великих виробників і експортерів чорного металу. У
2003 р. її частка в загальносвітовому виробництві чавуну становить 4,5% і сталі – 3,97%. За об�
сягами виробництва сталі Україна посідає 7 місце у світі слідом за такими країнами, як Китай,
Японія, США, Росія, Південна Корея і Німеччина. Помітний вплив України на світовий ринок
відчувається у зв’язку з тим, що вона виступає одним із найактивніших експортерів. На почат�
ку 90�х років швидке нарощування експортних поставок прокату Україною і Росією потрясли
світовий ринок і значно його дестабілізували. Приріст світового експорту прокату за рахунок
цих двох країн становив у 1993 р. порівняно з 1992 р. 40,7%, у 1994 р. порівняно з 1993 р. –
60,1%. На цей час у світовому експорті прокату Україна має 8,7%, експорті металобрухту –
6,8%. За показниками чистого експорту (експорт – імпорт) Україна знаходиться на третьому
місці у світі після Японії і Росії. 
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Підприємства 
 Рік 

заснування 
Спеціалізація 

 Дніпропетровська область 

 Дніпропетровський металургійний комбінат  
ім. Петровського 

1885 Чавун, сортовий прокат 

 Дніпровський металургійний комбінат 1898 Кругла і квадратна заготівка, полоса, сортовий 
прокат, залізничні осі 

 Криворізький металургійний комбінат 
«Криворіжсталь» 

1934 Чавун, найбільший український виробник 
сортового прокату 

 Донецька область 

 Маріупольський металургійний комбінат 
 ім. Ілліча 

1897 Чавун, безперервнолиті сляби, гаряче- і холод-
нокатаний тонколистовий прокат (рулони), 
оцинкований холоднокатаний лист, товстий лист 

 Металургійний комбінат «Азовсталь» 1933 Чавун, безперервнолиті сляби,  товстий лист, 
рейки, фасонний прокат,  

Донецький металургійний завод 1872 Чавун, сортовий і листовий прокат, квадратні і 
трубні заготівки 

 International Steel and Tube Industries Limited 
Ukraine (ІСТІЛ). Міні-завод, створений на базі 
окремих цехів Донецького металургійного 
заводу 

1996  Безперервнолиті круглі і квадратні заготівки 

 Макіївський металургійний комбінат 1899 Чавун, середньо- і дрібносортовий прокат 

 Єнакіївський металургійний завод 1897 Чавун,  заготівка квадратна, сортовий прокат 

 Українсько-швейцарська компанія 
«Метален».  Міні-завод, створений на базі 
частини цехів Єнакіївського металургійного 
заводу 

2000 Заготівка, сортовий прокат 

 Запорізька область 

 Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь» 

1933 Чавун, гаряче- і холоднокатаний листовий прокат, 
жерсть 

 Металургійний комбінат «Дніпроспецсталь» 1933 Прокат і поковка з нержавіючої і високолегованої 
сталі 

 Луганська область 

 Алчевський металургійний комбінат 1885 Чавун, гарячекатаний товстий лист, сортовий 
прoкат 

Таблиця 1.1.

Основні металургійні підприємства України



4 http://www.worldsteel.org

Рисунок 1.3. Місце України в рейтингу країн – головних виробників чавуну
в 2003 р. (млн. т)4
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Таблиця 1.2.

Позиції України у світі4

Рисунок 1.2. Місце України в рейтингу країн – головних виробників сталі,
2003 р. (млн. т)4
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Україна займає вдале геополітичне положення. Вона розташована в достатній близь�
кості до ряду важливих світових ринків сталі. У безпосередній близькості знаходиться один із
найзначніших регіональних ринків – Європейський Союз. На частку Європейського Союзу
припадає у світовому виробництві сталі 17,6%, у світовому експорті – 43,3%, у світовому
імпорті – 33,9%. У безпосередній територіальній близькості розташований один із головних
економічних і політичних партнерів України – Росія. У світовому виробництві сталі частка
Росії становить 6,6%, світовому експорті – 8,7%, імпорті – 0,7%. Росія виступає одним із вели�
ких імпортерів української металургійної продукції,  також є головним постачальником сиро�
вини й енергетичних ресурсів, що відіграють значну роль у забезпеченні стійкої роботи ук�
раїнського металургійного виробництва. 

Чорна металургія є базовою галуззю національної економіки України. Галузь робить
значний внесок у виробництво валового національного продукту, зовнішню торгівлю і приток
валюти до бюджету країни. У 2003 р. частка чорної металургії у валовому внутрішньому про�
дукті країни становила 2,4%. Частка продукції чорної металургії в експорті досягає 29,5%. Чор�
на металургія є однією з найбільших галузей промисловості країни. Вона займає у вироб�
ництві промислової продукції 17,4%. Виробничі потужності чорної металургії спроможні за�
безпечити повномасштабний розвиток національного машинобудування, зростаючі потреби
будівництва, добувної промисловості та підтримувати об’ємний експорт.

У територіальній структурі країни металургійні підприємства є ядром регіональних сис�
тем – становлять основу економіки і забезпечують підтримку необхідного рівня соціального об�
слуговування населення території. Оскільки історично підприємства чорної металургії виявили�
ся сконцентрованими переважно в трьох областях – Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій,
то на території цих областей виникли регіональні гірничо�металургійні комплекси, навколо яких
сформувалася система машинобудівних підприємств, хімічне виробництво, розвилася мережа об�
слуговуючих підприємств (транспортних, сервісних, ремонтних, будівельних тощо). Крім того, на
території міст, де розташовані металургійні підприємства, вони виступають найважливішими
містоутворюючими факторами. Підприємства є місцем основної зайнятості населення, вони
фінансово й організаційно підтримують територіальну систему надання соціальних послуг. У си�
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Рисунок 1.4. Місце України в рейтингу країн – головних експортерів продукції чорної
металургії за показником чистого експорту, 2002 р. (млн. т)5

5 http://www.worldsteel.org
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лу цього, погіршення позицій або закриття (скорочення) виробництва на металургійних
підприємствах неминуче несе в собі негативні наслідки не тільки для самого підприємства, але і
для економічної і соціальної системи міст, у яких вони розміщені, і навіть у цілому регіонів.

1.3. Ринкова трансформація сектора

Сектор чорної металургії в Україні можна віднести до тієї частини національної еко�
номіки, в якій активно розвивалися ринкові відносини. Вже на початкових стадіях ринкових
реформ, проведених у країні, сектор привернув увагу приватного капіталу можливостями ши�
рокої експортної діяльності. В умовах глибокої економічної кризи більш�менш жвава еко�
номічна діяльність переважно збереглася в зовнішньоекономічній сфері. Найактивніша екс�
пансія в сектор чорної металургії спостерігалася з боку газових трейдерів, що здійснювали по�
стачання природного газу підприємствам регіонів. За сприяння регіональної влади трейдери
почали масово використовувати у взаємовідносинах із металургійними підприємствами бар�
терні схеми: в оплату за природний газ вони одержували метал і продавали його на зовнішніх
ринках, де він користувався великим попитом. У взаємовідносинах із підприємствами трейде�
ри використовували також механізм нееквівалентного обміну – постачання машин, устаткуван�
ня, сировини і матеріалів здійснювалося за завищеними, а покупка їхньої продукції – за зани�
женими цінами. Трейдерські компанії поступово захоплювали всю систему збуту і постачань
підприємств. У результаті навколо трейдерських компаній почали формуватися перші приватні
фінансово�промислові групи (ФПГ). На цей час ФПГ, що сформувалися на базі трейдерської
діяльності, контролюють металургійні підприємства, на частку яких припадає більш 60% ви�
робництва сталі в країні. Наявність валютних прибутків залучила в цей сектор і банківський
капітал. Він починає поступово поширювати контроль на фінанси підприємств. Основним
інструментом такого початкового контролю стала кредитна залежність. Проте на відміну від
трейдерів банкам не вдалося поширити свій вплив так широко. Під їх прямим і непрямим кон�
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6 Дані Державного комітету статистики України



тролем у даний час перебувають металургійні підприємства, на частку яких припадає усього
близько 6% сталі, виробленої в країні (рисунок 1.5).

Контроль над сектором чорної металургії сучасні великі ФПГ захоплювали поетапно.
Спочатку свій вплив над підприємствами ФПГ закріплювали переважно за допомогою тіньо�
вих засобів, аж до застосування прямих силових прийомів. Проте в міру нормалізації правової
ситуації в країні, зміцнення державної машини робота в тіньовому режимі для ФПГ стає ризи�
кованою. Крім того, «детінізації» діяльності вимагав і перехід до формування системного
бізнесу. По�перше, тіньові домовленості не є надійним інструментом ведення підприємницької
діяльності, особливо в рамках великого металургійного бізнесу; по�друге, розвиток системно�
го бізнесу супроводжувався значними інвестиціями в підприємства, що потребувало більш
жорстких легальних форм контролю над активами. ФПГ починають поступово переходити до
корпоративного контролю над підприємствами. Спочатку такий контроль переважно встанов�
лювався через механізм одержання під управління державних корпоративних прав. Такий ме�
ханізм відповідав інтересам груп, оскільки без інвестиційних витрат вони набували права по�
вного розпорядження діяльністю підприємств. Надалі в міру жорсткості конкуренції на ринку
ФПГ приступили до формування легальних і сталих меж свого впливу. Вони почали набувати
металургійні активи у власність. ФПГ стають активними учасниками приватизації в секторі
чорної металургії. Оскільки в Україні металургійне лобі вважається одним із найпотужніших,
то приватизація, як правило, здійснювалася «під замовлення» за заниженими цінами.

На сьогодні в секторі чорної металургії в основному завершена приватизація держав�
них активів. З 12 великих підприємств під контроль трудових колективів і адміністрації
підприємств потрапив Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. Не визначився до�
тепер із стратегічним власником Макіївський металургійний комбінат. Інші металургійні
підприємства розподілилися між найбільшими українськими ФПГ: корпорація «Індустріаль�
ний Союз Донбасу», корпорація «Інтерпайп», компанія «Систем Кепітал Менеджмент», група
«Данко» (так звані промислові групи), група «Приват» (так звана банківська група). Останнь�
ою за часом (липень 2004 р.) є приватизаційна акція з продажу державного пакета акцій (93%)
найбільшого і найефективнішого металургійного підприємства країни – «Криворіжсталі».
Умови приватизаційного конкурсу були встановлені таким чином, що забезпечували явну пе�
ремогу національного інвестора з числа великих ФПГ, уже діючих у металургії. Такою умовою,
що вирішувала селективне завдання, стала вимога про наявність у претендента прибуткового
виробництва коксу обсягом не менше 1 млн. т протягом трьох років. В результаті при участі в
конкурсі ряду великих і відомих іноземних інвесторів, його переможцем став український кон�
сорціум «Інвестиційно�металургійний союз». Він був створений для цієї мети компаніями,
підконтрольними двом найбільшим українським ФПГ – корпорації «Інтерпайп» (частка
підконтрольних їй компаній у консорціумі становить 43,75%) і компанії «Систем Кепітал Ме�
неджмент» (56,25%)7.

Після приватизації «Криворіжсталі» в Україні практично виявився завершеним пер�
ший переділ власності в секторі. На підставі подій останнього часу експерти починають усе
більш впевнено говорити про майбутній переділ власності. Про це свідчить процес прихованої
боротьби між впливовими групами, що відбувається навколо Дніпропетровського мета�
лургійного заводу ім. Петровського і Макіївського металургійного комбінату. Чинником на�
ступного переділу власності може стати і необхідність протистояння на світовому ринку знач�
ним металургійним компаніям. Рівень концентрації металургійного виробництва у світі знач�
но перевищує український рівень. Перша десятка світових компаній, включених IISI до пе�
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реліку 80 найбільших виробників чорного металу, має річний обсяг виробництва сталі, що пе�
ревищує в 2�6 рази відповідний показник найбільшого українського металургійного
підприємства – «Криворіжсталі». Проте українське законодавство поки не надає необхідну
правову базу для створення повноцінних фінансово�промислових груп. Вади законодавства
призвели до того, що в Україні за минулі 8 років після прийняття закону «Про промислово�
фінансові групи» не було створено жодної офіційно зареєстрованої ФПГ. Приватні ФПГ, що
функціонують у чорній металургії і визнані економічними партнерами, також не мають ле�
гальної форми, тобто офіційно не зареєстровані.

Помітно послабляє конкурентні можливості українського сектора чорної металургії
нерівномірна і некомплексна приватизація в інших частинах гірничо�металургійного комплек�
су. Чорна металургія і коксохімічне виробництво виявилися тими частинами комплексу, які
відносно швидко і майже повністю приватизовані. Проте приватизація їх здійснювалася
роздільно, хоча вони традиційно мали стійкі технологічні зв’язки. Аж до 2004 р. державна
власність продовжувала панувати у вугільній і гірничорудній промисловості. Тут приватні
ФПГ одержали контроль через передачу їм під управління державних корпоративних прав або
в результаті встановлення тіньового контролю. Нерівномірність ринкової трансформації при�
звела до того, що кордони власності розділили єдиний комплекс на окремі частини, поставив�
ши окремі металургійні підприємства в нерівні умови. Частина металургійних підприємств,
що раніше мали стійке місце в технологічному ланцюжку, виявилися відділеними від кок�
сохімічного виробництва і гірничо�збагачувальних підприємств. Фінансово�промислові гру�
пи, сформовані газовими трейдерами, в основному контролюють видобуток вугілля і вироб�
ництво коксу. Банківські фінансово�промислові групи (група «Приват» і група банку
«УкрСіббанк») до останнього часу мали переважну зону впливу в сфері видобутку і перероб�
ки стратегічної сировини для металургії – залізної руди. У виробництві коксу рівні позиції з
корпорацією «Індустріальний Союз Донбасу», компанією «Систем Кепітал Менеджмент» і
близької до них компанією «Енерго» має тільки банківська група «Приват». Сильні позиції у
виробництві коксу і залізорудної сировини дозволяють банківським групам досить жорстко
диктувати умови металургійним підприємствам. Ця обставина, зокрема, стала причиною кри�
зового становища, що склалося на Макіївському металургійному комбінаті. 

Приватизація, що почалася у раніше закритих галузях – вугільній і гірничорудній про�
мисловості, створила умови для переділу зон впливу приватних ФПГ і в цих сферах. Причо�
му, під впливом сильного металургійного лобі приватизаційні механізми починають підлашто�
вуватися під їхні інтереси. Особливо наочно це демонструє скоригований механізм привати�
зації, передбачений Законом України «Про приватизацію підприємств, що входять до складу
державної акціонерної компанії «Укррудпром». Введення механізму окремої приватизації
кожного підприємства «Укррудпрома» відкриває доступ до участі в конкурсах фінансово�про�
мислових груп, що мають системний металургійний бізнес. Таким чином, розпочата привати�
зація вугільних шахт і гірничо�збагачувальних комбінатів створює умови для прискореного
виникнення вертикально інтегрованих структур, що включають підприємства всього техно�
логічного ланцюжку «видобуток коксівного вугілля – виробництво коксу – видобуток і пере�
робка залізної руди – виплавка чавуну і сталі – виробництво прокату». 
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Висновки

Після одержання самостійності Україна успадкувала від колишнього СРСР потужний
гірничо�металургійний комплекс, що являє собою повну технологічну систему: видобу�
ток і переробка залізорудної сировини, виробництво коксу, виплавка чавуну і сталі, ви�
робництво прокату. Ядром гірничо�металургійного комплексу є сектор чорної мета�
лургії. Він належить до типу «великої металургії», який в світі забезпечує основну час�
тину виробництва чорного металу. Історично український сектор чорної металургії
створювався для задоволення потреб спочатку Російської імперії, а пізніше – СРСР.

Україна є великим світовим виробником і значним світовим експортером продукції
чорної металургії. Це визначає її головні позиції на світовому ринку сталі. Її поведінка
відчутно трансформує світові тенденції в розвитку світового ринку чорного металу. Ук�
раїна стала значимим партнером у світовому секторі виробництва і продажу продукції
чорної металургії. 

Сектор чорної металургії визначає обличчя і конфігурацію національної економіки. Він
є стратегічною частиною національного виробництва, у ньому зосереджений один із
найбільших у країні виробничих потенціалів. Металургійна продукція є основою для
розвитку інших стратегічних галузей національної економіки – машинобудування, суд�
нобудування, автомобільної, будівництва. Традиційно велика роль сектора у форму�
ванні експорту і забезпеченні валютних надходжень у країну. 

Металургійні підприємства є містоутворюючими. Вони відіграють значну роль у роз�
витку регіональної економіки і функціонуванні соціальної інфраструктури територій.
Особливо велика їхня роль у трьох основних регіонах розміщення – Донецькій, Дніпро�
петровській і Запорізькій областях. 

В силу значного впливу сектора чорної металургії на національну економіку і соціаль�
ний розвиток регіонів проблеми його функціонування неминуче трансформуються в
політичні. Висока частка продукції чорної металургії в національному експорті і валют�
них надходженнях суттєво позначається на зовнішньоторговельній політиці України і
на процесах глобальної інтеграції – вступі в Європейський Союз і СОТ. Інтереси чор�
ної металургії присутні і у взаємовідносинах із країнами – основними імпортерами ме�
талургійної продукції. 

На основі чорної металургії в Україні сформувалися найпотужніші приватні фінансово�
промислові групи. За політичним і економічним значенням процеси формування вели�
кого українського капіталу в чорній металургії багато в чому адекватні відповідним
процесам у паливно�енергетичній сфері Росії. Українські фінансово�промислові групи
мають високий рівень лобіювання своїх інтересів. Розвиток українського сектора чор�
ної металургії підтримується всією системою політичної влади країни.

У секторі чорної металургії і пов’язаних із ним галузях завершується процес початково�
го розподілу і поступово активізується процес переділу власності. На це відволікають�
ся великі капітали і частина підприємницької енергії, і це дещо знижує рівень його
конкурентоспроможності. Проте поява потужних фінансово�промислових груп, що пе�
ретворилися на стратегічних власників, є важливим фактором перспективного розвит�
ку сектора – прискорення концентрації, створення вертикально�інтегрованих структур.
Фінансово�промислові групи починають відігравати значну роль у проведенні фінансо�
вої й інвестиційної політики на металургійних підприємствах і стають найактивнішим
каналом інтеграції національного сектора чорної металургії у світовий ринок.
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2
Підтримуючий розвиток
потенціал 

2.1. Виробничі потужності 

Після одержання самостійності Україні, незважаючи на економічну кризу, вдалося вберег�
ти величезний сектор чорної металургії від розпаду. Для цього використовувалися різноманітні ви�
ди державної підтримки і непрямого субсидування. Зайві активи тимчасово виводилися з експлу�
атації, або знижувався ступінь їхнього використання. Україна не впроваджувала спеціальних про�
грам ліквідації застарілого мартенівського виробництва. Ліквідувалися тільки ті потужності, що
втратили придатність. В результаті під час економічної кризи потужності чорної металургії скоро�
чувалися набагато більш повільними темпами, ніж обсяги металургійного виробництва. За 1991�
1997 роки обсяги виплавки чавуну скоротилися в 2,1 рази, сталі – у 2,4 рази. За цей же період ви�
робничі потужності з виплавки чавуну зменшилися на 34%, сталі – на 27%. В основному криза про�
явилася в стрімкому падінні рівня їх використання – у 1997 р. він становив усього 61%8.

Вихід чорної металургії на зовнішній ринок стимулював із 1996 р. зростання обсягів ме�
талургійного виробництва. Для забезпечення цього зростання підприємства почали вводити в
дію тимчасово виведені з експлуатації потужності. Збільшувалося завантаження наявного ус�
таткування. Проте українська металургія, що оживала, зіткнулася з гострою проблемою
старіння основних фондів. Досить тривалий період основні фонди сектора майже не оновлюва�
лися. В результаті знос основних фондів на металургійних підприємствах країни наблизився до
60% (а в сталеплавильному виробництві – навіть до 70%), що за світовими стандартами є кри�
тичним. Політика «перебудови» і наступна економічна криза призвели до перманентного ско�
рочення інвестицій у сектор, яке тривало аж до 2000 р. За 1985�2000 роки обсяг інвестицій впав
із 989 до 155,4 млн. USD, тобто більше ніж у шість разів. У ці роки при відсутності необхідних
інвестиційних ресурсів металургійні підприємства могли підтримувати наявні потужності в ро�
бочому стані лише за рахунок ремонту найкритичніших ланок технологічного процесу. 

Процес реконструкції і модернізації основних фондів чорної металургії активізувався в
Україні тільки останніми роками. Економічний експеримент із його пільговим режимом гос�
подарювання (1999�2001 роки), а головне, поліпшення кон’юнктури на світовому ринку виве�
ли металургійні підприємства з фінансової кризи і забезпечили додатковий приток фінансо�
вих ресурсів у сектор. Ефективно працюючі металургійні підприємства змогли перейти до
реінвестування частини прибутку. Підтримку інвестиційної діяльності підприємств почали
здійснювати і стратегічні власники. У 2003 р. обсяг інвестицій у сектор склав 331,1 млн. USD,
що перевищило рівень 2000 р. на 57,4%. Проте цих інвестиційних ресурсів було явно недостат�
ньо для проведення глибокої реструктуризації сектора і модернізації його застарілих виробни�
чих потужностей. Обсяг інвестицій у 2003 р. становив усього 33,5% обсягу інвестицій, вкладе�

8 http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/hvorostyanenko/diss/lib/article3.htm
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них у чорну металургію в рамках СРСР у 1985 р. Через несприятливий інвестиційний клімат
не вдалося залучити до процесу відновлення чорної металургії й іноземних інвесторів. 

За цих умов металургійні підприємства змушені реалізовувати обмежені інвестиційні про�
грами, які, проте, виявилися досить ефективними для відновлення металургійного виробництва.
Свою інвестиційну політику вони концентрують на швидкому проведенні точкової реконструкції
і капітального ремонту. За наявності виробничого потенціалу, який значно перевищує внутрішні
потреби країни, визнано недоцільним будівництво нових металургійних виробництв. Окремі нові
технології і види устаткування в існуючі виробництва вводяться тільки в тих випадках, коли це
дає швидку економічну віддачу. Модернізація виробництва проводиться переважно на основі
вітчизняного устаткування і вітчизняних технологічних розробок, які є дешевшими порівняно з
іноземними аналогами. Реалізація таких обмежених інвестиційних програм призводить до неве�
ликого в 1,5�2,5% підвищення продуктивності устаткування. Сучасні власники металургійних
підприємств орієнтуються на повне фізичне використання наявного потенціалу за короткий час
поліпшення кон’юнктури на світовому ринку. Нарощування обсягів металургійного виробництва
в Україні досягається за рахунок ведення в дію після ремонту і реконструкції тимчасово непрацю�
ючих і збільшення ступеня використання чинних виробничих потужностей.

Така інвестиційна політика дозволила Україні дешевшим способом нарощувати мета�
лургійне виробництво і максимально скористатися сприятливою кон’юнктурою, що склалася на
світовому ринку чорного металу. У розрахунку на одну тонну виплавленої сталі інвестиції в мо�
дернізацію українського сектора чорної металургії дорівнюють 7�9 USD. У той час як у Росії цей
показник становить 15 USD, а в розвинених країнах при зносі основних фондів на рівні 20�25% –
досягає 25�30 USD9. Часткова реконструкція і технічна модернізація останніх років дозволили не
тільки зупинити скорочення виробничих потужностей, але і забезпечити їх невелике збільшення.
За 1999�2003 роки потужності з виробництва чавуну збільшилися на 2,7% і становили 33,9 млн. т,
з виплавки сталі – на 0,2% і становили 42,1 млн. т, з виробництва прокату – на 1,4% і становили
36,6 млн. т. Ступінь використання потужностей за п’ять останніх років зріс по чавуну з 69,7% до
87,2%, з сталі – із 64,5% до 87,9%, з виробництва прокату – із 63,1% до 86%. З грудня 2003 р. за�
вантаження виробничих потужностей на «Криворіжсталі», «Запоріжсталі», Алчевському мета�
лургійному комбінаті і Дніпровському металургійному заводі наближається до 100%10.

Таблиця 2.1.

Інвестиції в український сектор чорної металургії в розрахунку на 1 тонну сталі за
1985C2003 роки11

9 Металлургический компас. Україна – Мир, №2, февраль 2004 , с. 73.
10 Металлургический компас. Україна – Мир, №2, февраль 2004, с. 24.
11 Розрахунок на основі даних Державного комітету статистики України.
12 1985 і 1990 роки – млн. руб., 1995 р. – млрд. крб., 1996�2003 роки – млн. грн.
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Таблиця 2.2.

Виробничі потужності і ступінь їхнього завантаження в секторі
чорної металургії України за 1999C2003 роки13

2.2. Застосовувані технології

У 70�90�х роках минулого століття в усіх розвинених країнах була проведена глибока рест�
руктуризація і технічна модернізація металургійного виробництва, у процесі якої були ліквідовані
застарілі і зайві виробничі потужності. Мартенівське виробництво було замінене киснево�конвер�
торним процесом і виробництвом електросталі. Була впроваджена технологія безперервного розли�
ву сталі. Це дозволило суттєво збільшити продуктивність праці і зменшити енерго� і ма�
теріалоємність продукції. В процесі модернізації помітно знизилося негативне навантаження мета�
лургійного виробництва на навколишнє середовище. Україна і Росія, які є великими виробниками
чорного металу, дотепер не зуміли реалізувати програми реструктуризації і технічного відновлення
своїх секторів чорної металургії і тому залишаються зоною найвідсталішого у світі металургійного
виробництва. Виявляється це в низькому рівні продуктивності праці, завищених енерго� і ма�
теріаловитратах і високому ступені забруднення навколишнього середовища. Україна належить до
декількох країн світу, в яких збереглося переважання застарілих технологій. У металургійному ви�
робництві все ще значне місце посідає мартенівський спосіб виплавки сталі. У 2003 р. на його част�
ку припадало 46,8%. У світі цей показник становить всього 3,0%. Крім України досить великий мас�
штаб мартенівського виробництва зберігся тільки в Росії. Але і там його питома вага набагато ниж�
ча – 23,7%. У невеликих розмірах мартенівське виробництво є в Китаї (1,1%) й Індії (6,9%). В ук�
раїнському секторі чорної металургії низьку частку посідають технології виробництва електросталі
і безперервного розливу сталі. Частка електросталі в 2003 р. становила 4,2% проти світового рівня в
33,8%, безперервного розливу сталі – 23,1% проти світового рівня 88,0%.

Таблиця 2.3.

Рівень технології виробництва сталі в Україні
(частка різноманітних технологій у відсотках)14

13 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
14 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України ; World Steel in Figures
2004. – http://www.worldsteel.org

23



Для з’ясування причин повільного витиснення мартенівського способу виплавки сталі
були проведені інтерв’ю з експертами і представниками підприємств. Як з’ясувалося, в умовах
України у виробників не було досить сильних стимулів для заміни мартенівського способу
киснево�конверторним і виробництвом електросталі. Окрім відсутності необхідних інвес�
тиційних ресурсів, зіграла свою роль і порівняльна економічність існуючого мартенівського
виробництва. В умовах обмеженого застосування технології безперервного розливу сталі воно
виявилося економічнішим за киснево�конверторний спосіб. Українські металурги мали мож�
ливість використовувати при мартенівському способі підвищену кількість металобрухту
замість чавуну, що забезпечило необхідну якість виплавленої сталі. Розширення виробництва
електросталі стримується високим рівнем цін на електроенергію і проблемами з постачанням
якісного металобрухту великими партіями. 

З цієї причини при технологічному і технічному оновленні підприємств значна увага
приділяється вдосконаленню саме мартенівського виробництва. Так, застосування на Донецько�
му металургійному заводі продувки мартенівської ванни інертним газом з метою інтенсифікації
процесів тепло� і масообміну в сполученні з використанням агрегату піч�ківш дозволило скороти�
ти тривалість плавки, знизити витрати палива і вогнетривів. При цьому з’явилася можливість
синхронізувати роботу декількох мартенівських печей з установкою безперервного розливу сталі.
Очікується, що при обмежених інвестиційних ресурсах заміна мартенівського виробництва більш
прогресивними способами відбудеться тільки після повного виробітку ресурсів їхнього устатку�
вання. Це займе період у 10�15 років. Збільшення обсягів виробництва киснево�конверторної
сталі і електросталі переважно відбуватиметься за рахунок реконструкції і технічного покращен�
ня існуючих виробничих потужностей і підвищення ступеня їх використання.

Головним напрямком технологічного відновлення є розширення застосування технології
безперервного розливу сталі. Розширення застосування цієї технології відбуватиметься насам�
перед за рахунок більш повного освоєння потужностей існуючих машин безперервного лиття за�
готівок. Це передбачено на Дніпровському металургійному комбінаті, Донецькому і Єнакіївсько�
му металургійних заводах. Нове будівництво машин планується здійснити на Алчевському ме�
талургійному комбінаті, «Криворіжсталі», а також на Єнакіївському металургійному заводі. На�
рощування обсягів безперервного розливу сталі відбуватиметься переважно в киснево�конвер�
торних цехах, а у випадку вдалих результатів застосування машин безперервного лиття заготівок
у мартенівських цехах Алчевського металургійного комбінату і Донецького металургійного заво�
ду – і в мартенівському виробництві. 

Про технічний рівень прокатного виробництва можна судити за таким найзагальнішим
показником як частка виробництва заготівок, співвідношення обсягів виробництва сортового і
плоского прокату. У складі плоского прокату – по частці виробництва листа з покриттям. Дані
таблиці 2.4 наочно демонструють, що технічний рівень українського прокатного виробництва
істотно відстає від світового. Порівняно зі світовим рівнем в Україні дуже висока частка вироб�
ництва заготівок – 32,7 %, в той час як у світі їхня частка в сумарному обсязі виробництва про�
кату не перевищує 12�15%. Україна далеко відстає від рівня світу у виробництві плоского про�
кату і виробництві листа з покриттям. У світовому виробництві частка плоского прокату в су�
марному обсязі готового прокату досягає 60%, в Україні – всього 35,9%. Такі ж істотні
розбіжності в показниках виробництва листа з покриттям: світ – 9�10%, Україна – 2,9%.

На нераціональній структурі виробництва прокату позначається не тільки тиск
зовнішнього попиту, але й існуюча спеціалізація виробничих потужностей прокатного вироб�
ництва, які Україна успадкувала від колишнього СРСР. В рамках союзної спеціалізації в Україні
переважно створювалися потужності для виробництва у великих обсягах сортового прокату.
При існуючій в Україні практиці технічного оновлення в середньостроковій перспективі не
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можна очікувати суттєвих змін в їх спеціалізації. Незначне покращання структури прокатної
продукції буде досягнуто за рахунок більш повного використання наявних потужностей плос�
кого прокату і незначної їх модернізації під час капітального ремонту. 

Низький технічний рівень і застосування застарілих технологій зумовлює підвищену
порівняно зі світовим рівнем праце�, енерго� і матеріалоємність металургійного виробництва в
Україні. За оцінками експертів, виробництво української металургійної продукції порівняно з
рівнем розвинених країн має на 5�7% вищу матеріалоємність, і на 25�30% вищу енергоємність.
Продуктивність праці на українських металургійних підприємствах перебуває приблизно на
рівні Росії, дещо вище, ніж у Китаї, проте в 3,4�4 рази нижче, ніж у розвинених країнах, і в 2,7
рази нижче, ніж у Бразилії. 

Таблиця 2.5.

Продуктивність праці, тонн/на 1 людину/год16

2.3. Персонал. Менеджмент

Протягом перших п’яти років економічної кризи різке скорочення обсягів
металургійного виробництва не супроводжувалося адекватним скороченням чисельності
персоналу металургійних підприємств. Характерним явищем того періоду був високий рівень
прихованого безробіття. Більш динамічне переміщення кадрів у промисловості почалося
пізніше, коли з’явилися альтернативні місця зайнятості і за рахунок міграції. Чорна
металургія, яка почала виходити з кризового стану набагато раніше, ніж інші галузі
промисловості, уникла різкої зміни чисельності свого персоналу. Надія на розширення

Таблиця 2.4.

Технічний рівень прокатного виробництва Україні (млн. т)15

15 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України; http://www.worldsteel.org.
16 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
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виробництва утримувала персонал на підприємствах. У цей період не було і тиску з боку
власників, звільнення підприємств від зайвих робітників не відбувалося. У результаті в чорній
металургії скорочення персоналу йшло невеликими темпами. Причому, ця тенденція діяла
тільки в період 1990�1995 років, протягом яких чисельність персоналу сектора чорної
металургії скоротилася усього на 3,6%. Після 1996 р. із невеликими коливаннями чисельність
персоналу поступово стала зростати. Чорна металургія зберегла свій кадровий потенціал,
кваліфікація якого дозволила без особливого напруження перейти до відновлення
металургійного виробництва. Тим більше, що технологічна система металургійного
виробництва за цей період майже не змінилася (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. ПромисловоCвиробничий персонал чорної металургії, тис.чол.17

Середня заробітна плата робітників за останні роки зросла, проте вона все ще разюче
відрізняється від рівня оплати робітників металургійних підприємств у більшості країн, які мають
розвинене металургійне виробництво. За зведеними даними International Metalworkers
Federation18 у 2001 р. середньомісячна заробітна плата персоналу в секторі чорної металургії ста�
новила в Україні 96,9, Туреччині – 335, Бразилії – 430, Росії – 460, Польщі – 480, Китаї – 750,
Німеччині – 3050 USD. Різниця між рівнями оплати праці близьких країн України і Росії
зберігається і дотепер. У 2003 р. середньомісячна заробітна плата по основних професіях у чорній
металургії Росії становила 14�15 тис. руб. (близько 466�500 USD). Найвищий рівень серед�
ньомісячної оплати праці українських металургів склався на «Азовсталі» і «Криворіжсталі» –
більше 1000 грн (близько 188 USD). Наявність кваліфікованої і дешевої робочої сили становить
зараз одну з конкурентних переваг українського сектора чорної металургії. Невисокі витрати на
оплату праці є однією із складових нижчої собівартості виробництва металургійної продукції.

Чорна металургія вже декілька років функціонує в недержавному режимі на вільному
ринку, включаючи зовнішній. Це суттєво позначилося на характері менеджменту. Наші інтерв’ю
показали, що на більшості металургійних підприємств уже пройшла кількаразова зміна гене�
рацій топ�менеджерів. На основі наявної інформації можна виділити декілька типових етапів у
трансформації менеджменту на українських металургійних підприємствах. Перші два етапи ви�
явилися найменш плідними в плані зміни менеджменту (до кінця 90�х років):

Перший етап можна назвати «нульовим». Нові власники не вникали в діяльність
підконтрольних підприємств. На підприємствах залишався старий менеджмент, що
здійснював контакти з новими власниками в сфері збуту металургійної продукції за
різними «напівтіньовими» або повністю «тіньовими» схемами.

Другий етап – «початковий». Нові власники через менеджерів підприємств переходили
до контролю над витратами сировини й електроенергії, фінансового контролю. Голо�
вною вимогою до менеджменту залишався прояв лояльності до нових власників.

17 Дані Державного комітету статистики України
18 www.infmetal.org
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Тільки на третьому етапі менеджмент підприємств чорної металургії починає набувати но�
вих рис. Саме на цьому етапі відбувалася перша масова зміна менеджерів і пристосування менедж�
менту до нових умов роботи на ринку. Склад топ�менеджерів і менеджерів середньої ланки почав
поповнюватися спеціалістами нової фахової орієнтації – маркетингу, продажів, фінансової політи�
ки, персоналу. На цей час на всіх українських металургійних підприємствах з’явилися подібні уп�
равлінські служби. Проте на ринку праці України існує гострий дефіцит менеджерів, що  тісно
пов’язаний з іншою проблемою – недостатнім рівнем освіти і знань в області сучасного менедж�
менту в більшості керівників металургійних підприємств. 

Нові позитивні тенденції у формуванні менеджменту металургійних підприємств з’яви�
лися останніми роками. У чорній металургії почав формуватися прошарок компаній, що кар�
динально поміняли менеджмент. На форумі металургів «Інноваційний шлях розвитку галузі»,
проведеному за участю керівників Міністерства промислової політики і керівників
підприємств чорної металургії у листопаді 2003 р. у м. Дніпропетровську доповідачі відзначи�
ли інноваційну спрямованість менеджменту на таких підприємствах як «Криворіжсталь»,
«Азовсталь», Дніпропетровський металургійний комбінат імені Ілліча і «Запоріжсталь». На
цьому ж форумі різко негативно був оцінений менеджмент Дніпропетровського металургійно�
го комбінату імені Петровського, що на практиці призвів до руйнівної експлуатації активів.
Доповідачі також звернули увагу на те, що у частини металургійних підприємств усе ще
зберігається пасивний менеджмент, який несе в собі загрозу майбутньому. 

Найкардинальніші зміни в менеджменті відбулися на металургійних підприємствах,
куди прийшли стратегічні власники. Для найбільших і найдинамічніших підприємств харак�
терним стає перехід до стратегічного менеджменту. На сьогодні, практично на всіх значних
підприємствах є Плани реконструкції і технічного переозброєння до 2010 року. На основі цих
планів базується Державна програма розвитку і реформування гірничо�металургійного ком�
плексу України до 2011 р., затверджена Кабінетом Міністрів України в середині 2004 р. 

Особливо великий прогрес в менеджменті відчувається на металургійних підприємствах,
які входять до складу великих фінансово�промислових груп. Усередині групи підприємства роз�
виваються в рамках загальної корпоративної стратегії. В таких групах як «Індустріальний Союз
Донбасу» («ІСД»), корпорація «Інтерпайп» і компанія «Систем Кепітал Менеджмент»
(«СКМ») стратегії для підприємств розробляються центральними керуючими компаніями. За�
вданням менеджерів підприємств є практична реалізація програми, прийнятої топ�менеджерами
вищого рівня управління. Керуючі компанії концентрують у собі ключові функції управління –
розпорядження інвестиціями і фінансовими ресурсами, загальну маркетингову політику, збут і
зовнішньоекономічну діяльність, призначення вищих менеджерів. Наприклад, «ІСД»19 будує
свою стратегію, яка має на меті формування системного бізнесу в металургійному секторі, що
має бути конкурентоспроможним на світовому ринку. Іноземним партнером «ІСД» в усіх на�
прямках розвитку стала швейцарська компанія Duferco International Trading Holding Ltd.

Керівництво «ІСД» особливу увагу приділяє проблемам формування складу топ�менед�
жерів керуючої компанії і підконтрольних підприємств. У ЗМІ зустрічаються інтерв’ю
керівництва «ІСД» із приводу залучення менеджерів зі сторони. Позитивний досвід мало залу�
чення ефективної групи російських менеджерів. Російські менеджери адаптовані до умов еко�
номічної діяльності в колишніх країнах СРСР і більшою мірою, ніж українські менеджери, опа�
нували позитивний досвід західного менеджменту. Невдалими були спроби залучення до
вирішення фінансових питань іноземних спеціалістів. Вони не змогли адаптувати західний досвід
до специфічних українських умов і виявилися занадто дорогими навіть для такої значної фінан�

19 Газета «Голос Украины», 25.12.2003, с. 12.
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сово�промислової групи як «ІСД». До причин закритості українських компаній від іноземних
спеціалістів можна віднести і зберігання тіньових методів ведення бізнесу. 

Одним зі стратегічних завдань найбільших бізнес�груп у металургійному секторі кор�
порацій «ІСД», «Інтерпайп» і Компанії «СКМ» є перехід до ведення бізнесу прозорими мето�
дами. З усіх українських фінансово�промислових груп найбільш відкрито здійснює свою
діяльність корпорація «Інтерпайп». Вона бере участь у відкритому рейтингу великих ук�
раїнських компаній «Топ�100». Діяльність корпорації із самого початку була орієнтована на
роботу на зовнішньому ринку і потребувала залучення значних інвестицій із закордонних
банків. За цих умов корпорація змушена була оперативно перейти до повної відкритості і про�
зорості діяльності. Протягом останніх двох років вона провела аудит усіх своїх промислових
активів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Висновки

Український сектор чорної металургії історично формувався як частина загально�
російського, а потім союзного металургійного сектора, який постачав продукцію для по�
треб всієї країни. Через це український сектор чорної металургії має виробничий по�
тенціал, який далеко перевершує за розмірами внутрішні потреби національної економіки.
Це стало тією базою, яка дала можливість розвивати в Україні масштабне експортне вироб�
ництво металургійної продукції. 

На сьогодні інвестиції в будівництво на Україні нових металургійних виробництв із
технікою і технологіями, наближеними до світового рівня, визнані недоцільними. По�пер�
ше, це пов’язано з можливим погіршенням кон’юнктури на світовому ринку чорних металів
до кінця середньострокової перспективи і малою ємністю внутрішнього українського рин�
ку. По�друге, це диктується обмеженими інвестиційними ресурсами. Українська чорна ме�
талургія розвивається в рамках приватного національного капіталу, який тільки фор�
мується, без залучення іноземних інвесторів. Інвестиційна політика в секторі зводиться до
проведення часткової реконструкції і точкового технічного оновлення. Зростання вироб�
ництва переважно досягається за рахунок введення в дію раніше непрацюючих потужнос�
тей і підвищення ступеня використання діючого устаткування. 

Наявний технічний і технологічний рівень не потребує кардинальних змін у складі
технічних спеціалістів і кваліфікаційному рівні робітників. Проблемою підприємств є
поступове омолодження кадров. Тому в Україні немає суттєвої потреби в залученні іно�
земних спеціалістів. Більш глибокої трансформації потребує персонал топ�менеджерів.
Існує незадоволений попит на менеджерів нової генерації. Проте стратегічні власники
продовжують орієнтуватися на вітчизняних спеціалістів, оскільки залучення іноземних
спеціалістів поки недоступне навіть великим фінансово�промисловим групам. Крім то�
го, цьому перешкоджає високий ступінь непрозорості українського бізнесу. 

Модель розвитку українського сектора чорної металургії виявилася досить ефектив�
ною. За короткий час за рахунок невисокого рівня інвестування (у 2 рази нижче, ніж у
Росії, у 3�4 рази – порівняно з розвиненими країнами) був відновлений виробничий по�
тенціал, який може підтримувати виробництво на експорт і внутрішні потреби ще про�
тягом 10�15 років. Проте ця модель неминуче повинна бути замінена в довгостроковій
перспективі. Модель розвитку консервує застарілий технічний рівень і технології, що
може стати причиною втрати конкурентоспроможності української продукції на світо�
вому ринку. Низький рівень продуктивності праці, висока енерго� і матеріалоємність
можуть ліквідувати основну конкурентну перевагу – нижчу собівартість. У свою чергу,
суспільство може виступити проти екологічного забруднення навколишнього середо�
вища, яке здійснює металургійне виробництво.
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3
Забезпечення сировиною і
ресурсами

3.1. Сировинний потенціал

Сировинну базу чорної металургії України становлять значні природні запаси залізної
і марганцевої руди, коксівного вугілля, флюсів, вогнетривких глин, феросплавів20. Природні
запаси дозволяють за рахунок власних ресурсів забезпечувати потреби національного сектора
чорної металургії в усіх видах стратегічної сировини, в першу чергу, у залізорудних матеріалах
(аглоруда, концентрат, агломерат, окатиші) і коксу. Дуже незначна частина сировини для ме�
талургійного виробництва імпортується. У 2003 р. частка імпорту коксу становила 5,8%, товар�
ної залізної руди – 12,0% від обсягу національного виробництва. Основним імпортером сиро�
вини виступає Росія, яка ввозить в Україну коксівне вугілля, товарну залізну руду, а з 2002 р.
– кокс. Природні запаси сировини концентруються в основному в трьох областях – Дніпро�
петровській, Донецькій і Запорізькій. На територіях цих областей історично розміщена й ос�
новна частина металургійного виробництва. Дотепер підприємства, що входять у територіаль�
ні гірничо�металургійні комплекси, генетично зберегли тісні технологічні зв’язки. Незважаю�
чи на розвиток приватизації і формування ринкових відносин, металургійні підприємства про�
довжують в основному співпрацювати зі звичними постачальниками сировини. 

На території України розміщені запаси залізної руди, що становлять більше 5% світових
запасів. В даний час відомі більше 80 родовищ залізної руди. Найбільшими родовищами заліз�
ної руди є:

Криворізький басейн – найпотужніший в Україні, розміщений на території Дніпропет�
ровської області. Промислові запаси – 18 млрд. т руди. Руди містять від 40 до 70% заліза.

Білозерський залізорудний район – розміщений у Запорізькій області. За розмірами
посідає друге місце після Криворізького басейну. Вміст заліза 58�61%.

Кременчуцький басейн – розміщений на території Полтавської області. Промислові за�
паси – 4,5 млрд. т. Вміст заліза від 27 до 40%.

Керченський залізорудний район – розміщений на Кримському півострові. Промисло�
ві запаси – 1,8 млрд. т. Вміст заліза до 40%.

Україна містить близько 20% світових запасів марганцевих руд і належить до найбіль�
ших виробників коксівного й енергетичного вугілля у світі (входить до десятки найбільших
світових виробників). Річний обсяг видобутку коксівного вугілля становить близько 40 млн. т. 

Україна, як і інші країни колишнього СРСР, має значні джерела утворення вторинних
металів (металобрухту). Основними з них є: 

20 http://www.uapartner.com/5_2_ua.php
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металургійні підприємства, на яких утворюються відходи в сталеплавильному і прокат�
ному виробництві (оборотний брухт); 

машинобудівні і будівельні підприємства, в процесі діяльності яких утворюються
відходи чорних металів;

ремонтні роботи і роботи з реконструкції;

амортизаційний брухт (устаткування і металеві конструкції, які вичерпали термін
експлуатації);

побутовий брухт. 

Україна має вищі показники утворення оборотного металобрухту на одну тонну вип�
лавленої сталі, ніж розвинені країни. Частка оборотного брухту в загальному споживанні
становить: Європейський Союз – 20%, Північна Америка – 25%, країни колишнього СРСР, у
тому числі Україна – 44%. 

Економічна криза, яка супроводжувалася спадом металургійного виробництва, автома�
тично призвела до скорочення потреб сектора чорної металургії в сировині. Зниження попиту
відчули на собі всі підприємства, пов’язані з виробництвом сировини – гірничо�збагачувальні
комбінати, коксохімічне виробництво і вугільні шахти. Такий же надлишок сировини в зв’яз�
ку з кризою утворився й у Росії, яка здійснювала традиційні його постачання в Україну. Сиро�
вина з Росії була більш конкурентоспроможною за співвідношенням якість – ціна. І це звужу�
вало ринок для українських виробників сировини. Перевищення пропозиції над попитом ут�
римувало внутрішні ціни на сировину на низькому рівні. Проте в міру пожвавлення чорної ме�
талургії ситуація починає кардинальним чином змінюватися. У 2000�2001 роках з’явилися
перші проблеми з постачанням сировини на металургійні підприємства. У 2002 р. вони набу�
ли гостроти і потребували прийняття рішень на державному рівні. Це не було пов’язано з по�
явою абсолютного дефіциту сировини в умовах розширення металургійного виробництва,
проблеми виникли з розширенням її відтоку з внутрішнього на зовнішній ринок. Дуже вели�
кий міжнародний резонанс дістала спроба України вирішити гострі внутрішні проблеми з за�
безпеченням власного металургійного виробництва металобрухтом.

3.2. Загострення ситуації на ринку сировини 

Металобрухт

Темпи росту споживання металобрухту у світовому секторі чорної металургії виперед�
жають темпи зростання виробництва сталі. Це пов’язано зі структурними змінами в сталепла�
вильному виробництві – розширенням застосування технології виплавки електросталі. За ос�
таннє десятиліття (1993�2003 роки) загальний обсяг виплавки сталі у світі зріс на 30%, у той
же час виплавка електросталі збільшилася на 42% (із 225 до 320 млн. т). Приріст виробництва
електросталі протягом десятьох останніх років потребував збільшення споживання в серед�
ньому по 8 млн. т металобрухту щорічно. За інформацією «Metal Bulletin», із четвертого квар�
талу 2003 р. на світовому ринку спостерігається нестача пропозиції і зростання попиту на ме�
талобрухт, що зумовило стійку динаміку зростання цін на цей один із головних видів сирови�
ни для металургійного виробництва.

Найвищий рівень витрат металобрухту в розрахунку на одну тонну сталі склався в кра�
їнах Європейського Союзу і Північної Америки. Це пов’язано із широким розвитком вироб�
ництва електросталі. В Україні, як і в Росії, цей показник поступається показникам розвине�
них країн. Проте витрати металобрухту в розрахунку на одну тонну сталі в цих двох країнах
залишаються досить високими. За експертними оцінками, показник країн колишнього СРСР
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становить від світового рівня 88%, від рівня Європейського Союзу – 78,3%, Північної Амери�
ки – 73,9%. Нижчий рівень споживання металобрухту в чорній металургії Росії й України
пов’язаний, в першу чергу, із меншими обсягами виплавки електросталі. В той же час збере�
ження в Росії й Україні масштабного мартенівського виробництва призводить до підвищених
витрат металобрухту в розрахунку на одну тонну виплавленої сталі в порівнянні з більш по�
ширеним у світі киснево�конверторним способом. При мартенівському способі виплавки ста�
лі витрати металобрухту зростають в 1,7�1,9 рази. Виробництво сталі мартенівським способом
у великих обсягах підтримується в Україні за рахунок підвищеного споживання металобрухту,
що дозволяє здешевити виробництво і забезпечити якість на рівні зі сталлю, виплавленою кис�
нево�коверторним способом. У зв’язку з цим для українського сектора чорної металургії, нез�
важаючи на невисокий рівень виробництва електросталі, металобрухт відіграє роль стратегіч�
ної сировини.

Початковими причинами виникнення напруження із забезпеченням металургійних під�
приємств металобрухтом в Україні були: (а) збільшення попиту в зв’язку зі зростанням вироб�
ництва сталі і (б) скорочення джерел утворення вторинних металів, у першу чергу, легкодоступ�
ного металобрухту. У металургії, незважаючи на зростання виробництва сталі і прокату, джере�
ла утворення вторинних металів почали скорочуватися. Це відбулося в результаті розширення
застосування безперервного розливу сталі і збільшення виробництва заготівок (у розрахунку
на тонну заготівок утворюється на 40 кг менше металобрухту). Після економічної кризи в Ук�
раїні повільними темпами йшло відновлення виробництва в машинобудуванні, де утворюється
значна частина відходів (25�27% від обсягу спожитого прокату). Наслідком кризи стало зни�
ження темпів оновлення основних фондів. Через брак інвестиційних ресурсів більшість підпри�
ємств не оновлюють зношені основні фонди. Крім того, виведення зношених фондів стримуєть�
ся чинним амортизаційним законодавством (платежі в бюджет за не повністю амортизовані
фонди). Проте основним фактором, який спровокував швидке наростання дефіциту металоб�
рухту на внутрішньому українському ринку, став його відтік на зовнішній ринок. 

Український металобрухт вийшов на світовий ринок ще в роки економічної кризи, ко�
ли попит на нього з боку українського сектора чорної металургії впав. У 1993 р. в Україні була
знята заборона на його вивіз, яка діяла ще в рамках СРСР. Повну заборону замінила система
регулювання експортних операцій: була встановлена квота на вивіз у розмірі 250 тис. т, введе�
на реєстрація всіх експортних контрактів у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків, а з
1994 р. почали застосовуватися індикативні ціни, орієнтовані на рівень європейських цін. Од�
ночасно з Україною на світовий ринок вийшла Росія. Додатковий приплив металобрухту з цих
двох країн відчутно збільшив його пропозицію на світовому ринку. Збільшення пропозиції ме�
талобрухту на світовому ринку збіглося зі зниженням попиту на нього з боку головних стале�
ливарних компаній, що викликало падіння рівня цін. Незважаючи на це українські компанії зі
збору вторинних металів продовжили роботу на зовнішньому ринку, оскільки він забезпечував
їм стабільні валютні прибутки і був пріоритетнішим за внутрішній ринок, який перебував у
кризовому стані. Проте розміри українського експорту металобрухту в ці роки залишалися
незначними: 1993 р. – 260 тис. т, 1994 р. – 403 тис. т, 1995 р. – 370 тис. т.

В 1995 р. український уряд, з огляду на надлишок металобрухту на внутрішньому рин�
ку і поліпшення кон’юнктури на світовому, скасував режим квотування і ліцензування експор�
ту металобрухту. Зростаючий попит на металобрухт став імпульсом підйому світових цін, що
створило досить сильні стимули для українських компаній зі збору вторинного металу. За цих
сприятливих умов темпи приросту українського експорту металобрухту почали стрибкоподіб�
но збільшуватися. Порівняно з 1996 р. у 1997 р. приріст становив 2,8 рази, у 1998 р. порівняно
з 1997 р. – 1,7 рази, у 1999 р. порівняно з 1998 р.– 1,4 рази. Український експорт металобрухту
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досяг піка в 2000 р., коли його обсяг становив рекордно високий рівень – 5,2 млн. т. Починаю�
чи з 2001 р. компанії зі збору вторинних металів уперше за останні роки почали скорочувати
постачання металобрухту українським металургійним підприємствам. За два роки (2001�
2002 р.) скорочення обсягу постачань становило 11,6%. 

Експортна активність компаній зі збору вторинних металів прийшла в суперечність з
інтересами розвитку національного сектора чорної металургії. По�перше, металургійні підпри�
ємства при нестачі металобрухту змушені були поширити використання чавуну. Це суттєво
позначилося на їхньому прибутку, оскільки порівняно з металобрухтом використання чавуну
помітно збільшувало витрати на виробництво сталі. По�друге, металобрухт почав лімітувати
обсяги виробництва якісної мартенівської сталі, що поставило під загрозу експортну діяль�
ність безпосередньо самих металургійних підприємств. Цю сировинну кризу вдалось подола�
ти тільки за допомогою жорсткої політики державного регулювання, яка включала введення
мита на вивіз металобрухту. В результаті усіх вжитих заходів постачання українських металур�
гійних підприємств було поліпшено. У наступному 2003 р. вдалося досягти найвищого за ос�
танні десять років обсягу постачань – 5,92 млн. т (13,6%). Ступінь забезпеченості потреб мета�
лургійних підприємств у металобрухті склав 91,2%. За цей же період обсяг експорту металоб�
рухту зменшився на 52,6% і склав 1,81 млн. т.21 Проте жорстка політика регулювання призвела
до зниження підприємницького інтересу в цій сфері. У 2003 р. порівняно з 2002 р. обсяг заго�
тівель металобрухту зменшився на 14,4% і дорівнював 7,73 млн. т. Це найнижчий рівень заго�
тівель металобрухту в країні за останні п’ять років.

Таблиця 3.1.

Заготівля, експорт і внутрішнє споживання металобрухту в Україні
за 1999C2003 рр. (млн. т)

Під впливом рівня світових цін і зростання внутрішнього попиту ціни на металобрухт,
який закуповується українськими металургійними підприємствами, після 2001 р. почали зрос�
тати. При зростанні цін на прокат в 2003 р. порівняно з 2001 р. на 32,3% внутрішні ціни на ме�
талобрухт збільшилися на 71,8%. Причому, прискореної динаміки зростання цін на металоб�
рухт набуло наприкінці 2003 р. Це зростання збереглося й у 2004 р. 

Залізна руда

При розширенні виробництва українські металургійні підприємства зіткнулися з поя�
вою дефіциту не тільки на металобрухт, але і на всі інші найважливіші види сировини. Остан�
німи роками в Україні означився дефіцит і такого головного сировинного компоненту як заліз�
на руда. Гірничо�збагачувальні комбінати, які до останнього часу перебували в державній влас�

21 Металлургический компас. Україна – Мир, №2, февраль, 2004, с. 23.
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Рисунок 3.1. Розподіл заготовленого металобрухту між внутрішнім ринком і
експортом (у відсотках)22, 23
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Рисунок 3.2. Експортні і внутрішні ціни на металобрухт
за 1999C2003 рр., USD/т24

22 Дані Державного комітету статистики України
23 Прогноз Міністерства промислової політики України від 10.02.2004 р.
24 Дані НДЕІ.
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ності, обросли партнерськими збутовими компаніями, і у них сформувалися власні комерційні
інтереси, автономні від інтересів металургійного сектора. Вони працювали переважно на зов�
нішній ринок. Ситуація посилювалась і монопольною позицією, яку займали виробники залі�
зорудної сировини. Основна частина гірничо�збагачувальних комбінатів (ГЗК) України об’єд�
нана в державній акціонерній компанії «Укррудпром». До початку в 2004 р. приватизації з 10
ГЗКів, об’єднаних у складі «Укррудпрома», приватні бізнес�групи, які мають системний мета�
лургійний бізнес, утримували контроль тільки над двома. Інші перебували в основному в зоні
впливу банківських бізнес�груп і управлялися офшорними компаніями. Позиції окремих під�
приємств холдингу найяскравіше демонструє поведінка Криворізького залізорудного комбіна�
ту «Кривбасруда» (річний видобуток – близько 6,2 млн. т залізної руди), який перебував у зоні
впливу групи «Приват». Останніми роками комбінат почав розширювати свою експортну ді�
яльність через трейдерські компанії «Рудснаб» і «ДІАС». В результаті в 2003 р. комбінат екс�
портував уже близько 40% своєї продукції. Це створило проблеми із сировиною таким значним

Таблиця 3.2.

Закупівля металобрухту і виплавка чавуну по металургійним підприємствах
України за 1999C2003 рр. (тис. т)25

* МК – металургійний комбінат, МЗ – металургійний завод.

25 Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль 2004, с. 23 
26 Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча в 2002�2003 роках для заміни металобрухту використо�
вував продукти прямого відновлення (238 і 438 тис. т).
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виробникам металу як «Запоріжсталь», Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча,
Алчевський і Дніпровський металургійні комбінати (46,6% національного виробництва сталі). 

Таблиця 3.3.

Виробництво, експорт і імпорт товарної залізної руди 27

* До попереднього року.

У 2003 р. порівняно з 2002 р. виробництво залізної руди в країні зросло на 5,9%. Проте,
вищими темпами, ніж у попередні роки, продовжував збільшуватися її експорт – він виріс на
9,8%. Невелике абсолютне збільшення продажів на внутрішньому ринку не компенсувало
зростаючі потреби національного металургійного виробництва. З цієї причини в 2003 р. мета�
лургійним підприємствам довелося в 1,5 рази збільшити імпорт залізної руди. Відтік на зовніш�
ні ринки, що продовжується, загострює дефіцит на цей вид сировини й у 2004 р. (таблиця 3.4).
Результатом підвищеного попиту і під впливом зростання світових цін в Україні почалося зрос�
тання внутрішніх цін на усі види залізорудної сировини (таблиця 3.5).

Таблиця 3.4.

Прогноз забезпечення виробництва чавуну залізорудною сировиною
у 2004 р., млн. т 28

Таблиця 3.5.

Зміна внутрішніх оптових цін на залізорудні матеріали за 1999C2003 роки, USD/т 29

27 Дані Державного комітету статистики України.
28 Прогноз Міністерства промислової політики України; оцінка Об’єднання «Металургпром».
29 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
30 І півріччя 2004 р. – на кінець періоду.
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Кокс

Подібна проблема виникла й у забезпеченні українських металургійних підприємств
коксом. Роздільна приватизація підприємств гірничо�металургійного комплексу призвела до
того, що коксохімічні і металургійні підприємства, тісно пов’язані технологічно і розміщені не�
рідко на одній виробничій площадці, опинилися в руках різних власників. Тільки «Криворіж�
сталь» зберіг у своєму складі коксохімічне виробництво. В результаті, коли виникла на світо�
вому ринку сприятлива кон’юнктура, коксохімічні підприємства почали розширювати вироб�
ництво коксу на експорт. У 2003 р. 66% приросту виробництва коксу було спрямовано на екс�
порт. Експорт коксу в 2003 р. перевищив рівень 2002 р. у 2,3 рази. На сьогодні Україна експор�
тує кокс у 26 країн світу. Найбільшими імпортерами українського коксу є Румунія, Болгарія,
Італія, Туреччина. У результаті всередині країни намітився дефіцит, який із 2002 р. став пок�
риватися в основному за рахунок імпорту коксу з Росії. У 2002 р. Росія імпортувала до Украї�
ни 1185, у 2003 р. – 1206 тис. т. Проте загроза дефіциту посилюється, оскільки Росія також зби�
рається обмежити свої постачання коксу в Україну, збільшивши його використання для влас�
них внутрішніх потреб. 

Таблиця 3.6.

Виробництво, експорт та імпорт коксу31

* До попереднього року.

За оцінками об’єднання «Металлургпром»33, для виробництва в 2004 р. прогнозованого
обсягу чавуну буде потрібно 16,7 млн. т коксу. Очікується, що дефіцит його становитиме май�
же 1 млн. т. Підвищений попит на внутрішньому ринку і зростання цін на кокс на світовому
ринку призвів до росту внутрішніх цін. Причому в Україні означений на цей вид сировини
найвищий темп зростання (табл. 3.8). 

3.3. Регулювання внутрішнього ринку сировини

Ситуація на внутрішньому ринку сировини, що виникла в Україні, є типовою ситуаці�
єю, яка склалася у всіх країнах, що мають власні сектори чорної металургії. Компанії з вироб�
ництва сировини під впливом глобально зростаючого попиту і привабливих високих цін поча�
ли йти з внутрішніх ринків і розширювати експорт. За цих умов прагнення сталеливарних
компаній скористатися сприятливою кон’юнктурою на світовому ринку і збільшити вироб�
ництво металу на експорт наштовхнулося на дефіцит сировини, який утворився на внутрішніх
ринках їхніх країн. Критичний стан спочатку склався із забезпеченням сталеливарних компа�
ній металобрухтом. Потім відставання пропозиції від попиту почало проявлятися і в інших ви�

31 Дані Державного комітету статистики України.
32 Імпорту металургійного коксу не було.
33 Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль, 2004, с.23.
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34 Дані Державного комітету статистики України.
35 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
36 І півріччя 2004 р. – на кінець періоду.

Таблиця 3.7.

Експорт коксу з України за 2002C2003 роки34

Таблиця 3.8.

Зміна внутрішніх оптових цін на кокс за 1999C2003 роки, USD/т 35
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дах сировини – залізній руді, коксу, феросплавах. Під впливом незадоволеного попиту у всіх
країнах почалося безпрецедентне зростання внутрішніх цін на усі види сировини. Під загрозу
були поставлені національні сектори чорної металургії, які завжди патронувались урядами. 

Зростання цін і дефіцит змусили уряди країн, які мають власні сектори чорної металур�
гії, звернути увагу на стан внутрішнього ринку сировини. Почали обговорюватися питання про
вибір способів, які б дозволили узгодити інтереси національних виробників металу і сировини.
Необхідність контролю над цінами й обсягами постачань сировини для власних металургійних
секторів перетворилася сьогодні на один із пріоритетів політики державного регулювання рин�
ків. Найактивніше різноманітні методи державного регулювання застосовуються зараз у краї�
нах у сфері експорту металобрухту. Однією з перших державне регулювання експорту металоб�
рухту ввела Україна, коли відчула негативні наслідки від розширення експортної діяльності
компаній зі збору вторинного металу. Під впливом металургійного лобі вже в 1999 р. Верхов�
ною Радою України був ухвалений Закон «Про металобрухт», який поклав початок відновлен�
ню регулювання вивозу металобрухту. Законом були введені жорсткі кваліфікаційні вимоги до
компаній зі збору вторинного металу і ліцензування експортної діяльності. Кабінет Міністрів
України наділявся правом не тільки встановлювати в разі потреби квоти і вивізне мито, але і
накладати пряму заборону на експорт металобрухту. Введення кваліфікаційних вимог до ком�
паній зі збору вторинних металів і ліцензування експортної діяльності дещо знизило обсяги ви�
возу металобрухту з країни, проте це не вирішило проблем національного сектора чорної мета�
лургії. Компанії зі збору вторинного металу продовжували знижувати постачання металобрух�
ту українським виробникам. Під черговим тиском металургійного лобі в листопаді 2002 р. За�
коном України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» із 1 січня
2003 р. було встановлено мито на вивіз металобрухту в розмірі 30 EUR за 1 тонну. Мито не по�
ширювалося на країни, з якими Україна мала відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. 

Введення Україною обмежувального мита на вивіз металобрухту було кваліфіковано
ЄС і СОТ як порушення принципу вільної торгівлі. Цей акт України значно погіршив імідж
країни, яка претендує на статус ринкової. Поряд із політичними Україна зазнала і певних еко�
номічних втрат, які стали прямим наслідком відмови уряду задовольнити вимогу ЄС про ска�
сування вивізного мита. У рамках даного дослідження консультантами було проведено зістав�
лення економічних втрат і економічних вигод для України від такого способу вирішення проб�
лем сектора чорної металургії. Економічних втрат країна зазнала внаслідок:

по�перше, нових труднощів у одержанні статусу країни з ринковою економікою, що да�
ло підставу для продовження застосування до України дискримінаційної процедури ве�
дення антидемпінгових розслідувань. У цій процедурі передбачено, що рівень внутріш�
ніх цін для України під час демпінгового розслідування визначається розрахунковим
способом за показниками інших країн, визнаних аналогами України (за так званою «су�
рогатною» країною). У цьому випадку вкрай важко відстоювати інтереси при порушен�
ні антидемпінгових розслідувань, у результаті яких для України закриваються більш
дорогі ринки; 

по�друге, зменшення ЄС квоти на імпорт української продукції, що змусило українські
металургійні підприємства перейти на дешевші географічні ринки;

по�третє, закриття частини компаній зі збору металобрухту і зниження обсягів його
заготівлі на 2,01 млн. т, яке супроводжувалося зменшенням надходжень до бюджету у
вигляді податку на прибуток.

З іншого боку, за рахунок цих заходів Україні вдалося уникнути обмежень у розширен�
ні металургійного виробництва, з якими зіткнулися розвинені країни. Жорстке державне ре�
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гулювання принесло явні економічні вигоди як для українських металургійних компаній, так
і для українського бюджету: 

зниження собівартості виробництва прокату на 0,5% за рахунок заміни чавуну металоб�
рухтом; 

підвищення виробництва прокату на 540 тис. т, що дало додаткові надходження в бюд�
жет у вигляді податку з прибутку;

додаткові надходження в бюджет у вигляді мита на вивіз металобрухту.

Таблиця 3.9.

Економічні втрати і отримані вигоди від введення Україною мита на вивіз
металобрухту у 2003 р., млн. USD

Україна почала переходити з зон жорсткого конкурентного тиску в більш сприятливі –
це нові світові регіони і нові продуктові ніші на головних світових ринках. Так, зниження роз�
міру квоти у відповідь на введення Україною вивізного мита на металобрухт майже не вплину�
ло на присутність України на ринках країн ЕС (15). Експорт прокату компенсувався різними
видами сировинної продукції. У 2003 р. порівняно з 2002 р. експорт у країни ЄС скоротився
усього на 49 тис. т або на 2,3%. Україна компенсувала втрати на ринках країн ЄС за рахунок
збільшення експорту в країни Африки – на 514,9 тис. т, або на 15%, і особливо в країни СНД
– на 1257,9 тис. т, або на 67,4%. Політично, це стало одним із факторів віддалення України від
ЄС і наближення до країн СНД. Розрахунки експертів показали, що з економічної точки зору
Україна виграла при введення мита на вивіз металобрухту. Основні втрати України лежать у
політичній площині – виникли труднощі для участі країни у світових глобальних інтеграцій�
них процесах.

Як показав подальший розвиток ситуації на світовому ринку металобрухту, із другої по�
ловини 2003 р. тих чи інших заходів регулювання ринку металобрухту почали вживати й інші
країни. Першими в середині 2003 р. почали лобіювати введення обмежень на експорт металоб�
рухту американські сталеливарні компанії. На початку 2004 р. із пропозиціями про введення
обмежень почали виступати сталеливарні компанії ЄС. Наприклад, у Франції інтереси мета�

37 Середня експортна ціна в 2003 р. на ринках країн ЄС – 382,6 USD/т, на ринках країн СНД – 270,4 USD/т,
Африки – 218,5 USD/т
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лургів у питаннях обмеження експорту металобрухту підтримують будівельники, які не вит�
римали зростання цін на використовувані ними види прокату. У березні вони звернулися до
уряду країни з проханням про тимчасове припинення експорту металобрухту. Схожі звернен�
ня до своїх урядів зробили металургійні компанії Італії. Один із головних виробників Чехії Is�
put Nova Hut звернувся до уряду з проханням ужити заходів зі скорочення експорту металоб�
рухту. На сьогодні в країнах ЄС і США вже введені системи моніторингу, призначені для вжи�
вання заходів у випадку загострення ситуації. 

Практичні обмежувальні заходи поряд з Україною застосували Венесуела, Росія, Пів�
денна Корея, Індія, Сербія. Росія ввела мито на вивіз металобрухту в розмірі 15 EUR за тонну.
У Південній Кореї, яка є великим імпортером металобрухту і мало його експортує, почали ви�
користовувати систему ліцензування експортної діяльності, організували постійний моніто�
ринг за товарними потоками. В Індії застосований відмінний від інших країн метод регулюван�
ня сировинного ринку – одночасно зі зменшенням внутрішніх податків на виробництво і ввіз
прокату країна скоротила мито на імпорт сировинних матеріалів. Сербія з жовтня 2003 р. вве�
ла експортне мито на металобрухт у розмірі 15% митної ціни. За цих умов розпочата Україною
політика обмеження на вивіз металобрухту втратила частину політичної гостроти. Проблема
мита поступово почала втрачати гостроту і всередині України. Значне підвищення світових цін
на металобрухт наприкінці 2003 р. і початку 2004 р. призвело до того, що обмежувальний
ефект мита, встановленого Україною в 2003 р., помітно знизився. Якщо на початку 2003 р. роз�
мір мита становив 25% від експортної ціни, то на сьогодні його частка знизилася до 10�15%.

На жаль, приклади аналогічної політики в інших країнах і тимчасовий позитивний
ефект для сектора чорної металургії від використання експортних обмежень був сприйнятий
окремими групами представників української влади і виробників як підтвердження правиль�
ності курсу на розширення державного регулювання. Але подібна економічна політика несе в
собі значні ризики, головний із який – посилення адміністративних методів регулювання рин�
ку. Підтвердженням цього може слугувати серія адміністративних заходів, передбачених дору�
ченням Кабінету Міністрів України, яке було підписано в січні 2004 р. віце�прем’єр�міністром
Андрієм Клюєвим. Відповідно до цього доручення Міністерству економіки та з питань євро�
пейської інтеграції і Міністерству промислової політики України було доручено провести пе�
ререєстрацію зареєстрованих і розпочатих контрактів на експорт металобрухту. Перереєстра�
ції підлягали контракти тільки за умови участі експортерів у балансі експортних і внутрішніх
постачань металобрухту. Запропоновано було поширити балансовий принцип на експортні
контракти і на країни, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю. З 10 лютого 2004 р. Дер�
жавна митна служба зобов’язана була проводити митне оформлення постачань металобрухту
тільки за контрактами, які пройшли перереєстрацію в Міністерстві економіки. Дане доручен�
ня офіційно вводило адміністративний механізм управління експортом і значно посилювало
дозвільну систему в цій сфері.

Крім металобрухту балансовий метод регулювання пропонувалося відродити в Україні
і для інших видів сировини – коксу і залізної руди. В Україні досить активно йшли дебати що�
до необхідності введення квот на вивіз усіх видів сировини, яка використовується в металур�
гійному виробництві. Звучали також пропозиції про перехід до регулювання цін на сировину,
яка постачається на внутрішній ринок. Прикладом тиску можуть служити дії «Укрзалізниці»,
з ініціативи якої були введені підвищені тарифи на залізничне перевезення експортних партій
залізної руди, коксу і прокату; а також дії Митної служби, які ускладнили і подовжили проце�
дури оформлення документів. Посилення адміністративного втручання, в остаточному під�
сумку, несе перекручування сигналів від ринку, що може завдати шкоди виробникам, які на їх
основі прийматимуть хибні рішення. 
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Посилення заборонно�дозвільної системи в сфері експорту металобрухту опосередкова�
но спровокувало розширення тіньових методів ведення господарської діяльності. Українські
компанії зі збору вторинних металів знайшли способи уникнути мита на вивіз металобрухту. З
цією метою вони почали використовувати безмитні канали тих країн, які мають договори з Ук�
раїною про вільну торгівлю. У 2003 р. при зменшенні в цілому експорту металобрухту порівня�
но з 2002 р. у 2,1 рази, вивіз металобрухту у Молдову збільшився з 295,95 до 556,77 тис. т, або в
1,9 рази. З’явилися нові напрямки експорту: Грузія (6,46 тис. т) і Македонія (61,32 тис. т). Ук�
раїнський і міжнародний досвід показує, що тарифне обмеження експорту повинно застосову�
ватися тільки як екстрений короткочасний захід. У довгостроковому плані воно призводить до
серйозних негативних наслідків, пов’язаних із хибним вибором стратегії розвитку економічних
секторів, які потрапляють під жорстку систему державного регулювання. Для України немає
альтернативи приведенню національної системи регулювання і підтримки сектора чорної мета�
лургії до вимог і стандартів СОТ і ЄС. Україна неминуче буде змушена при реалізації своєї ін�
теграційної стратегії переглянути систему обмеження експорту металобрухту.

З огляду на негативну реакцію світового співтовариства на введення обмежень на вивіз
металобрухту, Україна, незважаючи на сильний тиск металургійного лобі, не стала використо�
вувати подібну систему для регулювання внутрішнього ринку інших видів сировини. Уряд і
Міністерство промислової політики перейшли до використання погоджувальних механізмів.
Значним металургійним компаніям і виробникам сировини було запропоновано підписати
публічні меморандуми. У меморандумах передбачався пріоритет виконання завдань по внут�
рішніх постачаннях в узгоджених обсягах і за цінами, які не перевищували рівень грудня
2003 р. Хоча ці меморандуми не вирішили завдання повною мірою, проте з їх допомогою вда�
лося знизити початкову гостроту ситуації із сировиною на внутрішньому ринку.  У свою чер�
гу, бізнес�групи, які мають системний металургійний бізнес, для забезпечення стабільних пос�
тачань сировини більшу увагу почали приділяти створенню вертикально�інтегрованих струк�
тур, які формуються шляхом купівлі активів сировинних компаній під час приватизації і на
вторинному ринку. Всередині таких структур потоки сировини жорстко регулюються в інтере�
сах центрального бізнесу – металургійного виробництва. Структури отримують можливість
фіксувати і внутрішні ціни на поставлену сировину.

3.4. Транспортне й енергетичне забезпечення

Металургійне виробництво є надзвичайно енергоємним. Тому для його розвитку вели�
ке значення має енергетична забезпеченість. У рамках СРСР для підтримки енергоємних ви�
робництв в Україні було побудовано 8 ГЕС (6,7% виробництва електроенергії), 5 АЕС (45,3%
виробництва електроенергії), 14 ТЕС (48% виробництва електроенергії). Всі складові націо�
нальної енергетики об’єднані в єдину енергетичну систему України і Росії. Електричну енер�
гію понад свої внутрішні потреби Україна починає експортувати в деякі європейські країни. В
той же час Україна не має необхідних їй природних запасів паливних ресурсів – газу і нафти.
Національне споживання паливних ресурсів переважно забезпечується за рахунок імпорту:
газ – 76,7%, нафта і нафтопродукти – 73,9%. Імпорт паливних ресурсів на 60% здійснюється з
Росії або проходить через її територію (імпорт з Узбекистану і Туркменії). Територіальна і по�
літична близькість експортерів паливних ресурсів створює досить стабільну ситуацію для роз�
витку в економіці країни енергоємних галузей. 

Україна має розвинену транспортну мережу, яка цілком забезпечує переміщення ванта�
жопотоків як усередині країни, так і на світові ринки. Эксплутаційна протяжність залізниць –
22,1 тис. км, густота – 37 км на 1 тис. кв. км території. За 2003 р. залізничним транспортом пере�
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везено вантажів 443,5 млн. т, у тому числі руди залізної і марганцевої — 59,5, коксу – 11,7, чор�
них металів – 35,3, брухту чорних металів – 5,6 млн. т38. Вантажі чорної металургії займають біль�
ше чверті всіх перевезень залізничним транспортом. Металургійні підприємства мають гарний
доступ до морських портів. Ряд великих портів здійснює перевезення різноманітних вантажів, у
тому числі і металу – Одеський, Іллічівський, Південний, Маріупольський, Ізмаїльський. За�
гальна потужність морських портів становить 89 млн. т. 

Тривалий час однією з конкурентних переваг української чорної металургії були низь�
кі тарифи на вантажні перевезення й електроенергію. Але зараз в енергетичній і транспортній
сфері ситуація змінилася. Останніми роками спостерігається збільшення тарифів на електро�
енергію і транспортні тарифи. За 2003 р. порівняно з 2002 р. тарифи на залізничні вантажні пе�
ревезення готової металургійної продукції зросли на 10,8%, на електроенергію – на 16,4%.
Проте розмір тарифів усе ще залишається нижчим за світовий рівень. Так, тарифи для непобу�
тових споживачів електроенергії в Україні і країнах Європи становили (центи США/кВт�год):
Німеччина – 7,9; Голландія – 5,75; Іспанія – 5,58; Угорщина – 5,21; Молдова – 4,97; Польща –
4,96; Великобританія – 4,96; Латвія – 4,84; Чехія – 4,68; Литва – 4,57; Словаччина – 4,35; Бол�
гарія – 4,19; Албанія – 3,96; Естонія – 3,80; Франція – 3,58; Румунія – 3,57; Україна – 3,56.

Висновки

Конкурентною перевагою українського сектора чорної металургії є наявність на терито�
рії України значного сировинного потенціалу, який із повною підставою можна назвати
феноменальним за складом й обсягами природних запасів. Функціонування масштабно�
го металургійного комплексу в Україні підтримується достатнім обсягом енергоресурсів
і розвиненою транспортною мережею. Україна має вдале геополітичне розміщення, яке
забезпечує їй необхідне для розвитку металургійного комплексу економічне партнерс�
тво – додаткові постачання сировини й енергоресурсів при коливаннях ситуації на внут�
рішньому ринку (в основному з Росії). 

Поліпшення кон’юнктури на світовому ринку стимулювало зростання експорту сиро�
вини з України. Це призвело до виникнення проблем у забезпеченні металургійних під�
приємств сировиною і зростання внутрішніх цін на усі її види. Україна, як і весь світ,
опинилася в зовсім новій ситуації – дорогих сировинних ресурсів. Сировина перетво�
рилася і для України в головний фактор, який став обмежувати розширення металур�
гійного виробництва. Проте наявність в Україні власної сировинної бази надало їй ве�
ликих переваг у підтримці розвитку власного сектора чорної металургії. Цей фактор бу�
дет відігравати вирішальну роль і у формуванні внутрішніх цін на сировину. 

Ситуація з забезпеченням сировиною, яка виникла під впливом попиту на світовому
ринку, є типовою для всіх країн, які мають власні сектори чорної металургії. Внутрішні
ринкові механізми країн виявилися безсилими перед більш потужним впливом світово�
го ринку. За цих умов уряди країн були поставлені перед необхідністю вибору інстру�
ментів додаткового впливу на внутрішній ринок. Радикальне застосування Україною
системи обмеження вивозу металобрухту надало їй переваг у забезпеченні власного
зростання виробництва сталі. Проте ця політика негативно позначилася на міжнарод�
ному іміджі країни. Крім того, це породжує небезпеку відродження адміністративних
механізмів регулювання розвитку економіки, що призводить до викривлення ринкових
імпульсів, у результаті чого зростає ризик вибору помилкового стратегічного напрямку
для розвитку сектора чорної металургії. 

38 Статистичний бюлетень за 2003 р. – Київ, Державний комітет статистики. 2004 , с. 84�85.
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З огляду на це, контроль над іншими видами сировини в Україні здійснюється за раху�
нок застосування «м’яких» форм державного регулювання. Крім цього, за підтримки
влади ФПГ проводять інтенсивну політику формування вертикально�інтегрованих
структур, до складу яких включаються поряд з металугійними підприємствами компа�
нії з виробництва сировини – коксу і залізної руди, а також компанії зі збору вторинно�
го металу. Це надійніший спосіб забезпечення металургійного виробництва сировиною.
Для України, де умови ведення бізнесу дуже сильно залежать від влади, закріплення
впливу через систему власності набуває особливого значення. 
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4
Виробництво

4.1. Зростаюча динаміка

На початку своєї історії нова самостійна держава Україна зіткнулася із серйозними еконо�
мічними катаклізмами. Розпад СРСР і економічна криза призвели до розладу економіки всіх кра�
їн, які входили раніше до його складу. Це паралізувало діяльність промисловості колишніх країн
СРСР, у тому числі і тих галузей, які є основними споживачами чорного металу. Внутрішнє спо�
живання металу в нових самостійних державах, які утворилися на базі СРСР, катастрофічно впа�
ло. Оскільки українські металургійні підприємства працювали переважно на внутрішні потреби
СРСР, це спричинило падіння обсягів українського металургійного виробництва. За 1990�1995
роки виробництво чавуну скоротилося на 59,1%, сталі – на 57,6%, прокату – на 57%. 

Проте чорна металургія виявилася першою галуззю в Україні, яка змогла вийти з кри�
зи. Металургія досить швидко переорієнтувалася на роботу з внутрішнього ринку на експорт.
У цьому велику роль, як відзначалося вище, відіграли газові трейдери, які продвинули україн�
ський метал на зовнішній ринок. Висока прибутковість металургійного бізнесу привернула до
себе увагу найактивніших бізнес�груп. Саме цим пояснюється стрімкий і масовий вихід укра�
їнської металургійної продукції на світовий ринок. Металургійні підприємства почали прис�
корено нарощувати обсяги виробництва. У 1996 р. ще тривало падіння виробництва чавуну,
але виплавка сталі стабілізувалася, а виробництво прокату навіть зросло на 2,4%. 1997 р. став
роком, коли українські металургійні підприємства здійснили стрибок у розширенні виробниц�
тва. За один рік виробництво чавуну зросло на 15,7%, сталі – на 14,8%, прокату – на 14,7%. 

1998 р. – рік фінансової кризи, похитнув позитивні тенденції. Проте наступні два роки
(1999�2000) стали демонстрацією нового стрибку. Темпи зростання протягом цих двох років
становили: з виробництва чавуну – 10,0% і 11,7%, сталі – 12,3% і 16,1%, прокату – 23,2% і
15,3%. Але після 2000 р. в Україні спостерігався спад у темпах розширення металургійного ви�
робництва. Це стало віддзеркаленням погіршення кон’юнктури на світовому ринку чорного
металу. Саме в цей період в Україні з’явилися песимістичні оцінки перспектив розвитку укра�
їнського сектора чорної металургії. Висловлювалися побоювання з приводу великої залежнос�
ті галузі від експорту, який може втягнути її в кризу слідом за кризою світового ринку. Сус�
пільство було стурбовано тим, що результатом цього може стати перетворення територій, де
розміщені металургійні підприємства, у депресивні, які потребують допомоги держави. 

В наступні роки український сектор чорної металургії продемонстрував закладений у
ньому великий потенціал, швидко відреагувавши на поліпшення з 2002 р. кон’юнктури на сві�
товому ринку і збільшення внутрішнього споживання металу. Наявність потужного виробни�
чого потенціалу і власної сировинної бази дозволило Україні і надалі підтримувати високі тем�
пи приросту металургійного виробництва. У 2003 р. Україна виплавила 29,57 млн. т чавуну, або
на 7% більше, ніж у 2002 р. Це найвищий обсяг виробництва чавуну за останні десять років.
Виробництво сталі зросло до 36,92 млн. т, або на 8,7% перевищило рівень 2002 р. У 2003 р. тем�
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пи приросту українського виробництва сталі перевищили світові: Україна – 8,7%, світ – 4,7%.
Торік українське виробництво готового прокату становило 31,46 млн. т, або на 8,5% більше, ніж
у 2002 р. У 2004 р. у зв’язку зі сприятливою кон’юнктурою на світовому ринку і зростаючим
попитом на внутрішньому ринку українські металургійні підприємства продовжують нарощу�
вати своє виробництво підвищеними темпами.

Рисунок 4.1. Виробництво чавуну, сталі і готового прокату в Україні (млн. т)39

Темпи у відсотках:

39 Дані Державного комітету статистики України; дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань
європейської інтеграції.
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Враховуючи застарілу технологію і початково низьку якість продукції, а також відсут�
ність значних інвестицій, для світового ринку було досить несподіваним швидке перетворення
України в одного з найбільших світових виробників та експортерів чорного металу. Наш аналіз
показав, що в основі цього феномена лежить історичний збіг двох найважливіших моментів: 

по�перше, поява на світовому ринку нової ємної товарної ніші (напівфабрикати) і но�
вих географічних ринків (Азія, Африка), на яких був відсутній жорсткий конкурентний
тиск з боку розвинених країн;

по�друге, наявність енергії молодого національного капіталу, що дозволило україн�
ським металургійним підприємствам подолати опір на світовому ринку з боку старих
виробників і забезпечити підвищення якості продукції до світового рівня.

Тривалий період основними продуктовими потоками на світовому ринку були: (а) го�
това продукція високого ступеня переробки (90% посідали США, ЄС, Японія) і (б) вихідна си�
ровина (90% посідали Бразилія, Австралія і Канада). Останніми десятиліттями відбулися іс�
тотні зміни в експортних продуктових потоках. У складі готової продукції почала збільшува�
тися частка продукції, споживачем якої виступає сама металургія – напівфабрикати (заготів�
ки). Ніша напівфабрикатів на сьогодні є найбільш ємною і ліквідною нішею світового ринку
металу. Серед факторів, які збільшують попит і зростання виробництва напівфабрикатів у сві�
ті, можна виділити такі: 

зміна в технології й організації металургійного виробництва. Виникнення міні�заводів,
які не мають повного технологічного циклу, потребувало використання в якості сирови�
ни різного роду напівфабрикатів;

можливості мінімізації капітальних вкладень і витрат. Імпорт заготівок дозволяє нарос�
тити обсяги металургійного виробництва при мінімальних капітальних вкладеннях і
практично без збільшення витрат на охорону навколишнього середовища в країнах, які
мають надлишкові прокатні потужності (Тайвань, Єгипет, Італія, Македонія, США).
Країни, що прагнуть створити власну металургію, з економічної доцільності нерідко по�
чинають із будівництва прокатного виробництва, щоб одержати швидку віддачу при мі�
німальних капітальних вкладеннях (Індонезія, Таїланд, Малайзія);

прагнення розвинених країн винести «брудні» і більш «дешеві» частини металургійно�
го виробництва, у тому числі виробництво напівфабрикатів, за межі своїх територій. В
результаті виробництво напівфабрикатів переміщається до країн, які мають більш ло�
яльне екологічне законодавство і дешевшу робочу силу і ресурси. 

Історично основна частина світового металургійного виробництва була зосереджена в
чотирьох головних регіонах – країнах ЄС, Північній Америці, Японії і країнах колишнього
СРСР. Оскільки територія СРСР була закритим регіоном, то ЄС, Північна Америка (в основ�
ному США) і Японія тривалий час відігравали роль головних світових ринків чорного металу.
До 90�х років ХХ століття у світі сформувався новий великий регіональний ринок – ринок
країн Азії, де головну роль відігравав Китай, а також Південна Корея і Тайвань. На долю кра�
їн Азії припадало в 2002 р. 31,5% світового імпорту прокату. Зростаючим світовим регіональ�
ним ринком стає ринок країн Африки. За десять років (із 1992 р. по 2002 р.) обсяг імпорту про�
кату в ці країни зріс більше ніж у 1,8 рази й у 2002 р. становив 3,7% усього світового імпорту
(США – 9,7%). Останнім часом починають говорити про зростання ринку чорного металу Ін�
дії й Іраку. Виникнення і зростання нових географічних ринків пов’язані з активізацією проце�
сів індустріалізації економік країн Азії, Африки, Ближнього і Середнього Сходу. Будівництво
власної чорної металургії в цих країнах поки що відстає від стрімкого зростання потреби з бо�
ку металоспоживаючих галузей, яку вони змушені задовольняти за рахунок імпорту.
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У перші роки присутності на зовнішньому ринку українська металургійна продукція
програвала в конкурентній боротьбі за якістю. На відміну від своїх конкурентів українські ви�
робники не мали міжнародної сертифікації своєї продукції, і на головних ринках сталі її або не
визнавали, або купували за заниженими цінами. Під приводом відсутності офіційних докумен�
тів на сертифікацію ціни на українську продукцію занижувались на 15�20%. Це спонукало ме�
талургійні підприємства, які широко працювали на зовнішньому ринку, зосередити свої зусил�
ля на забезпеченні якості продукції і визнанні її провідними міжнародними сертифікаційними
центрами. В даний час системи управління якістю на більшості металургійних підприємств
України відповідають вимогам ISO 9001:2000. Якість основних видів продукції, які випуска�
ються металургійними підприємствами, відповідає вимогам загальновизнаних сертифікацій�
них центрів. За оцінками експертів, існуючий рівень і досвід управління якістю дозволяє го�
ловним металургійним підприємствам у короткі терміни освоювати випуск продукції україн�
ської номенклатури за національними стандартами практично будь�якої країни. 

Робота із сертифікації систем управління якістю активізувалася на українських мета�
лургійних підприємствах з 1998 р., коли були встановлені взаємовідносини з прямими постій�
ними покупцями за кордоном і великими іноземними трейдерськими компаніями, які займа�
ються реалізацією металопродукції в різноманітних регіонах світу. Для всіх підприємств стало

Таблиця 4.1.

Виробництво сталі на металургійних підприємствах України
за 1999C2003 роки (тис. т)40

* МК – металургійний комбінат; МЗ – металургійний завод.

40 Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль, с. 25.
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зрозуміло, що закріпитися на старих ринках і завойовувати нові, продавати продукцію за
прийнятними цінами можна тільки маючи міжнародні сертифікати на систему управління
якістю і продукцію. На підприємствах були створені служби з керування якістю і незалежно�
го внутрішнього аудиту, які забезпечують контроль над розробкою, впровадженням і функціо�
нуванням елементів системи якості. У результаті ряд підприємств одержали сертифікати якос�
ті моделі ISO 9001:1994. Дія цього стандарту закінчилася 15 грудня 2003 р. 

У грудні 2000 р. Міжнародна організація з стандартизації ухвалила новий стандарт ISO
9001:2000 «Системи управління якістю. Вимоги». Новий стандарт порівняно з попереднім ставить
більш жорсткі вимоги до системи управління якістю. На більшості металургійних підприємств Ук�
раїни активно ведуться роботи з впровадження інтегрованої системи управління підприємством на
базі міжнародних стандартів управління якістю продукції. У рамках підготовки до сертифікації по
ISO 9001:2000 на підприємствах проведене навчання спеціалістів, пов’язаних із системою менед�
жменту якості, а також здійснена фахова атестація спеціалістів. На сьогодні вже впроваджені і
пройшли сертифікацію системи управління якістю по ISO 9001:2000 на «Азовсталі», «Запоріжста�
лі», «Криворіжсталі», металургійному комбінаті імені Ілліча, Донецькому металургійному заводі,
«Дніпроспецсталі», ІСТІЛі. Ці підприємства виробляють на цей час 67,3% сталі і 70% прокату. 

Значна частина прокатної продукції металургійних підприємств України сертифікована
головними світовими центрами. Так, велика частина продукції «Азовсталі» (сталь для суднобуду�
вання, листова сталь для будівельних конструкцій, котлів і судин, які працюють під тиском тощо)
сертифіковані Lloyd’s Register of Shipping (Великобританія), Germanisher Lloyd (Німеччина), Det

Таблиця 4.2.

Виробництво готового прокату на металургійних підприємствах України
за 1999C2003 роки. (тис. т)41

* МК – металургійний комбінат; МЗ – металургійний завод.

41 Металлургический компас. Украина – Мир, №2, февраль, с. 25.
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Norske Veritas (Норвегія), American Bureau of Shipping (США), TUV Rheinland�Berlin Brander�
burg (Німеччина), American Petroleum Institute (США), Bureau Veritas (Франція), Російським
морським регістром. Усього видано 35 сертифікатів на продукцію комбінату. У каталозі Амери�
канського інституту нафти комбінат «Азовсталь» знаходиться серед п’ятьох виробників товсто�
листового прокату для морських конструкцій (дві японських фірми, одна німецька й одна США). 

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча якість прокату з 250 марок конструк�
ційної сталі, сталі для суднобудування, котельної сталі, штрипсів для труб, прокату для будівельних конс�
трукцій підтверджена 30 сертифікатами відповідності сімома закордонними сертифікаційними центрами:
TUV (Німеччина), Germanisher Lloyd (Німеччина), Lloyd’s Register of Shipping (Великобританія), American
Bureau of Shipping (США) Bureau Veritas (France), Det Norske Veritas (Норвегія), Російським морським ре�
гістром. Сертифікований товстий лист, виготовлений комбінатом, визнаний відповідним чинним стандар�
там Німеччини, Великобританії, Франції, Норвегії, США, Японії, євронормам і міждержавним стандартам. 

Наявність на «Запоріжсталі» сертифікованої системи управління якістю продукції доз�
волила за короткий час освоїти випуск і сертифікувати нові види продукції за вимогами наці�
ональних стандартів восьми країн: Іспанії, Італії, Польщі, Словаччини, Гонконгу, Португалії,
Таїланду і Росії. У рамках програми сертифікації продукції комбінат одержав від Німецького
технічного наглядового товариства TUV дозвіл на застосування знака відповідності «U» при
постачаннях сортового, фасонного і плоского прокату як підтвердження того, що зазначена
продукція відповідає вимогам параграфа 22 Гамбурзьких будівельних правил. 

4.2. Розподіл виробництва між експортом і внутрішнім
споживанням

Внутрішні потреби України в продукції чорної металургії переважно задовольняються за раху�
нок власного виробництва. Імпорт не відіграє великої ролі в забезпеченні національної економіки чор�
ним металом. У 2003 р. при експорті чорних металів у 6,73 млрд. USD імпорт становив 505,4 млн. USD
(частка до експорту 7,5%). У фізичному вимірі експорт чорних металів становив 28,78 млн. т, імпорт –
1,55 млн. т (частка до експорту 5,4%). В окремі роки на зовнішній ринок направлялося до 90% усього
виготовленого готового прокату. Тривалий час висока частка експорту не викликала суперечностей
між виробниками чорного металу і його внутрішніми споживачами. Відсутність напруження в розпо�
ділі продукції чорної металургії між внутрішнім ринком і експортом була пов’язана з тим, що: 

по�перше, галузь перетворилася на вагомий стабілізуючий фактор, оскільки слугувала
каналом вливання в економіку зовнішніх фінансових ресурсів і валютних надходжень
до бюджету;

по�друге, український сектор чорної металургії мав резерв невикористаних потужнос�
тей, які в міру зростання внутрішнього попиту вводилися в дію.

В умовах економічної кризи внутрішній попит був невисоким. Через це українське сус�
пільство протягом тривалого часу не сприймало високу орієнтацію металургії на експорт як заг�
розливу для інтересів національних споживачів.

В міру стабілізації української економіки, а потім переходу на високі темпи економічного
зростання всередині країни починає підвищуватися попит на продукцію чорної металургії. За
1999�2003 роки внутрішнє споживання прокату збільшилося з 3754 до 7434 тис. т, або на 98,0%.
Частка поставок вітчизняного прокату на внутрішній ринок за п’ять років зросла з 15,7% до
21,2%. Відповідно, обсяг експорту збільшився з 19200 до 24802 тис. т, або на 29,2%. Його частка
у виробництві прокату знизилася з 84,3% у 1999 р. до 78,8% у 2003 р. Українське металургійне
виробництво за ці роки помітно переорієнтувалося на користь внутрішніх споживачів. Проте об�
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сяг постачань прокату на внутрішній ринок в останній рік уже перестав задовольняти металос�
поживаючі галузі, які вступили в стадію швидкого росту. У 2003 р. при збільшенні виробництва
продукції металургії і металообробки на 14% темпи зростання виробництва продукції в машино�
будуванні становили 35,8%, у будівництві – 23%. Останнім часом стала чітко проявлятися
суперечність, з одного боку, між потребами України в забезпеченні високих темпів економічного
зростання, основу якого тепер складають металоспоживаючі галузі, і, з другого боку, прагненням
українських металургійних підприємств скористатися бумом попиту на світовому ринку. 

Таблиця 4.3.

Експорт і внутрішнє споживання готового прокату в Україні
за 1999C2003 роки (тис. т)42

Рисунок 4.2. Розподіл виробництва готового прокату на експорт і внутрішнє
споживання (у відсотках)44

Загостренню суперечності між високою експортною орієнтацією металургійних підпри�
ємств і інтересами внутрішніх споживачів їхньої продукції сприяла і цінова ситуація, що склала�
ся під прямим впливом підвищення цін на світовому ринку. У 2002 р. почався відтік прокату з
внутрішнього ринку України. Це збіглося з підвищенням внутрішнього попиту з боку металоспо�
живаючих галузей – машинобудування, будівництва, суднобудування, автомобілебудування і ви�
добувної промисловості, що прискорено розвивалися. Незадоволений попит спровокував у
2003 р. ріст цін й на внутрішньому українському ринку. Причому, напруженість на внутрішньому
ринку досягла такої сили, що внутрішні ціни почали підвищуватися несподівано високими тем�
пами. В грудні 2003 р. порівняно з груднем 2002 р. середня оптова ціна на прокат зросла на 32,9%,
у тому числі на арматуру – на 36,2%, сортовий прокат – на 31,3%, лист холоднокатаний – на 28,28,
лист гарячекатаний – навіть на 51,2%.

42 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
43 Внутрішнє споживання = виробництво + імпорт – експорт.
44 Статистичний щорічник України за 2002 рік. – Київ, 2003, с. 126; Статистичний бюлетень за 2003 рік. – Київ,
2003, с. 17.
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Таблиця 4.4.

Динаміка середніх оптових цін на продукцію металургійних підприємств України
за 1999C2003 роки (USD/т)45

Темпи зростання рівня внутрішніх цін виявилися в ряді випадку вищими за зростання
рівня експортних цін. У результаті іноді внутрішня оптова ціна почала перевищувати експор�
тні ціни. Наприклад, внутрішня ціна на арматуру перевищувала експортну ціну станом на сі�
чень 2002 р. на 27,5%, січень 2003 р. – на 10,7%, січень 2004 р. – на 11,5%. Перевищення по га�
рячекатаному листу, відповідно, становило 47,7%, 2,6% і 30,8%, по холоднокатаному листу –

45 Дані «Держзовнішінформа».
46 н/д – немає даних.
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Рисунок 4.3. Світові, українські експортні і внутрішні оптові ціни на катанку (USD/т)

Рисунок 4.4. Світові, українські експортні і внутрішні оптові ціни на арматуру (USD/т)
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Рисунок 4.5. Світові, українські експортні і внутрішні оптові ціни на гарячекатаний лист
(USD/т)

Рисунок 4.6. Світові, українські експортні і внутрішні оптові ціни на холоднокатаний
лист (USD/т)
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35,6%, тимчасове відставання на �7,7% і знову перевищення на 15,5%. Проте наближення і на�
віть перевищення внутрішніх оптових цін над експортними не викликало значного припливу
продукції на внутрішній ринок. У 2003 р. була нерідкою ситуація, коли споживачі металургій�
ної продукції не могли її закупити у підприємств�виробників навіть за вищими світовими ці�
нами. Таку ситуацію експерти пояснюють декількома причинами:

по�перше, це причини цілком легального характеру, що віддзеркалюють ефект «продов�
ження дії» – необхідність виконання укладених раніше договорів, прагнення зберегти
нішу, завойовану на світовому ринку:

по�друге, це причини, які носять тіньовий характер – можливість ухилення від оподат�
ковування й осідання частини тіньових прибутків за межами України. Експерти оціню�
ють цю обставину як найсильніший спонукальний мотив прагнення металургійних під�
приємств до розширення експортної діяльності. 

Для сектора чорної металургії останніми роками стає характерним масове виникнення
навколо підприємств посередницьких компаній, які займаються збутом їхньої продукції за ме�
жами України. Це, з одного боку, відбиває об’єктивний процес розвитку спеціалізації діяльності.
Спеціалізовані збутові компанії мають можливість проводити кваліфіковану маркетингову ді�
яльність, добре адаптовані до ринкової інфраструктури інших країн, формують склад професіо�
налів, які мають досвід роботи на зовнішніх ринках, що підвищує якість і дозволяє знизити пи�
томі витрати на проведення експортних операцій. Але частина експортних операцій має тіньо�
вий характер (використання так званих транзитних і фіктивних фірм). Одним із основних меха�
нізмів, які дозволяють експортерам металу уникати сплати податку на прибуток, є виведення ре�
ального прибутку за кордон через офшорні компанії, підконтрольні менеджменту таких експор�
терів. Часто ці дії збігаються з завищенням собівартості продукції шляхом фіктивних і транзит�
них підприємств при постачаннях. Експерти підтверджують, що останнім часом маржа трейде�
рів становить 20�25% і навіть доходить до 30% від експортної ціни (офіційно декларованої при

Рисунок 4.7. Світові, українські експортні і внутрішні оптові ціни на сортовий прокат
(USD/т)
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експорті продукції)47. Спостерігачі й експерти прогнозують, що зростання попиту, яке продовжу�
ється, на метал на світовому ринку і наявність сильних тіньових стимулів сприятимуть збере�
женню високої експортної орієнтації українського сектора чорної металургії на найближчу пер�
спективу.

Таблиця 4.5.

Експертна оцінка збутової маржі при експорті продукції чорної металургії (USD/т)

Останнім часом стратегічного значення для України набула проблема узгодження інтере�
сів виробників чорного металу і його основних споживачів. На внутрішньому ринку прокату ви�
никла ситуація, яка багато в чому повторює ситуацію на ринку сировини для металургійного ви�
робництва. Україна поки уникає застосування системи обмежень до внутрішнього ринку прока�
ту. Дотепер у країні діє тільки одна жорстка система обмежень, яка застосовується до вивозу ме�
талобрухту. На цей час уряд вживає ряд заходів для регулювання ринку прокату, використовую�
чи для цього механізм добровільної згоди. 1 березня 2004 р. уряд і представники 10 великих ме�
талургійних підприємств країни підписали меморандум про погоджені дії. За умовами меморан�
думу, металургійні підприємства зобов’язуються знизити ціни на поставлену на внутрішній ри�
нок продукцію до рівня, зафіксованого на 30 грудня 2003 р., а також укласти прямі контракти з
внутрішніми споживачами. Проте зі свого боку металурги вимагали від уряду вирішення питан�
ня про відповідну фіксацію цін на сировину. На сьогодні уряд за допомогою системи меморанду�
мів намагається розв’язати проблему з виробниками сировини, але поки не дуже успішно.

4.3. Середньостроковий прогноз 

При підготовці даного розділу звіту були розглянуті різні варіанти підходів і оцінок
перспектив розвитку чорної металургії, які затверджені офіційно і пропонуються різними ук�
раїнськими експертами. Порівняльний аналіз дозволив визначити найбільш очікуваний сце�
нарій і найбільш реальні параметри розвитку чорної металургії України до 2010 р. Стратегія і
прогноз розвитку чорної металургії визначатимуться такими важливими позиціями:

тривалістю сприятливої кон’юнктури на світовому ринку;. 

темпами зростання внутрішнього споживання; 

базовими можливостями – станом і розмірами виробничого потенціалу галузі;

ступенем забезпечення і цінами на сировину. 

Тривалість сприятливої кон’юнктури на світовому ринку сталі

За прогнозами, розробленими IISI, споживання продукції чорної металургії у світі в
2004 р. може досягти 936 млн. т, що на 5,8% перевищить позиції 2003 р. На світовому ринку
відчуватиметься нестача прокату, оскільки попит на нього вже наприкінці 2003 р. набув ха�

47 Бізнес, №14, 5 квітня 2004 р., с. 67.
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рактеру бума. Але світові експерти починають висловлювати побоювання стосовно розвит�
ку ситуації після 2004 р. Сплеск у 2003�2004 роках світового попиту на продукцію чорної ме�
талургії має яскраво виражений циклічний характер, оскільки пов’язаний із формуванням
потреб у металі з боку країн, які вступили в стадію індустріалізації (країни Азії і Латинської
Америки). Активність цих процесів у міру рішення внутрішніх завдань індустріалізації в цих
країнах спадатиме. За твердженнями експертів, зростання потреб у металі нижчими темпа�
ми триватиме ще 2�3 роки (деякі експерти вважають 3�5 років). За середньостроковими
прогнозами IISI, у 2007 р. споживання продукції чорної металургії у світі збільшиться до
1041 млн. т, або на 11,2% до рівня 2004 р. (середньорічний темп росту становитиме 3,7%).
Проте за твердженням World Steel Dynamics, світовий ринок металу вже в 2006 р. може ре�
ально зіштовхнутися з черговим спадом попиту. 

У ході розробки середньострокового прогнозу фактор розвитку ситуації на світовому рин�
ку чорного металу був врахований при оцінці масштабів виробництва продукції на експорт. На
2004 р. прогнозується збільшення експорту на 5,6% до рівня 2003 р. При сприятливій кон’юнкту�
рі можна очікувати, що рівень конкурентного тиску на Україну на світовому ринку зменшиться, і
вона зможе забезпечити розширення своєї присутності на усіх своїх ринках. У наступний 2005 р.
експорт зростатиме ще більшими темпами – приблизно на 6,1 %. Передбачається, що, починаючи
з 2007 р., в умовах погіршення світової кон’юнктури, Україна буде змушена скорочувати свій екс�
порт. За оптимістичним варіантом обсяг експорту прокату в 2010 р. може становити 7,6 млн. т, що
лише на 7,7 % вище рівня 2003 р. Нині окремі експерти висловлюють стриманіші оцінки очікува�
ного обсягу експорту на 2010 р. На їхню думку, обсяг експорту до 2010 р. скоротиться на 11,3�
15,3% відносно рівня 2003 р. і становитиме 21�22 млн. т. 

Темпи зростання внутрішнього споживання сталі

Внутрішнє споживання чорних металів має тісну кореляцію з економічним розвитком
країни. Подолання кризового спаду, пожвавлення економіки, а потім і перехід до високих тем�
пів економічного росту почали відроджувати в Україні внутрішню потребу в металі. Поступо�
во збільшується попит на чорний метал з боку будівництва, машинобудування, комунального
господарства. Прогноз внутрішнього споживання чорного металу будується з урахуванням
очікуваних темпів економічного росту. У проекті «Стратегії економічного і соціального роз�
витку України на 2004�2015 роки», підготовленому за дорученням Президента України, серед�
ньорічні темпи росту економіки в 2004�2015 роках передбачаються на рівні 6,8%. Більшими
темпами розвиватимуться галузі, котрі є основними споживачами прокату – промисловість і
будівництво. При прогнозі виробництва прокату найвищі темпи приросту в середньостроковій
перспективі передбачаються для 2004�2005 р. і складають, відповідно, 9,8%. Очікується, що в
наступні роки темпи приросту виробництва прокату декілька зменшаться: середньорічні тем�
пи приросту в 2006�2010 роках дорівнюватимуть 7,4%. У 2010 р. внутрішні потреби в прокаті
становитимуть 11,5 млн. т. Деякі експерти прогнозують приріст до 12 млн. т.

Базові можливості – стан і розміри виробничого потенціалу галузі

Офіційні прогнози, інтерв’ю з представниками Міністерства промислової політики і
висновки експертів свідчать про те, що в середньостроковій перспективі в Україні не плануєть�
ся будівництва нових металургійних підприємств. Наявні потужності достатні для підтримки
зростаючого внутрішнього споживання і експорту. Крім того, в Україні поки що відсутні інвес�
тиції в необхідних обсягах. З великим ступенем імовірності можна очікувати невеликого при�
росту потенціалу існуючих у чорній металургії потужностей, оскільки їх приріст переважно
здійснюється за рахунок часткової реконструкції і точкового технічного оновлення. 
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У середньостроковій перспективі стан суспільства (менталітет, традиції) дозволяє вико�
ристовувати виробничий потенціал, який завдає екологічної шкоди. В сучасних умовах збере�
ження традиційного металургійного виробництва є своєрідною альтернативою економічній
смерті тих територій, на яких він розміщений. Суспільство не має у своєму розпорядженні ін�
вестиційних ресурсів для швидкої заміни металургійного виробництва на нові види діяльності,
які забезпечили б нову зайнятість робітникам, прибутки до місцевих бюджетів і підтримку со�
ціальної інфраструктури територій. В середньострокових прогнозах в якості основного резерву
збільшення обсягів виробництва чорної металургії розглядається підвищення ступеня викорис�
тання наявних виробничих потужностей. Це дозволить найповніше використати тимчасову
сприятливу кон’юнктуру на світовому ринку, зберегти цінову конкурентноздатність україн�
ської продукції і знизити ризики інвестиційних втрат при скороченні попиту на світовому рин�
ку в майбутньому. Такий підхід мінімізує ризики надвиробництва. 

Ступінь забезпеченості сировиною

В середньостроковій перспективі ступінь забезпеченості сировиною стає одним із голов�
них факторів, які визначають параметри українського сектора чорної металургії. Обсяг металур�
гійного виробництва в середньостроковій перспективі прогнозується за умови незначного збіль�
шення імпорту сировини. Береться до уваги, що, по�перше, розширення імпорту сировини за сві�
товими цінами може стати фактором зниження рентабельності українського металургійного ви�
робництва; по�друге, металургія не повинна збільшувати сировинну залежність України від Ро�
сії. Дорога сировина знижує межу рентабельності і при очікуваному падінні цін на продукцію
чорної металургії на світовому ринку змусить Україну виводити з експлуатації неефективні ви�
робничі потужності.

Таблиця 4.6.

Прогноз виробництва сталі на металургійних підприємствах України
в 2004C2010 рр., млн. т

* Виробничі потужності сталеливарного виробництва металургійних підприємств.
Таблиця 4.7.

Прогноз виробництва, внутрішнього споживання, експорту й імпорту прокату
в Україні в 2004C2010 рр., млн. т
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Висновки

Вступ світового ринку сталі у новий цикл, який забезпечує сприятливу кон’юнктуру в
середньостроковій перспективі, розкрив перед українським сектором чорної металургії
великі і досить реальні можливості. Під їх впливом Україна інтенсивно трансформуєть�
ся у великого світового продавця чорного металу. Ця трансформація має декілька нап�
рямків:

– в результаті економічної й оперативної інвестиційної політики швидко формуються
виробничі потужності, спроможні забезпечити постійний і великий потік продукції на
зовнішній ринок;

– точкове технічне оновлення сприяє створенню технологічних і технічних основ для
поліпшення якості продукції, що підтверджується міжнародними сертифікатами і наці�
ональними стандартами країн, яким продає свою продукцію Україна;

– всі головні українські експортери мають стратегічні плани технічного і технологічно�
го оновлення виробництва, націлені на забезпечення конкурентних переваг на світово�
му ринку; менеджмент підприємств швидко адаптується до роботи на зовнішньому
ринку і його вимогах, 

– створюються постійні системи просування на зовнішні ринки, включаючи партнерство
з іноземними збутовими компаніями і купівлю металургійних активів у Європі і США.

У 2003 р. уперше гостро проявилися суперечності між роботою металургійних підприємств
на експорт і внутрішній ринок. Зростання внутрішніх цін на метал не призвело до переорі�
єнтування виробників металу на внутрішній ринок. У системі орієнтирів українських мета�
лургійних підприємств пріоритет мають тіньові мотиви (ухилення від оподаткування, осі�
дання за кордоном тіньових прибутків), які стимулюють їхню роботу на зовнішній ринок.
Зовнішньоторговельна діяльність, у якій активну участь бере чорна металургія, розгляда�
ється в Україні як одна з основних сфер активного поширення тіньової економіки. 

Розвиток чорної металургії в середньостроковій перспективі відбуватиметься за тенден�
ціями (у форматі моделі), які вже визначилися сьогодні. Значна частина виробництва,
призначена на експорт, матиме пряму кореляцію з кон’юнктурою на світовому ринку ме�
талу – прогнозується максимальне збільшення обсягів виробництва в 2004�2005 рр. і
зменшення темпів зростання до 2010 р. Поступово в міру пожвавлення національної еко�
номіки відбуватиметься зростання внутрішнього споживання продукції чорної металур�
гії. Цей фактор стає визначальним при виборі майбутніх співвідношень у розподілі про�
дукції між експортом і внутрішнім споживанням. Забезпечення металом внутрішнього
споживання стає стратегічним пріоритетом країни. 

У середньостроковій перспективі модель українського сектора чорної металургії не заз�
нає помітних змін. Вона розвиватиметься на наявному виробничому потенціалі при час�
тковому технічному і технологічному оновленні. Основним резервом зростання обсягів
виробництва залишиться підвищення ступеня використання виробничих потужностей.
Подорожчання сировини позначило межі розвитку українського сектора чорної металур�
гії в нинішній моделі. Дорога сировина при зниженні цін на прокат, яке очікується після
бума на світовому ринку, змусить виробників виводити з експлуатації неефективні по�
тужності. Тому в прогнозі до 2010 р. темпи збільшення потужностей чорної металургії
прийняті невисокі – 9,3% відосно рівня 2003 року. В довгостроковій перспективі Україна
зіткнеться з необхідністю зміни стратегічної моделі розвитку сектора чорної металургії,
оскільки в ній іманентно закладені обмеження ефективності і конкурентоспроможності
(низький рівень продуктивності праці, висока енерго� і матеріалоємність). Зміна моделі
потребуватиме значних інвестицій, частину з яких необхідно буде направити на ліквіда�
цію застарілих і зношених виробничих потужностей, вирішення гострих завдань соціаль�
ного характеру і впровадження масштабних екологічних програм.
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5
Експорт
У 2003 р. і на початку 2004 р. Україні вдалося максимально використати поліпшення

кон’юнктури на світовому ринку. У 2003 р. з України експортовано продукції чорної металургії
у фізичному вимірі 28,53 млн. т, у вартісному вимірі – 6,73 млрд. USD. За останні п’ять років
(1999�2003 роки) експорт продукції чорної металургії збільшився у фізичному вимірі на 11,3%,
у вартісному вимірі – на 33,8%. Підвищений приріст експорту у вартісному вимірі прийшовся
в основному на 2003 р. За цей рік він зріс на 25,3%. Це пов’язано з позитивною динамікою екс�
портних цін. Порівняно з 2002 р. у 2003 р. середня експортна ціна49 української продукції в роз�
рахунку на одну тонну піднялася з 178 USD/т до 236 USD/т, або на 32,6%. Причому приріст
експорту у вартісному вираженні відбувся на тлі зменшення експорту у фізичному вимірі на
5,6% за рахунок скорочення експорту тих видів продукції, які мають меншу додану вартість. Ви�
сокі темпи приросту експорту зберігаються в Україні й на початку 2004 р. 

5.1. Продуктова структура експорту

Основними продуктовими групами в експортній групі «чорна металургія» є: сировинна
продукція – чавун, феросплави, відходи і металобрухт; прокат, у тому числі:

напівфабрикати – нелеговані злитки, заготовки, сталь нержавіюча в злитках, сталь
легована в злитках;

сортовий прокат – катанка, прутки в бунтах, арматура, куточки й інші профілі, прутки
леговані, з нержавіючої сталі, нелеговані;

плоский прокат – лист гарячекатаний, холоднокатаний, легований, нержавіючий, лист
із покриттям;

інша продукція.

Структура експорту української продукції чорної металургії має сильну «сировинну»
орієнтацію – у ній висока частка сировини і напівфабрикатів. У 2003 р. їх частка в експорті у
фізичному вимірі становила 49,1%, у вартісному – 45,3%. У складі готового прокату домінує
плоский прокат: у фізичному вимірі він займає в експорті продукції чорної металургії 28,1%, у
вартісному – 31,1%. На частку сортового прокату припадає у фізичному вимірі 22,2%, у вартіс�
ному – 22,7%. Порівняно з 1999 р. у структурі експорту відбулися певні зміни: зменшилася
частка напівфабрикатів і збільшилася частка готового прокату, насамперед плоского прокату.
У структурі експорту зростає частка продукції з більш високою доданою вартістю. Проте у ці�
лому продуктова структура залишається досить консервативною з переважанням напівфабри�
катів і рядового сортового прокату.

48 В розділі використані дані Державного комитету статистики України про експорт продукції чорної металургії
по групі 72 УКТ ВЕД.
49 Середня експортна ціна – розрахункова середньостатистична вартість експорту 1 тонни продукції.
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Рисунок 5.1. Експорт продукції чорної металургії з України
за 1999C2003 роки (млрд. USD)

Рисунок 5.2. Експорт продукції чорної металургії з України
за 1999C2003 роки (млн. т)

Рисунок 5.3. Середня експортна ціна української продукції чорної металургії 
за 1999C2003 роки (USD/т)
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Рисунок 5.4. Структура експорту продукції чорної металургії України у 2003 р.
(у вартісному вимірі, у відсотках)50

Рисунок 5.5. Структура експорту продукції чорної металургії з України у 1999 р.
(у вартісному вимірі, у відсотках)50

Рисунок 5.6. Середня експортна ціна окремих видів української продукції чорної
металургії у 2003 р. (USD/т)50

50 Дані Державного комітету статистики України.
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Українські металургійні підприємства не мають амбіційних планів стосовно
кардинальної зміни продуктової структури експорту. На тлі незначних інвестиційних ресурсів
і з урахуванням наявності величезного потенціалу існуючих потужностей, менеджмент і
стратегічні власники спрямовують свої зусилля на максимальне їх використання. Потужності
мають обмежений термін експлуатації, тому менеджмент і власники намагаються найповніше
використати їх експортний потенціал. Вони реально оцінюють тимчасовість сприятливої
світової кон’юнктури, яка не дасть додаткового строку для перебудови виробництва на нову
номенклатуру продукції з більшою доданою вартістю. До того ж, безпрецедентне зростання
світових цін на всі види продукції чорної металургії при відносно нижчому рівні внутрішніх
витрат на їх виробництво робить в Україні високоприбутковим видом практично будь�який
металургійний бізнес, пов’язаний з експортом. Сильними стимулами для розширення експорту
продукції для металургійних підприємств, як вже відзначалось раніше, залишаються тіньові
мотиви. Основний виграш від експортної діяльності порівняно з продажами на внутрішньому
ринку полягає в можливості виводити частину прибутку з�під податку й акумулювати її за
межами країни. Частково цей прибуток повертається у вигляді тіньових особистих прибутків
менеджменту і стратегічних власників, частково – у вигляді іноземних інвестицій, для яких
податкова ситуація виявляється сприятливішою, ніж пряме реінвестування прибутку самих
підприємств.

Рисунок 5.7. Експорт продуктів сировинної групи з України за 1999C2003 роки (млн. т)
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Сировинна група

Найпомітнішою позитивною тенденцією є зменшення обсягу сировинної групи і її
частки в експорті української продукції чорної металургії. За 1999�2003 роки обсяг продажів
на зовнішньому ринку продуктів цієї групи знизився з 7,2 до 3,8 млн. т, або на 47,1%. У
результаті частка сировинної продукції в експорті продукції чорної металургії зменшилася за
цей період із 28,2% до 13,4%. В українському суспільстві переважає негативна оцінка
«сировинної» спрямованості експорту. Сировинна група представляє, крім феросплавів,
дешеву частину експорту. Крім того, така сировина як чавун і металобрухт, мають стратегічне
значення для власного металургійного виробництва.

Чавун

В експорті продукції чорної металургії частка чавуну постійно знижується й у 2003 р.
становила лише 3,2%. Це не пов’язано з кон’юнктурою світового ринку, оскільки на чавун іс�
нує постійний і підвищений попит. Експорт українського чавуну здійснюється в найпрестиж�
ніші географічні ринки світу: Італія – 60,2%, США – 30,3% (експортується в 15 країн світу).
Проте українські металургійні підприємства воліють використовувати його переважно для
власних потреб. У 2003 р. із вироблених 29,6 млн. т чавуну було експортовано тільки 0,9 млн.
т, або 3,0%. Особливо загострилася внутрішня потреба в чавуні в зв’язку з виниклим дефіци�
том металобрухту. Разом з тим очікується, що найближчим часом Україна збільшить вироб�
ництво чавуну, який може частково надійти на зовнішні ринки. Зростання цін на чавун стає
сильним стимулом для нарощування його виробництва. Середня експортна ціна на чавун за

51 Дані Державного комітету статистики України.

Таблиця 5.3.

Географічна структура експорту з України чавуну за 2002C2003 роки51
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останні п’ять років значно зросла: із 90,5 USD/т у 1999 р. до 140,5 USD/т у 2003 р. (приріст –
55,2%). У зв’язку з цим, останнім часом в Україні надзвичайно активізувався процес реконс�
трукції доменного виробництва, яке може стати основою майбутнього розширення експорту
чавуну. Потенціал українського доменного виробництва, за визначенням експертів, значний і
може забезпечити його виробництво понад потреби України. 

Феросплави

Найдорожчим продуктом у цій групі є феросплави. Середня експортна ціна фероспла�
вів становила: у 1999 р. – 430,6 USD/т, у 2003 р. – 540,2 USD/т. В основному виробництво фе�
росплавів в Україні орієнтовано на експорт. У 2003 р. було вироблено феросплавів 1,6 млн. т,
експортовано – 1,1 млн. т, або 68,7%. Вони займають в експорті продукції чорної металургії
незначне місце – 3,9%. На світовому ринку існує постійний попит на цей вид продукції. Основ�
ні ринки збуту феросиліцію – Росія, Туреччина, Швеція, Словаччина; феросилікомарганцю –
Росія, Південна Корея, Туреччина, Польща; феромарганцю – Росія, Румунія, Казахстан, Поль�
ща. Україна постійно експортуватиме феросплави понад свої внутрішні потреби.

Металобрухт

Стратегічні позиції в сировинній групі українського експорту займає металобрухт.
Декілька років підряд на частку металобрухту припадала значна частина в українському
експорті продукції чорної металургії: 1999 р – продано на зовнішньому ринку 4,7 млн. т
(18,5% сумарного експорту по групі), 2000 р. – 5,0 млн. т (17,7%); 2001 р. – 4,5 млн. т
(15,7%). Український металобрухт протягом декількох років посідав помітне місце у світо�
вому експорті: у 1999 р. його частка становила 8,55%, у 2000 р. – 8,47%, у 2001 р. – 8,32%. У
ці роки на світовому ринку металобрухту Україна відігравала навіть більш значну роль, ніж
на ринку сталі, на якому на її частку припадало 3,75%. В результаті введення адміністратив�
них обмежень на вивіз, а потім вивізного мита обсяги експорту металобрухту і його частка
в українському експорті продукції чорної металургії почали падати. У 2002 р. було продано
на зовнішньому ринку 3,8 млн. т, що становило в сумарному експорті по групі 12,6%, у
2003 р. – 1,8 млн. т, його частка в сумарному експорті по групі знизилася до 6,3%. У 2003 р.
експорт металобрухту впав до рекордно низької позначки, починаючи з 1997 р. 

Таблиця 5.4.

Експорт металобрухту з України за 1995C2003 роки

Основні ринки збуту металобрухту: Туреччина – 37,7%, Молдова – 30,8%, Єгипет –
14,9%, Малайзія – 6,3%. На частку інших країн припадає 9,0%. За останні п’ять років середня
експортна ціна металобрухту піднялася з 65,2 USD/т у 1999 р. до 125,4 USD/т у 2003 р., або на
92,3%. Перспектива розвитку ситуації на світовому ринку металобрухту для України сприят�
лива. Попит на металобрухт і надалі стабільно підвищуватиметься в зв’язку з ростом виплав�
ки сталі, дефіциту і зростанням цін на залізорудну сировину, збільшенню питомої ваги техно�

52 Steel Statistical Yearbook 2003.
53 Дані Державного комітету статистики України.
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логічних потужностей, які споживають брухт. Виходячи з аналізу світових тенденцій, експер�
ти «Укрпромзовнішекспертиза» роблять такі висновки про тенденції на ринку металобрухту: 

очікується зростання світової торгівлі металобрухтом щорічно на 4�7 млн. т до рівня 95�
100 млн. т у 2010 році;

зберігатимуться високі ціни на металобрухт із щорічним зростанням на 15�30 USD/т;

кон’юнктура ринку металобрухту матиме циклічність, яка повторюватиме сценарій
2003�2004 років.

Незважаючи на сприятливу кон’юнктуру на світовому ринку, гостра необхідність забез�
печувати ресурси для приросту вітчизняного виробництва сталі, швидше за все, буде підставою
для продовження обмежень на вивіз металобрухту з України. Проте у зв’язку з пожвавленням
діяльності в промисловості, будівництві і видобувній промисловості в Україні паралельно з під�
вищенням внутрішнього споживання продукції чорної металургії відбуватиметься більш інтен�
сивне утворення вторинних металів – виведення з експлуатації зношених основних фондів, ут�
ворення відходів у процесі металообробки. Темпи утворення вторинних металів у середньос�
троковій перспективі не перевищать приросту обсягів вітчизняного виробництва сталі.

54 Дані Державного комітету статистики України.

Таблиця 5.5.

Географічна структура експорту металобрухту з України 

за 2002C2003 роки54
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Прокат

Останніми роками з’явилася стійка тенденція до підвищення обсягів і частки прокату в
структурі українського експорту продукції чорної металургії. У 2003 р. обсяг експорту прока�
ту становив 24,5 млн. т, або у вартісному вимірі – 5578 млн. USD. За 1999�2003 роки при змен�
шенні експорту продукції сировинної групи, частка прокату в експорті продукції чорної мета�
лургії збільшилася з 71,8% до 86,0%. Якщо розвинені країни в основному експортують готовий
прокат високого ступеня переробки з великою доданою вартістю, то в структурі українського
експорту основну частину займають напівфабрикати (заготівка квадратна і сляби). У 2003 р.
на частку напівфабрикатів в експорті прокату у вартісному вимірі припадало 36,5%, у фізич�
ному вимірі – 41,5%. Готовий прокат займає в експорті продукції чорної металургії у вартісно�
му вимірі 63,5% (плоский прокат – 36,7%, сортовий прокат – 26,8%), у фізичному вимірі –
58,5% (плоский прокат – 32,7%%, сортовий прокат – 25,8%). 

Рисунок 5.8. Експорт прокату з України за 1999C2003 роки (млн. т)
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Рисунок 5.9. Структура експорту за видами прокату з України за 1999C2003 роки
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Напівфабрикати

Обсяг виробництва напівфабрикатів в Україні майже повністю визначається потребами
експорту. Так, у 2003 р. було вироблено заготівок 10,3 млн. т, із них 10,09 млн. т експортовано.
Історично – це найбільша продуктова група українського експорту продукції чорної металур�
гії. У складі експорту напівфабрикатів приблизно 73�74% припадає на частку квадратної заго�
товки, 24�25% – на частку слябів, 1�3% на частку іншої продукції. Основними ринками збуту
напівфабрикатів у 2003 р. були: Китай – 14,2%, Індонезія – 9,4%, Італія – 9,1%. Основні ринки
збуту квадратної заготівлі – Єгипет, Китай, Таїланд, Тайвань, Філіппіни й Індонезія, слябів –
Італія, Китай, Індонезія, Південна Корея. 

Слабкі позиції України при виході на зовнішні ринки призвели до того, що розвинені
країни відтіснили її в нішу продажу напівфабрикатів. На цей час на світовому ринку напівфаб�
рикатів близько 60% займають великі оператори, які з’явилися на світовому ринку порівняно
недавно – Росія, Україна і Бразилія. Ринок напівфабрикатів дотепер приваблює українських
виробників своєю легкістю і ємністю. За наявності застарілих потужностей, які набагато пере�
вищують внутрішні потреби країни, для переважної частини українських підприємств ринок
напівфабрикатів стає хорошим варіантом економічно ефективного ведення бізнесу. Тим більше
що в 2003 р. у результаті перевищення попиту над пропозицією на світовому ринку склався до�
сить високий рівень цін на цей вид продукції. Середня експортна ціна напівфабрикатів

Таблиця 5.6.

Основні географічні ринки експорту окремих видів прокату з України
за 1999C2003 роки (у вартісному вимірі, у відсотках до відповідного виду)
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становила 84,7% від середньої експортної ціни сортового прокату. В Україні поки немає еколо�
гічних обмежень, вона володіє порівняно зі світовими дешевшими й у великих обсягах ресурса�
ми, може використовувати дешеву робочу силу. У середньостроковій перспективі напівфабри�
кати залишаться однією з найбільших груп українського експорту продукції чорної металургії. 

Готовий прокат

За останні п’ять років в українському експорті намітилася позитивна тенденція до зрос�
тання в експорті готових видів прокату, а в складі готового прокату – плоского прокату. За
1999�2003 роки при рості у вартісному вимірі експорту напівфабрикатів на 20,0%, експорт сор�
тового прокату збільшився на 33,3%, а плоского прокату – на 57,5%. Це призвело до перегру�
пування в складі продуктової структури експорту прокату: частка напівфабрикатів знизилася
з 46,7% до 36,5%, сортового прокату збільшилася з 32,4% до 36,7%, плоского прокату – із 20,9%
до 26,8%. У 2003 р. у складі сортового прокату було експортовано 3,46 млн. т арматури (при�
ріст до 2002 р. – у тоннажі 6,4%, у вартості – 38,9%), 1,92 млн. т катанки (скорочення в тонна�
жі 6,9%, у вартості приріст 14,9%) і 1,171 млн. т профільного прокату (приріст у тоннажі –
29,1%, у вартості – 56,8%). Основні ринки збуту прокату в бунтах – Іран, Сербія, Чорногорія,
Ізраїль, Болгарія, Нігерія; прокату в прутках – Алжир, Сирія, Іран, Нігерія, Ліван; профільно�
го прокату – Росія, Іран, Туреччина. Позиція сортового прокату найбільш обмежується розмі�
рами внутрішнього споживання. На сортовий прокат існує високий попит на українському
внутрішньому ринку, особливо з боку будівництва. У 2003 р. порівняно з 2002 р. видиме внут�
рішнє споживання сортового прокату зросло на 35�37%. Очікується, що в зв’язку з подальшим
збільшенням внутрішнього споживання темпи приросту обсягів експорту сортового прокату
відставатимуть від приросту експорту плоского прокату.

Основними імпортерами плоского прокату гарячекатаного і холоднокатаного без пок�
риття останні роки стабільно є Китай і Туреччина. В 2003 р. в експорті прокату плоского гаря�
чекатаного без покриття на частку Китаю припадало – 24,4%, Туреччини – 11,0%. У експорті
прокату плоского холоднокатаного без покриття на частку Китаю припадало 46,2%, Туреччи�
ни – 6,6%. Серед імпортерів починає виділятися Росія, в експорті цих видів плоского прокату
на її частку припадає 9 і 10,3%. Ніша готового прокату, особливо плоского, є найконкурентні�
шою на світовому ринку. Проте за останній час у зв’язку зі збільшенням попиту на світовому
ринку виникли умови для закріплення української продукції й у цих нішах. Цьому сприяють і
успіхи українських виробників у поліпшенні якості продукції. За українською номенклатурою
їхня продукція вже може конкурувати з продукцією більшості світових виробників. Проте за�
воювання цих ніш відбуватиметься поступово. Найреальніші можливості мають більш конку�
рентоспроможні великі металургійні підприємства.

Інтерес до зростання продажів на зовнішньому ринку складного прокату виявляють і но�
ві стратегічні власники, які прийшли на українські металургійні підприємства. Крім того, в Ук�
раїні з’являється розуміння того, що масштабний експорт напівфабрикатів сприяє зміцненню ін�
ших конкурентів у сфері виробництва прокату. Це опосередковано скорочує можливості присут�
ності на світовому ринку для українських виробників із дорожчими і прибутковішими видами
продукції чорної металургії. Інтерв’ю з представниками підприємств показали, що вони ставлять
перед собою завдання скористатися сприятливою кон’юнктурою на світовому ринку для закріп�
лення на раніше закритих для них продуктових нішах і географічних ринках. Українські підпри�
ємства прагнуть завоювати статус «звичного» експортера. У зв’язку з цим українські виробники
особливу увагу зараз приділяють питанням просування прокату на головні світові ринки.

Експерти і спостерігачі відзначають нові явища в процесі глобалізації світового ринку ста�
лі. Їх пов’язують із появою ознак формування світового поділу виробництва – закріплення місця
національних металургійних виробництв у загальній системі світового металургійного виробниц�
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тва. Окремі контури цього глобального процесу вже починають вимальовуватися, у тому числі і
місце в ньому України. Глобалізація світового ринку поступово розділяє країни на дві групи. Пер�
ша група – це розвинені країни, технічний і технологічний рівень яких дозволяє їм зайняти місце
світових виробників складного готового прокату. До другої групи належать країни, які мають
більш низький або застарілий технічний і технологічний рівень. Вони стають основними поста�
чальниками на світовий ринок напівфабрикатів і рядової сталі. За всіма ознаками, експерти і
спостерігачі відносять Україну до другої групи. Проте, оцінка тенденцій, які намітилися в зміні
продуктової структури українського експорту останнім часом, дає підстави для висновку про те,
що належність України до сировинної групи країн у перспективі буде зменшуватися. Основною
позицією, за якою можна прогнозувати зниження продажів на зовнішньому ринку, стане група на�
півфабрикатів. Посилиться тенденція розширення продажів більш складного плоского прокату,
котрий зараз є найліквіднішою позицією українського експорту. 

Таблиця 5.7.

Прогноз структури експорту прокату з України за 2004C2010 роки (млн. т)

5.2. Географічна структура експорту

Україна разом із Росією з’явилася на світовому ринку сталі в 1992 р. після розпаду
СРСР, коли їх металургійна продукція виявилася зайвою на їхньому внутрішньому ринку під
час економічної кризи. У 1992 р. вони експортували близько 15 млн. т сталі, що становило 7,6%
світового експорту. Поряд з Україною і Росією з дешевою сталлю вийшли й інші нові великі
оператори – Бразилія, Південна Корея, Тайвань та інші. У зв’язку з цим світовий ринок сталі
пережив одне з найглибших потрясінь. На внутрішніх ринках головних виробників світу –
США і країни ЄС – з’явилася у великих обсягах дешева металургійна продукція, що завдава�
ло збитків їхнім власним виробникам. Для боротьби з новими конкурентами розвинені країни
застосували доступну їм цивілізовану форму – антидемпінгові і спеціальні розслідування, на
основі яких вживалися заходи для захисту внутрішніх ринків – вводилися обмежувальні кво�
ти і мита. Особливо активізувалася політика захисту внутрішніх ринків після 1995 р., коли
розвинені країни ухвалили національні антидемпінгові законодавства. В результаті цього вони
зуміли побудувати навколо своїх внутрішніх ринків досить ефективні бар’єри. Україна була
витиснута з головних світових ринків і змушена просуватися на інші світові ринки – у країни
Азії, Африки, Ближнього і Середнього Сходу.

Освоєння нових ринків в економічному відношенні компенсувало закриття перед Укра�
їною ринків розвинених країн. Проте на цей час Україна починає спроби для відновлення і роз�
ширення своїх позицій на ринках країн ЄС і США. У цьому нині в Україні бачать не стільки
джерело одержання високих додаткових прибутків, скільки спосіб утвердження нового іміджу
країни. Для України стає стратегічно важливим визнання її місця на головних світових ринках
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металу. Разом з тим практика показала, що зняття антидемпінгових бар’єрів, встановлених
США і ЄС, буде тривалим і складним процесом. 

У ході вирішення питань про зняття бар’єрів для українського імпорту США і ЄС не�
рідко обтяжують їх додатковими умовами. В стосунках України з ЄС – це торкнулося додат�
кової вимоги про скасування мита на вивіз металобрухту. В свою чергу 22 жовтня 2001 р. Ко�
місія з міжнародної торгівлі США в рамках розслідування проти імпорту металургійної про�
дукції вимагала від України ліквідації зайвих потужностей з виробництва сталі. В ході анти�
демпінгової практики США іноді висувають вимоги, які навіть лежать поза сферою металур�
гійного виробництва. Так, із 1 листопада 2001 р. США мали намір ввести економічні санкції
щодо українських труб, але погодилися на їхнє скасування в обмін на ухвалення парламентом
України законопроекту, який регулює виготовлення й експорт лазерних дисків. За цих умов
для проникнення на ринки США і країн ЄС українські металургійні виробники починають ви�
користовувати обхідні шляхи: встановлюють партнерські стосунки з іноземними мережними

54 Дані Державного комітету статистики України.
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Рисунок 5.11. Географічна структура експорту продукції чорної металургії з України
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Таблиця 5.8.

Експорт продукції чорної металургії України за 1999C2003 роки



трейдерами або здійснюють купівлю закордонних металургійних активів. До аналогічної так�
тики починають вдаватися і металургійні виробники Росії. Проте останнім часом під впливом
зростання попиту розвинені країни починають пом’якшувати режим захисту своїх внутрішніх
ринків від української продукції.

В Україні зараз діють декілька іноземних мережних трейдерів, які мають тісні партнерські
стосунки з металургійними виробниками і фінансово�промисловими групами. Найбільшим ме�
режним трейдером є компанія Duferco Interational Trading Holding Ltd, яка виступає партнером фі�
нансово�промислової групи «Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу». Вона здійснює продаж
продукції Дніпровського й Алчевського металургійних комбінатів, Дніпропетровського металур�
гійного заводу імені Петровського. Компанія Leman Commodities SA, що є партнером фінансово�
промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» і має своє представництво в Донбасі, займаєть�
ся реалізацією продукції «Криворіжсталі», «Азовсталі», Єнакіївського металургійного заводу.
Компанія Midland Ltd здійснює продаж продукції «Запоріжсталі». Макіївський металургійний за�
вод здійснює продаж своєї продукції на зовнішньому ринку через структури найбільшої в Україні
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Самостійно займається реалізацією біль�
шої частини своєї продукції тільки Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Ринок країн ЄС

Це найдорожчий і найпрестижніший для України ринок (середня експортна ціна в
2003 р. – 382,6 USD/т). Проте на цьому ринку Україна відчуває значний тиск. ЄС почав засто�
совувати антидемпінгові процедури до Україні практично з моменту її виходу на світовий ри�
нок. Система квотування імпорту української металургійної продукції була встановлена на
цьому ринку ще з 1996 р. Початкова квота становила 212,0 тис. т. На наступні п’ять років пе�
редбачалося збільшення квоти: у 1997 р. – на 10%, у 1998 р. – на 5%, у 1999�2001 роках – по
2,5% щорічно. Наступними рішеннями ЄС на 2001�2002 роки була встановлена річна квота в
розмірі 265,6 тис. т. У 2001 р. ЄС і Україна парафували договір про торгівлю певними видами
сталеливарної продукції, в якому сторони попередньо домовилися про подальше збільшення
квоти. На 2002 р. розмір квоти планувався на рівні 355 тис. т. з подальшим збільшенням до
373,2 тис. т. у 2004 р. За цієї умови Україна зі свого боку зобов’язалася не вводити вивізне ми�
то на металобрухт. Проте, незважаючи на попередні домовленості, Європейська комісія зали�
шила розмір квоти на ці роки без зміни.
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Рисунок 5.12. Середня експортна ціна продукції чорної металургії України в окремих
світових регіонах у 2003 р. (USD/т)
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Україна після відмови у збільшенні розміру квоти не стала дотримуватися домовленос�
тей, і з 1 січня 2003 р. ввела вивізне мито на металобрухт. У відповідь на ці дії ЄС в односто�
ронньому порядку прийняв рішення про зниження розміру квоти на 2003 р. до 184,5 тис. т.
Причому фактично серед українських підприємств було розподілено лише 117,9 тис. т. У зв’яз�
ку з перетворенням ЄС(15) у ЄС(25) Україна почала вести переговори про підвищення квоти
з метою компенсації втрат, які вона може понести в зв’язку з включенням до складу ЄС країн
– традиційних імпортерів української металургійної продукції. Ці переговори велися трива�
лий час і мали, за оцінками експертів, безперспективний характер. Лише зміна ситуації на сві�
товому ринку, коли на внутрішніх ринках розвинених країн почав відчуватися дефіцит прока�
ту, ЄС пом’якшив свої позиції стосовно Україні. На цей час прийнято рішення про збільшення
квоти на 2004 р. до 530,3 тис. т.  

Таблиця 5.9.

Рішення Європейської Комісії про розміри квот на імпорт металургійної
продукції України (тис. т)55

Таблиця 5.10.

Продуктова структура квот, установлених Європейським Союзом для України,
і їх використання в 2003 р. 

Жорсткий режим імпорту з боку ЄС призвів до того, що українські виробники не вибрали
квоти  повністю.  Так, в 2003 р. навіть розподілена частка квоти в 117,9 тис. т була виконана усьо�
го на 43,7%. За деякими позиціями постачання продукції взагалі не відбулося. Проте зниження
розміру квот в останні роки не зупинило проникнення України на ринки країн ЄС. За 1999�2003
р. експорт до країн ЄС збільшився з 283,4 до 868,8 млн. USD, або у 3,1 рази. За останні п’ять ро�
ків Україні вдалося розширити свою присутність на цьому головному світовому ринку. Якщо в
1999 р. ЄС займав в українському експорті продукції чорної металургії (у вартісному вимірі)
усього 7,3%, то в 2003 р. його частка зросла вже до 12,9%, хоча в основному розширення присут�
ності на ринку ЄС відбувалося не за рахунок прокату. За оцінками українських експертів, пред�
ставників державних органів і підприємств, у країнах ЄС у традиційному складі (15) існують
жорстко конкурентні умови, і скасування квот не дуже змінить умови експорту для України. Для
України збереження антидемпінгових заходів з боку ЄС набуває стратегічного значення лише в

55 http://europa.eu.int/eur�lex
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контексті розширення ЄС (25) за рахунок включення до його складу країн, які є сферою тради�
ційного експорту української металургійної продукції.

Таблиця 5.11.

Експорт продукції чорної металургії з України в країни ЄС і країниCкандидати
на вступ у ЄС за 1999C2003 роки (млн. USD)

Ринок США

На відміну від ЄС ринок США виявився майже абсолютно закритим для української
металургійної продукції. Частка США в українському експорті продукції чорної металургії у
вартісному вимірі за 1999�2003 роки впала з 5,4% до 1,2%. Причому структура поставок про�
дукції на цей ринок виявляється економічно невигідною для України. Це видно з низького рів�
ня середньої експортної ціни – 211,3 USD/т, який нижчий за рівень експортних цін в інших ре�
гіонах світу (крім країн Східної Європи). Система антидемпінгового захисту США побудова�
на таким чином, що проникнення на його внутрішній ринок виявилося надзвичайно важким.
Вона включає квотування, використання обмежувальних мит і встановлення референтних цін.
Як показала практика антидемпінгових заходів у ЄС, квоти і мита не щільно закривають ри�
нок для імпорту української продукції. Це вдалося зробити США за допомогою системи рефе�
рентних цін. У 2003 р., за висновками експертів, рівень референтних цін був установлений на
45�50 USD/т вище цін, за якими американські споживачі готові були купувати цей вид про�
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дукції. У результаті в 2003 р. квота на імпорт продукції в США була освоена українськими ви�
робниками тільки на 2%57. 

У березні 2002 р. США терміном на 36 місяців і 1 день увели квоти і мита в розмірі від
6 до 30% від митної вартості на широкий перелік металургійної продукції: сляби, лист, у тому
числі обрізний і плакований, гарячекатаний лист і штрипс, у тому числі в рулонах, холоднока�
таний лист і штрипс, стійкий до корозії лист і штрипс, гарячекатані прутки і легований про�
філь, прутки холодної обробки з вуглецевої і легованої сталі, арматура, труби зварні з вуглеце�
вої і легованої сталі, фланець, з’єднання з вуглецевої і легованої сталі, прутки з нержавіючої
сталі і легкий профіль, дріт із нержавіючої сталі, продукція з углеродистой і легованої сталі,
інструментальна сталь, провід із нержавіючої сталі, фланець і з’єднання з нержавіючої сталі.
Для країн ЄС і Японії мито було встановлено на рівні 8�15%, для інших країн, у тому числі й
України – на рівні 30%. Після скасування розміру мита в 30% для України було встановлене
мито на рівні 90,33% на гарячекатаний прокат. 

З 1 листопада 2002 р. по 1 листопада 2003 р. для України діяла квота на імпорт продук�
ції чорної металургії в розмірі 130,76 тис. т. 16 січня 2004 р. між урядом України й Департамен�
том торгівлі США були підписані додатки до договору від 24 листопада 1997 р. про призупи�
нення антидемпінгового розслідування щодо імпорту з України деяких виробів з обрізного вуг�
лецевого прокату. Але в обмін на цю поступку на 2004 р. була знижена квота в цілому до 122,914
тис. т, що виявилося на 8 тис. т менше рівня, встановленного на попередні два роки. Одночасно
були збільшені референтні ціни на окремі види металургійної продукції (USD/т):

Ринок США залишається для України найменш сприятливим. Перспективи зміни си�
туації поки мінімальні, оскільки США змушені зберігати з політичних мотивів свій сектор
чорної металургії, який поступається виробникам інших країн за рівнем витрат (високі витра�
ти на робочу силу, екологічні заходи і високі тарифи на електроенергію).
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А36  293,2   A283  290,95  
А572  316,05   Gr. A/Gr. B  295,03  
А516  318,49   А515  316,08  
APIC2Н  432,84    

Рисунок 5.14. Експорт продукції чорної металургії з України в США
за 1999C2003 роки (млн. USD)
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Ринок країн СНД

Це один з перспективних і містких ринків для української металургійної продукції. Рі�
вень середньої експортної ціни становить 270,4 USD/т, тобто перебуває на другому місці після
найдорожчого ринку країн ЄС. Частка країн СНД в українському експорті продукції чорної ме�
талургії за 1999�2003 роки зросла з 10,8% до 12,6%, в окремі роки доходила до 14,6%. З усіх кра�
їн СНД найактивніше захист свого внутрішнього ринку від українського експорту проводить
Росія. Перші заходи такого порядку були розпочаті Росією ще в 2001 р. Основним об’єктом об�
межень українського експорту є постачання труб. Меншою мірою це стосується продукції чор�
ної металургії (по групі 72). Формальною підставою для введення обмежень на імпорт труб із
чорних металів у свій час послужило проведення економічного експерименту в гірничо�мета�
лургійному комплексі, що був розповсюджений і на частину металургійних підприємств58. Про�
те практика застосування обмежень на імпорт української продукції була продовжена і після
припинення експерименту. Вона була поширена і на інші види продукції. Так, з метою захисту
інтересів російських виробників у липні 2002 р. було введене на три роки компенсаційне мито
в розмірі 21% від митної вартості на прутки для армування залізобетонних конструкцій. З 5 сер�
пня 2002 р. під тиском внутрішніх виробників на чотири місяці було встановлене тимчасове ан�
тидемпінгове мито на оцинкований плоский прокат із заліза і нелегованої сталі в розмірі 31,8%
від митної вартості продукції. Проте в цілому ринок Росії і країн СНД виявився відкритим для
українського експорту чорних металів. У випадку політичної підтримки ЄЕП Україна зможе і
далі розширювати свою присутність у Росії й в інших країнах СНД. 

Ринок країн Азії

Це новий і найбільший ринок для українського експорту. Він належить до відносно де�
шевого для України світових ринків (середня експортна ціна української продукції – 215,4
USD/т). З 1999 р. по 2003 р. експорт української продукції чорної металургії в цей регіон
збільшився з 2,04 до 3,45 млрд. USD, або на 69,2%. Останніми роками цей ринок займає біль�
ше половини в українському експорті продукції чорної металургії. Україна постачає свою про�
дукцію в 19 країн регіону. Серед них найбільшим імпортером є Китай – 12,2% всього україн�
ського експорту у вартісному вимірі і 22,7% експорту в регіоні. Структура експортованої про�
дукції і ціни в Китаї трохи кращі, ніж у цілому по регіону (середня експортна ціна – 225,7
USD/т). Для українських металургійних підприємств цей регіон став «звичним» ринком, з на�
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Рисунок 5.15. Експорт продукції чорної металургії з України в країни СНД
за 1999C2003 роки (млн. USD)
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Рисунок 5.16. Експорт продукції чорної металургії з України в країни Азії
за 1999C2003 роки (млрд. USD)
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Рисунок 5.17. Експорт продукції чорної металургії з України в країни Африки
за 1999C2003 роки (млн. USD)
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лагодженою системою просування продукції. Проте останніми роками деякі країни Азії (Ки�
тай, В’єтнам і Таїланд) почали слідом за розвиненими країнами застосовувати антидемпінгову
практику з метою захисту своїх внутрішніх ринків від конкурентів. Китай застосовує з 2002 р.
систему квот і обмежувальних мит на ввіз продукції понад квоти. Для України були встанов�
лені обмеження на ввіз холоднокатаного і гарячекатаного прокату. Потім умови антидемпінго�
вих заходів були переглянуті. З 14 січня 2003 р. Китай увів терміном на п’ять років мито на
постачання понад квоти тільки на холоднокатаний прокат для України, Росії, Японії, Півден�
ної Кореї, Тайваню і Казахстану. 

Застосування антидемпінгових заходів азіатськими країнами дещо погіршило експор�
тний клімат для України. У 2003 р. порівняно з 2002 р експорт у країни Азії знизився з 18,4
млн. т до 16,0 млн. т, або на 13%. У результаті частка цього регіону в українському експорті про�
дукції чорної металургії знизилась із 55,6 до 51,3%. Проте виходячи зі значення регіону як го�
ловного світового імпортера на середньострокову перспективу, Україна докладатиме зусиль
для розширення своєї присутності на цьому ринку. Головним напрямком зусиль українських
металургійних підприємств у цьому регіоні буде раціоналізація продуктової структури екс�
порту за рахунок збільшення частки продукції з більшою доданою вартістю. 

Ринок країн Африки

Обсяг експорту української продукції чорної металургії на цей ринок перебуває на рів�
ні обсягів українського експорту в країни ЄС і СНД. Проте Україна останнім часом саме на
цьому ринку найбільш динамічно розширює свою присутність. За 1999�2003 роки експорт ук�
раїнської продукції чорної металургії збільшився з 315,0 до 859,9 тис. т, або в 2,7 рази. Частка
цього ринку в українському експорті за цей час виросла з 8,1 до 12,8%. Це один із нових світо�
вих ринків, зростання якого тільки починається. Найактивніші імпортери української продук�
ції – Алжир (31,1% продажів у регіоні), Єгипет (25,8%) і Нігерія (19,5%). Інтерв’ю з представ�
никами металургійних підприємств свідчать про те, що ринок Африки приваблює їх нижчим
рівнем конкуренції і можливістю продавати продукцію з більшою доданою вартістю. Експер�
ти «Держзовнішінформа» і представники Міністерства промислової політики України також
розглядають цей регіон як один із найперспективніших для України. 

5.3. Ціни

Темп зростання цін на світовому ринку і внутрішніх ринках країн, які мають власне мета�
лургійне виробництво, включаючи Україну, були настільки великими, що почали блокувати роз�
виток металоспоживаючих галузей. На цьому тлі в світі виникли припущення про можливість
«сталевої» кризи, подібної нафтовим у 1973, 1979 і 1990 років. Дійсно, як будь�який товарний ри�
нок світовий ринок сталі схильний до циклічного розвитку. На цей час він увійшов у новий цикл
і переживає стадію циклічного зростання. У 2003 р. зростання попиту і цін набуло ажіотажного
характеру (деякі визначають його як «істеричне»), яке триває й у 2004 р. Але експерти схильні
вважати, що на світовому ринку сталі не може скластися кризової ситуації, подібної до тієї, що
мала місце на нафтовому ринку. У сфері чорної металургії не існує такого високого рівня моно�
полії, яка б дозволяла штучно підтримувати зростання цін. Ажіотаж попиту і цін на світовому
ринку сталі значною мірою «підігрітий» панікою системних споживачів і великих трейдерів, які
під загрозою чергового підвищення цін закуповували партії металу «прозапас». Існуюча на сві�
товому ринку сталі децентралізація дуже швидко призведе до нормалізації цінової ситуації. Екс�
перти визначають першу половину 2004 р. як пік бума попиту, після якого має наступити спад
темпів. Нормалізація попиту призведе до певного зниження цін як на світовому, так і на внутріш�
ніх ринках чорного металу. 
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Прогноз середнього рівня українських експортних цін до 2007 р. на новому етапі цикліч�
ного розвитку світового ринку сталі зроблений експертами «Держзовнішінформа». Його
підготовлено на основі аналізу споживання і виробництва чорного металу і цінової ситуації в
головних регіонах світу: США, Японія, країни ЄС, Азія і країни колишнього СРСР. Поведінка
основних суб’єктів ринку металу в США, Японії і ЄС у середньостроковій перспективі, на дум�
ку експертів, досить передбачувана. Ці країни в період високих темпів економічного зростання
максимально наростили виробництво продукції чорної металургії. Тому в середньостроковій
перспективі в цих регіонах спостерігатиметься стабільність в обсягах виробництва й обсягах
споживання чорного металу. Відповідність попиту і пропозиції виключає різкі зміни цін. 

До нестабільних регіональних ринків належать Азія і країни колишнього СРСР. Країни
Азії і, у першу чергу Китай, доти, поки вони не завершать будівництва власних секторів чорної
металургії, залишатимуться основними імпортерами чорного металу і підтримуватимуть на
нього світовий попит. За прогнозами, що пропонує IISI, ємний попит із їхньої сторони протри�
мається в межах середньострокової перспективи і підтримуватиме тенденцію підвищення цін.
Країни колишнього СРСР – Росія й Україна — не беруть участі у формуванні глобального по�
питу на чорний метал. Вони покривають свої внутрішні потреби в основному за рахунок влас�
ного виробництва. Присутність їх на світовому ринку визначає обсяг глобальної пропозиції
чорного металу. Тому очікуване в цих країнах збільшення виробництва продукції на експорт
сприятиме подоланню на світовому ринку відставання пропозиції від попиту. Поведінка цих
країн підтримуватиме тенденцію до нормалізації світових цін. 

Позиції головних суб’єктів світового ринку дають підстави експертам очікувати, що вже
найближчим часом на світовому ринку переважатиме тенденція до нормалізації цін. Крім того, на�
копичений системними споживачами і великими трейдерами під час паніки на світовому ринку
чорний метал теж відіграє роль фактора зниження попиту. Разом з тим, не можна очікувати, що
зменшення тиску попиту призведе до зниження цін до рівня 2002 р. Останніми роками з’явився но�
вий фактор, який визначатиме нижню межу світових цін на метал – подорожчання сировини й ін�
ших ресурсів. Цей глобальний процес захопить і Україну. Вже в другій половині 2004 р. для Укра�
їни прогнозується невелике зниження експортних цін, яке відбудеться за рахунок нормалізації си�
туації на світовому ринку. Проте, як і у усьому світі, новий рівень цін перевищуватиме рівень
2003 р. Очікується, що в середньостроковій перспективі в 2005�2007 р. ціни на основні види про�
дукції чорної металургії знизяться порівняно з цінами першої половини 2004 р. не більше ніж на
20�42%. Внутрішні ціни залишаться на паритетному рівні з експортними цінами, тобто будуть тро�
хи нижчими. Перевищення внутрішніх цін над експортними на деякі види продукції в 2003 – на
початку 2004 років стало свого роду реакцією на «перегрів» зовнішнього ринку. 

Таблиця 5.12.

Прогноз рівня українських експортних цін на окремі види металургійної продукції
до 2007 р. (USD/т)
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Оцінка наявності трансфертних цін

Як показав аналіз, в Україні існує розбіжність між заявленими експортними цінами (офі�
ційно зареєстрованими в митній декларації) і реальними цінами продажу на зовнішньому рин�
ку. Експортери української продукції (підприємства або збутові компанії) офіційно реєструють
експортну ціну на рівні ціни поставок на умовах FOB (на портову або припортову територію в
Україні). Для продукції, що перебуває під антидемпінговим розслідуванням, або якщо вона пос�
тачається в рамках квоти, експортні ціни встановлюються на основі індикативних цін, які офі�
ційно щомісяця підтверджує Міністерство економіки України59. За своєю природою експортна
ціна не включає витрати і прибуток збутових компаній (збутову маржу) по доставці, розванта�
женню, реалізації і страхуванню продукції на конкретних регіональних ринках. У силу цього,
експортні ціни на українську продукцію чорної металургії виявляються завжди нижчими за ре�
альні ціни продажу української продукції на зовнішньому ринку. Експерти відзначають, що на
практиці різниця між експортними цінами і цінами реальних продажів ще вище, оскільки остан�
ні мають додаткову складову у виді тіньових прибутків, які осідають за кордоном. Українські ме�
талургійні підприємства через пов’язані з ними збутові компанії реалізують частину свого при�
бутку за межами країни з метою ухилення від оподаткування.

Для визначення співвідношення експортних цін і реальних цін продажу були використа�
ні результати вибіркового обстеження, проведеного експертами станом на листопад 2003 р., ко�
ли почалося зростання цін на світовому ринку. В силу багатоступінчастої системи реалізації (сві�
тові системні трейдери – регіональні системні трейдери – збутові компанії) неможливо визначи�
ти реальну кінцеву ціну продажу української продукції на конкретному ринку. Тому, за пропози�
цією експертів, для зіставлення з українською експортною ціною використовується ціна CIF для
конкретних ринків60. Останніми роками українська продукція реалізується на зовнішньому рин�
ку за цінами, наближеними до цін продажу аналогічної продукції інших країн�виробників. Цьо�
му сприяло насамперед підвищення конкурентоспроможності української продукції за якістю.
Відіграв свою роль і той фактор, що українські виробники перетворилися на звичних продавців
на світових регіональних ринках, для просування своєї продукції вони використовують збутові
системи відомих мережних трейдерів. Крім того, жорсткість антидемпінгової практики зробила
небезпечним для українських продавців продукції чорної металургії використання цінової кон�
куренції – продажу товарів за заниженими цінами, оскільки це загрожує втратою ринку.

Для зіставлення з українською експортною ціною наведені ціни CIF для країн Ближ�
нього Сходу, Південно�Східної Азії, Південної і Південно�Західної Азії, СНД, Північної Аф�
рики, тобто звичних ринків для українських виробників. Це показало, що різниця між заяв�
леними експортними цінами і цінами CIF на конкретних регіональних ринках залежно від
виду продукції за вирахуванням витрат на транспортування досягала 19�77 USD/т. Абсолют�
на різниця між експортною ціною і ціною продажу залежно від ринку і виду продукції стано�
вила: заготівка квадратна – 28,0�39,0%, заготівка кругла – 29,6�36,6%, гарячекатані рулони –
32,8�46,0%, гарячекатаний товстий і середній лист – 21,8�38,1%, холоднокатаний лист – 31,6�
37,6%, холоднокатаний рулон – 15,2�36,5%, катанка – 25,5�31,0%, арматура – 26,1�29,9%. Як
видно із зіставлення цін, наведених на рисунках 4.3�4.7, рівень внутрішніх цін частіше за все
перевищує рівень експортних цін. Проте експортні ціни суттєво відстають від світових, тобто
реальних рівнів продажу української продукції.
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За твердженнями експертів, на початку 2004 р., коли зростання цін досягло свого піку,
збутова маржа, тобто різниця між експортними і реальними цінами продажу в розрахунку на од�
ну тонну досягла 50�100 USD/т. Це безпрецедентний рівень збутової маржі не тільки для укра�
їнської, але і світової практики. З огляду на прогнози світових і українських експертів, можна
зробити висновок, що розмір маржі на початку 2004 р. досяг свого максимуму. У зв’язку з очіку�
ваним зниженням рівня світових цін із другої половини 2004 р. розмір маржі збутових компаній,
які працюють з українською продукцією, також неминуче скорочуватиметься. Скороченню різ�
ниці між українськими експортними цінами і реальними цінами продажу на зовнішньому ринку
в середньостроковій перспективі сприятиме і вихід зовнішньоторговельної діяльності з «тіні».
Розмір маржі збутових компаній наблизиться до нормального на світовому ринку рівня. 
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Таблиця 5.13.

Зіставлення рівня українських експортних цін і цін продажів (CIF) на світових ринках
у листопаді 2003 р. (USD/т)



Висновки

До теперішнього часу Україна перетворилася в значного і визнаного оператора світового
ринку сталі. Визначилися її конкурентні переваги перед іншими світовими операторами:

– Україна має у своєму розпорядженні виробничий потенціал чорної металургії,
який значно перевищує внутрішні потреби країни і спроможний у результаті час�
ткової реконструкції і технічного оновлення забезпечити в середньостроковій пер�
спективі великий і постійний приплив продукції на світовий ринок; 

– контроль українських фінансово�промислових груп над виробниками сировини доз�
волить у середньостроковій перспективі забезпечити національний сектор чорної ме�
талургії необхідною сировиною в повному обсязі і за цінами, нижчими за світові; 

– Україна має конкурентні переваги перед розвиненими країнами за такими найваж�
ливішими позиціями як: (а) нижчі питомі інвестиційні витрати на підтримку і мо�
дернізацію комплексу; (б) менші витрати на виробництво продукції за рахунок ви�
користання дешевої робочої сили і менші екологічні витрати;

– менеджмент українських металургійних підприємств зорієнтований на експорт,
підприємства через мережних трейдерів включені до систем просування україн�
ської продукції на регіональні світові ринки. 

Українська продукція в рамках її традиційної номенклатури є конкурентоспроможною
за якістю, мало перетинається з номенклатурою експортної продукції розвинених кра�
їн і має на світовому ринку постійний і ємний попит. У результаті останніми роками Ук�
раїні вдалося зайняти міцні позиції на відповідних товарних нішах світового ринку. При
зростанні світових цін і нижчих внутрішніх витратах на виробництво експорт напівфаб�
рикатів і традиційних простих видів прокату перетворився на ефективний бізнес для
всіх українських металургійних підприємств. Найбільш конкурентоспроможні україн�
ські підприємства починають розширювати виробництво на експорт складних видів
прокату з великою доданою вартістю. У середньостроковій перспективі в структурі ук�
раїнського експорту частка напівфабрикатів буде знижуватися, а частка прокату з біль�
шою доданою вартістю розширюватися. Проте в цілому характер структури експорту з
високою часткою напівфабрикатів і сировинною продукцією збережеться на всю серед�
ньострокову перспективу. 

Розвинені країни, захищаючи інтереси своїх виробників, за допомогою антидемпінго�
вих заходів потіснили Україну з ринків країн ЄС і США. Україні вдалося компенсува�
ти втрати на головних світових ринках за рахунок переходу на периферійні ринки: Азії,
країн СНД і Африки (ємні і найбільш зростаючі ринки світу). У середньостроковій пер�
спективі ці напрямки експорту української металургійної продукції залишаться основ�
ними для України. Проблему повернення на головні світові ринки українські виробни�
ки пов’язують не стільки з можливістю підвищити свої прибутки, скільки із завоюван�
ням іміджу світових виробників високого рівня. 

Сприятлива кон’юнктура на світовому ринку розкриває перед українськими виробни�
ками нові можливості. За цих умов вони докладають зусиль для завоювання нових то�
варних ніш, які були раніше від них закриті, і відновлення на головних світових ринках.
Українські виробники ставлять перед собою завдання перетворитися в цих нішах і на
цих ринках на «звичних» операторів. На відміну від перших років присутності на світо�
вому ринку, коли українська продукція продавалася за низькими цінами, на цей час ці�
ни на неї відповідають аналогічним цінам інших виробників. Цьому сприяє наближен�
ня до світового рівня якості продукції, ефективне просування товару на ринку, форму�
вання власного бренда. Крім того, антидемпінгові процедури не дозволяють Україні ви�
користовувати цінову конкуренцію – продавати продукцію за заниженими цінами, ос�
кільки це може призвести до втрати ринку.
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6
Фінансовий стан.
Субсидії і податки
Фінансовий стан сектора чорної металургії, діючі в ньому системи субсидування і

податків аналізуються за показниками фінансової діяльності 13 металургійних підприємств:
восьми металургійних комбінатів (МК) – «Криворіжсталь», Маріупольський імені Ілліча,
«Азовсталь», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», Алчевський, Дніпровський і Макіївський,
трьох металургійних заводів (МЗ) – імені Петровського, Єнакіївський і Донецький; і двох
новостворених невеликих заводів (НЗ) – ІСТІЛ і Метален. Останні обліковуються в
статистиці з 2001 р., коли вони вийшли зі складу Донецького та Єнакіївського металургійних
заводів. Ці 13 підприємств складають основу українського сектора чорної металургії – у 2003
р. на їх частку, як відмічено вище, припадало 96,5% всього обсягу виплавленої в Україні сталі.
Фінансові показники названих підприємств узагальнені НДЕІ при Міністерстві економіки та
з питань європейської інтеграції. Аналіз проведений за даними, починаючи з 1998 р.
Відправною точкою аналізу вибраний 1998 р., тому що саме в цьому році фінансова криза в
українському секторі чорної металургії досягла свого апогею. Лише в ході економічного
експерименту 1999�2001 років кризове падіння було припинено, і на зміну йому визначилась
позитивна тенденція в розвитку сектора. 

6.1. Системи субсидування чорної металургії 

Україна в системі міжнародного регулювання практики державної 
підтримки чорної металургії

В усьому світі чорна металургія відноситься до економічних секторів, які досить
широко підтримуються державою. Це пов’язано з тим, що чорна металургія є стратегічною
галуззю, і уряди країн, зацікавлених у її розвитку, з економічних, соціальних і політичних
мотивів змушені частково субсидувати його. До загальних мотивів, під впливом яких країни
застосовують до цього сектора системи державної підтримки, відносяться:

по�перше, в силу своєї капіталомісткості чорна металургія на певних стадіях свого
розвитку потребує величезних разових інвестиційних витрат. Світова практика
свідчить, що уряди активно підтримували процеси глибокої реструктуризації, технічної
модернізації та ліквідації застарілих і зайвих виробництв, які здійснювалися в країнах
у 70�90�х роках минулого століття;

по�друге, функціонування сектора пов’язано з підвищеними екологічними витратами,
частину з яких повинно брати на себе суспільство, зацікавлене одночасно в розвитку
чорної металургії та збереженні навколишнього середовища;

по�третє, великі металургійні підприємства є містоутворюючими центрами тих
територій, на яких вони розміщені. Суспільство, яке прагне зберегти соціальну та
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політичну стабільність, змушене брати на себе частину витрат, пов’язаних із
соціальними проблемами і забезпеченням зайнятості працівників (наприклад, при
реструктуризації та ліквідації підприємств). 

Система державної підтримки є міцним засобом забезпечення конкурентоспроможності
національних економічних секторів, включаючи чорну металургію. У зв’язку з цим світове спів�
товариство виробило вимоги до її інструментів, дотримання яких покликано забезпечити надій�
ний захист вільної конкуренції на світовому ринку. На сьогоднішній день правила підтримки га�
лузей економіки, що використовуються у світовій практиці, регулюються нормами СОТ, зокрема
«Угодою про субсидії і компенсаційні заходи». Угода торкається питань захисту від субсидовано�
го експорту. Вона зобов’язує країни заборонити використання тих видів підтримки, які визнають�
ся спроможними спотворити вільну конкуренцію на світовому ринку (підтримка експорту і наці�
ональних виробників проти імпорту). У випадках, коли субсидії, що використовуються будь�
якою країною, призводять до негативних наслідків для виробників іноземних держав, останні
згідно з нормами СОТ набувають прав застосовувати до такої країни компенсаційні заходи. У сві�
товій практиці особливо жорсткі вимоги до використання систем субсидування в чорній металур�
гії має ЄС. ЄС проводить послідовну політику заборони субсидій, які можуть бути використані
для підтримки неефективних виробництв, зайвих і зношених потужностей. У даний час під кон�
троль ЄС потрапили системи субсидування чорної металургії країн – нових членів ЄС. 

Україна, що не є членом СОТ і ЄС, має тимчасові вигоди у сфері застосування систем
субсидування чорної металургії, оскільки на неї не поширюються заборони, передбачені нор�
мами СОТ і ЄС у цій сфері. Крім того, до України як країни, що не має ринкового статусу, не
можуть застосовуватися іншими країнами компенсаційні заходи у випадку визнання нанесен�
ня збитку. Таким чином українська чорна металургія має тимчасові преференції щодо застосу�
вання тих або інших форм державної підтримки, яка надає українській продукції додаткові
конкурентні переваги. Проте неприєднання до СОТ та послаблення інтеграційних процесів
стосовно ЄС мають негативні наслідки для української чорної металургії, продукція якої реа�
лізується переважно на зовнішньому ринку. Україна позбавлена можливості використовувати
для захисту своїх інтересів на зовнішньому ринку потужний апарат СОТ і ЄС. Крім цього, від�
сутність статусу країни з ринковою економікою призвела до того, що, захищаючи інтереси на�
ціональних виробників, розвинені країни збудували навколо внутрішніх власних ринків
бар’єри з систем квот та мита. В результаті українська продукція була потіснена з головних на
більш дешеві периферійні ринки. 

Особливо загострилася проблема субсидування національних секторів чорної металур�
гії під час кризи надвиробництва, яка спостерігалася на світовому сталевому ринку наприкін�
ці 90�х років. Збереження державної підтримки призводило до того, що у світі продовжували
функціонувати зайві та неефективні металургійні потужності. В першу чергу це торкалось те�
риторій країн, які раніше входили до складу СРСР і колишніх соціалістичних країн Східної
Європи. Це призвело на світовому ринку до перевищення пропозиції над попитом і, як резуль�
тат, до зниження цін на сталь. З 2001 р. відбулося декілька зустрічей на високому рівні в рам�
ках Комітету по сталі ОЄСР, де представники головних країн�виробників обговорювали проб�
лему субсидій в умовах надвиробництва. В процесі цих зустрічей між країнами�учасниками
була досягнута попередня домовленість про скорочення надлишкових, в першу чергу застарі�
лих і зношених, виробничих потужностей. Але зростання попиту на чорний метал на світово�
му ринку з початку 2002 р. зняло гостроту питання, і країни послабили контроль над
виконанням домовленостей. Росія та Україна, які мають найбільшу масу таких потужностей, в
умовах покращання кон’юнктури на світовому ринку продовжують нарощувати ступінь їх ви�
користання.
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У даний час ОЄСР розробляє новий проект Угоди про субсидії62, яким проголошується
повна заборона специфічних (для певних підприємств) субсидій у металургійній галузі і збе�
рігається дуже обмежене число винятків, які, в основному, торкаються надання підтримки у
закритті металургійних потужностей. Проект угоди виділяє у винятки (особливі умови) вимо�
ги до систем субсидування для країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою. Про�
те й дотепер у проекті не вирішені питання про надання міжнародної допомоги в ліквідації не�
ефективних потужностей та знятті торгових обмежень, що застосовуються проти експортерів
сталі. А це особливо цікавить Україну.

Субсидування українського сектора чорної металургії 

Український сектор чорної металургії завжди користувався підтримкою з боку держа�
ви. Проте на відміну від вугільної промисловості, електроенергетики, аграрного сектора дер�
жавна підтримка цього сектора ніколи не здійснювалася у формі прямого субсидування (бюд�
жетних дотацій). В основному застосовувалися різноманітні форми м’яких бюджетних обме�
жень. На початок 90�х років це були податкові субсидії у вигляді індивідуальних податкових
пільг, кредити під гарантії держави й енергетичні субсидії. Першим і поки що єдиним прикла�
дом програмної підтримки в цілому сектора чорної металургії з боку держави був економічний
експеримент, який проводився для 63 підприємств гірничо�металургійного комплексу протя�
гом 1999�2001 років. В умовах гострого бюджетного дефіциту мали існувати серйозні аргумен�
ти для відкриття державою програми підтримки такого масштабу. Чорна металургія і пов’яза�
ні з нею підприємства гірничо�металургійного комплексу були вибрані як об’єкти державної
підтримки тому що, по�перше, поглиблення фінансової кризи в комплексі створювало гостру
проблему для влади. До дестабілізації, яка викликалась шахтарським рухом, могла додатися
хвиля протесту з боку тисячних колективів працівників металургійних підприємств, що були
найактивнішими соціальними верствами суспільства. По�друге, на тому історичному етапі
чорна металургія почала активно виходити на зовнішній ринок і реально могла стати значним
джерелом валютних надходжень у країну. Проте для цього сектора чорної металургії необхід�
но було створити стартові умови – оздоровити фінансовий стан підприємств. 

Декілька років глибокої економічної кризи, яка охопила економіку України з початку
90�х років минулого століття, призвели до критичного погіршення фінансового стану металур�
гійних підприємств. Розширення експортної діяльності в середині 90�х років, що здійснювало�
ся в основному через газових і металургійних трейдерів, забезпечило приплив фінансових ре�
сурсів на металургійні підприємства, проте не давало можливості позбутися величезної креди�
торської заборгованості, що вже накопичилася. У 1998 р. кредиторська заборгованість мета�
лургійних підприємств становила 5019,7 млн. грн., у тому числі прострочена – 1899,5 (37%).
Заборгованість перед бюджетом дорівнювала 670,7 млн. грн., у тому числі прострочена – 478
млн. грн. (71,3%), перед позабюджетними фондами, відповідно, 173,3 млн. грн. і 111,7 млн. грн.
(64,4%). Збитковість металургійних підприємств лягала тяжким тягарем на бюджет, оскільки
зростаючі заборгованості посилювали його дефіцит. У свою чергу, прострочена заборгованість
за товари, роботи і послуги досягла таких розмірів, що почала блокувати нормальну господар�
ську діяльність металургійних підприємств: кредиторська заборгованість за товари, роботи і
послуги становила 2353,3 млн. грн., у тому числі прострочена – 1290,1 (54,8%). 

У результаті в 1998 р. галузь опинилась у фінансовій кризі, вперше вона стала в цілому
збитковою. Рівень збитковості діяльності металургійних підприємств становив 7,8%. З 11 під�
приємств (ІСТІЛ і Метален ще не виділилися зі складу заводів) на 1998 р. залишались рента�
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бельними тільки три підприємства: «Азовсталь» – 3,7%, «Дніпроспецсталь» – 3,2% і «Запоріж�
сталь» – 0,6%. Інші підприємства були збитковими, причому рівень збитковості (�) на біль�
шості з них був надзвичайно високий: Макіївський МК – 77,2%, МЗ імені Петровського –
21,0%, Дніпровський МК – 16,1%, Алчевський МК – 12,1%. До 1998 р. у металургійних підпри�
ємств склався величезний дефіцит обігових коштів – 3036,3 млн. грн. На металургійних під�
приємствах почала збільшуватися соціальна напруженість. Заборгованість з заробітної плати
досягла 382 млн. грн., що становило в середньому 4 місяці. 

Таблиця 6.1.

Фінансові показники діяльності українських металургійних підприємств у 1998 р.63

* МК � металургійний комбінат; МЗ � металургійний завод.

Економічний експеримент був початий відповідно до Закону України «Про проведення
економічного експерименту на підприємствах гірничо�металургійного комплексу України»
від 17.07.1999 р. №934�XIV. Режим економічного експерименту встановлювався на термін із
1 липня 1999 р. до 1 січня 2002 р. В програмі економічного експерименту взяли участь у 2000 р.
66, а в 2001 р. – 63 підприємства гірничо�металургійного комплексу. В експеримент були
включені як державні, так і недержавні підприємства. У секторі чорної металургії режим екс�
перименту був поширений на 10 головних підприємств: металургійні комбінати – «Криворіж�
сталь», Маріупольський імені Ілліча, «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», Ал�
чевський, Дніпровський і Макіївський, металургійні заводи – Єнакіївський і Донецький.

В умовах бюджетного дефіциту система державної підтримки була побудована на вико�
ристанні єдиного можливого механізму – надання пільг і м’яких бюджетних обмежень. Закон
про економічний експеримент передбачав для його учасників такі пільги:

(ст. 2) списання всіх штрафів і пені за невчасну сплату податків, зборів та інших
обов’язкових платежів станом на 1 липня 1999 року. Протягом дії експерименту пеня за
нову заборгованість встановлювалася в розмірі 50% від поточної ставки;
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(ст. 3) зменшення зборів і платежів: збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утри�
мання автомобільних доріг загального призначення – 0%; збір у Державний інновацій�
ний фонд – 50% від існуючої ставки; збір за забруднення навколишнього природного
середовища – 30% від цих прибутків направляються в бюджети різних рівнів, 70% зали�
шаються у підприємства на здійснення екологічних заходів;

(ст. 4) відстрочка до 36 місяців по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових плате�
жів, установлення нульової процентної ставки за користування податковим кредитом.

(ст. 5) зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 9% (чинна ставка – 30%).
Кошти, що звільняються в результаті зменшення податкової ставки, направляються на
поповнення обігових коштів самих підприємств. На 2001 рік податкова ставка збільшу�
ється з 9% до 15%.

В Україні немає офіційної інформації про розміри бюджетних пільг, отриманих підпри�
ємствами гірничо�збагачувального комплексу в ході економічного експерименту. Перша і єди�
на публічна інформація такого порядку була наведена в бюлетені Рахункової палати України
за підсумками аналізу результатів економічного експерименту за III�IV квартали 1999 р. та I
квартал 2000 р.64 У ході аналізу були визначені розміри фактично наданих підприємствам ра�
зових пільг, що передбачалися на першому етапі експерименту:

списані пеня і штрафи, нараховані за невчасну сплату податків, зборів й інших плате�
жів, на суму 815,7 млн. грн. Найбільші суми списані металургійній (387,1 млн. грн., або
47%), гірничо�збагачувальній (253,8 млн. грн. або 31,1%) і трубній (45,4 млн. грн., або
5,6%) галузям. Причому державним підприємствам було списано пені в розмірі 31,1%
загальної суми, яка підлягає списанню, а приватизованим – 22,3%;

надана відстрочка по платежах у бюджет на суму 1896,4 млн. грн., у тому числі держав�
ним підприємствам – на суму 448,7 млн. грн. або 23,7%, приватизованим – 270,7 млн.
грн., або 14,3%. Серед галузей найбільший розмір відстрочки одержали металургійна
(1054,9 млн. грн., або 55,6%), гірничо�збагачувальна (607,1 млн. грн., або 32%) і коксо�
хімічна (75,8 млн. грн., або 4%).

Крім того, в ході поточної діяльності підприємства за цей період одержали в результаті
зменшення розмірів податків, зборів і платежів додаткові фінансові ресурси на суму 692,1 млн.
грн., у тому числі за рахунок: 

зниження у два рази ставки збору до Державного інноваційного фонду – 107,9 млн. грн.,
зменшення на 70% ставки податку з прибутку – 464,2 млн. грн., звільнення від сплати
відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування – близько 120 млн. грн.

За оцінками НДЕІ, реальні обсяги фінансових пільг, які одержали підприємства за весь пе�
ріод експерименту і які можна розглядати як додаткові фінансові уливання в гірничо�металургій�
ний комплекс, становили близько 2,7 млрд. грн. Решта – близько 2 млрд. грн. – це відстрочені пла�
тежі з податкової та інших видів заборгованостей. Вони складали проблемну заборгованість, яку з
відстрочкою спромоглася одержати держава завдяки поліпшенню фінансового стану підприємств.

Характер державної підтримки в рамках економічного експерименту і його результати
були об’єктом ряду досліджень65. Як система державної підтримки, що побудована на «специ�
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фічних» субсидіях (для певного виду підприємств), економічний експеримент у чорній мета�
лургії всіма спостерігачами й експертами визначається таким, що суперечить вимогам СОТ і
ЄС. Економічний експеримент як ознака неринкових умов господарювання став приводом для
порушення проти України антидемпінгових розслідувань і встановлення обмежувальних мит
і квот. Особливо активно цей привід для антидемпінгових заходів використовувала Росія.
Водночас, за оцінками представників металургійних підприємств, експертів і представників
Міністерства промислової політики, кількість антидемпінгових заходів щодо продукції укра�
їнської чорної металургії не має прямої кореляції із застосуванням та скасуванням економіч�
ного експерименту. Вирішальне значення для застосування антидемпінгових заходів має гос�
трота проблеми захисту внутрішніх ринків країн від конкурентоспроможних видів української
продукції.

Представники української чорної металургії більш схильні розглядати режим еконо�
мічного експерименту як антикризову програму фінансового оздоровлення підприємств, яка
була реалізована в обраному секторі національної економіки. Це відповідає і застосованим інс�
трументам – реструктуризація заборгованостей, зниження або скасування податків і різного
роду платежів тільки на період оздоровлення, тривалість якого чітко визначена законом. За па�
раметрами антикризової програми фінансового оздоровлення підприємств цілі і результати
економічного експерименту в чорній металургії оцінюються в цілому позитивно66. А якщо вра�
хувати, що економічний експеримент проводився на фоні погіршення умов експортної діяль�
ності (падіння попиту і цін, запровадження проти України антидемпінгових заходів), то його
значення у фінансовому оздоровленні металургійних підприємств ще більше зростає. Проте
прямого бюджетного виграшу (перевищення надходжень над розміром пільг) країна від еко�
номічного експерименту не одержала. Непрямий бюджетний виграш зводиться до такого:

чорна металургія за рахунок активізації експортної діяльності стала значним валютним доно�
ром для країни і зробила свій внесок у забезпечення виходу національної економіки з кризи;

частиною отриманих пільг є списання безнадійних заборгованостей, що забезпечило
нормалізацію господарської діяльності підприємств і створило умови для наступних
стабільних надходжень коштів до бюджету (замість подальшого накопичення заборго�
ваностей).

У процесі оздоровлення діяльності підприємств гірничо�металургійного комплексу ви�
користовувалися досить радикальні фінансові інструменти, що дозволило моментально досяг�
ти необхідного ефекту. Експеримент створив умови для нормалізації господарської діяльності
підприємств із перших же місяців його проведення. В результаті за порівняно короткий термін
(2,5 роки) чисті прибутки підприємств збільшилися на 47,6%. Підприємства ліквідували кри�
зову ситуацію із заборгованостями і вийшли на нормальний її рівень. Особливе значення ма�
ло погашення заборгованості перед бюджетом – по закінченню експерименту вона становила
лише 3,1% від її рівня на початок експерименту. Платежі в бюджет збільшилися у 2,3 рази, пла�
тежі в Пенсійний фонд – майже в 2 рази. Кардинально знизилася заборгованість із платежів за
газ, електроенергію та із заробітної плати. Це створило базу для майбутньої ефективної робо�
ти підприємств. За оцінками експертів, металургійні підприємства на сьогодні є найбільш пун�
ктуальними платниками. Фактично усі наступні роки підприємства гірничо�металургійного
комплексу, у тому числі металургійні, більше вже не накопичували критичної заборгованості
із цих позицій. Режим експерименту дозволив вирішити найгостріше завдання – забезпечити
підприємства власними обіговими коштами, хоча нормативного їх рівня так і не вдалося досяг�
ти. Загальне поліпшення фінансово�економічного стану підприємств, насамперед відновлення
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власних обігових коштів, призвело до стійкого й істотного зниження питомої ваги бартерних
операцій. За короткий період частка бартеру скоротилася з 38% до 3%. Перехід на грошові
форми взаєморозрахунків стало базою для погашення більшої частини заборгованостей із за�
робітної плати та її регулярної виплати на основній частині підприємств.

Економічний експеримент радикально змінив фінансову ситуацію на всіх 10 металургій�
них підприємствах, які брали в ньому участь. Чистий прибуток підприємств за цей період збіль�
шився в 2,2 рази, що набагато перевищує середній показник приросту чистого прибутку в усьо�
му гірничо�металургійному комплексі. Всі підприємства, які брали участь в експерименті, стали
прибутковими. У 2001 р. найвищий рівень рентабельності склався на Єнакіївському металургій�
ному заводі – 51,6%, «Криворіжсталі» – 20,1%, «Азовсталі» – 12,3%. Сальдо заборгованостей ме�
талургійних підприємств порівняно з 1998 р. зменшилося в 2,5 рази. Поступово ліквідувався де�
фіцит обігових коштів. У 2000 р. розмір дефіциту скоротився в порівнянні з 1998 р. у 4,4 рази. У
2001 р. вперше дефіцит був переборений і обсяг власних обігових коштів склав 602,1 тис. грн., хо�
ча, як і в цілому по гірничо�металургійному комплексу, їх обсяг по металургійних підприємствах
не досяг нормативного рівня. За даними об’єднання «Металургпром», за роки експерименту ре�
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інвестиції в підприємства, що входять до його складу, досягли 1,88 млрд. грн., загальні вкладен�
ня у валові інвестиції та технічне переозброєння перевищили 4,7 млрд. грн. 

Таблиця 6.3.

Фінансові показники діяльності 10 металургійних підприємств України, які брали
участь в економічному експерименті, за 1998C2001 роки (тис. грн.)

Після закінчення терміну дії економічного експерименту, передбаченого законом, укра�
їнське металургійне лобі здійснило спробу досягти рішення щодо його продовження ще на
один рік. Проте режим економічного експерименту не був продовжений. З 2002 р. металургій�
ні підприємства знову потрапили в загальний режим функціонування, передбачений в Украї�
ні для промислових підприємств. Тому рівень конкурентоспроможності української металур�
гійної продукції на зовнішньому ринку на цей час формується без допомоги систем субсиду�
вання сектора чорної металургії. 

Система державної підтримки вугільної промисловості

Досить тривалий період пільгові умови функціонування сектора чорної металургії були
непрямо пов’язані з існуванням в Україні системи державної підтримки вугільної промисловос�
ті. Система державної підтримки останньої у формі прямих субсидій виникла в Україні в роки
економічної кризи і призначалася для сектора державних шахт. У цей період система дотацій
відкрито використовувалася для відшкодування частини витрат шахт, що давало їм можливість
утримувати внутрішні ціни на вугілля на низькому рівні і конкурувати з дешевшим вугіллям,
яке імпортувалося з Росії. Українське вугілля в основному продавалось за цінами, що не перек�
ривали витрати на його видобуток. Собівартість перевищувала продажну ціну в розрахунку на
1 тонну вугілля: в 1996 р. – на 13,1%, 1997 р. – на 24,2%, 1998 р. – на 10,7%, 1999 р. – на 6,6%,
2000 р. – на 6,0%. В ці роки наявність державних дотацій відіграла значну роль для сектора чор�
ної металургії, оскільки це надавало можливість постачати дешеве вугілля на коксохімічні під�
приємства. Дешеве вугілля забезпечувало сектор чорної металургії більш дешевим коксом, що
є однією з головних видів сировини для металургійного виробництва.

З кінця 90�х років відбулися позитивні зміни у вугільній промисловості. Відмічається
скорочення розриву між цінами та рівнем собівартості вугілля. Вже в 2001 р. цей розрив стано�
вив 2,1% проти 6,0% у 2000 р. Після 2000 р. значно зменшується частка дотації в загальному об�
сязі державної допомоги. Якщо в 2000 р. вона ще становила 76,1%, то в 2001 р. вже впала до
46,6%. Відсоток дотацій від оптової ціни в розрахунку на 1 тонну вугілля знизився з 8,2% до 4,7%.
В наступні два роки під впливом загальних змін, що відбуваються на світовому ринку сировини,
внутрішні ціни на коксівне вугілля почали стрімко зростати. У зв’язку з цим сьогодні шахти, які
видобувають коксівне вугілля, фактично не одержують дотації на собівартість. Основними нап�
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рямками державної підтримки поступово стають проведення реструктуризації, технічне онов�
лення і нове будівництво. Ці напрямки державної підтримки менше впливають на цінову ситуа�
цію на ринку вугілля. Крім цього, вплив державної підтримки у вугільній промисловості нейтра�
лізується процесами на ринку коксу, який безпосередньо споживається металургійними підпри�
ємствами. На сьогодні всі коксохімічні підприємства є недержавними, і встановлення цін на кок�
сівному ринку здійснюється під впливом ринкових механізмів – співвідношення попиту і про�
позиції. Таким чином, довгий ланцюг «видобуток коксівного вугілля – виробництво коксу – ви�
робництво чавуну» під впливом трансформацій, що відбуваються на ринку коксівного вугілля і
коксу, мінімізує вплив системи субсидування вугільної промисловості на конкурентоспромож�
ність української металургійної продукції на зовнішньому ринку.

Режим спеціальних економічних зон

В Україні застосовується система пільгових умов інвестування для підприємств у межах
вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Для підприємств, на яких поширюєть�
ся режим таких зон, передбачаються пільгові умови оподаткування, імпорту сировини, устаткуван�
ня, комплектуючих виробів та експорту продукції. Кілька таких економічних зон створено в До�
нецькій області, де розміщена значна частина металургійних підприємств. У зв’язку з цим в ході під�
готовки цього аналітичного огляду вивчені можливості використання режиму спеціальних еконо�
мічних зон для металургійних підприємств. За інформацією експертів, поширення режиму спеці�
альних економічних зон на металургійні підприємства є винятковими випадками. Вони носять епі�
зодичний характер і пов’язані з лобіюванням реалізації окремих інвестиційних проектів. На сьогод�
ні це – інвестиційні проекти з реконструкції двох доменних печей. Практика поширення пільгового
режиму на подібні інвестиційні проекти не узгоджується з вимогами українського Закону про спе�
ціальні економічні зони. Тому режим спеціальних економічних зон не може розглядатися як одна із
можливих форм непрямого субсидування діяльності українських металургійних підприємств. 

Таким чином, у даний час в Україні немає системи державної підтримки чорної мета�
лургії у формі «специфічних» субсидій або непрямого субсидування. Причому, як показали
наші інтерв’ю з представниками підприємств і виступи їх керівників у ЗМІ, металургійні під�
приємства в умовах широкої експортної діяльності починають дуже обережно ставитися до
всіх обставин, що можуть погіршити їхній стан на зовнішньому ринку. Вже відзначаються ви�
падки, коли підприємства з власної ініціативи відмовляються від можливих пільг, які можуть
стати основою для порушення проти них антидемпінгових розслідувань. Це, наприклад, стосу�
ється норми Закону України «Про подальший розвиток гірничо�металургійного комплексу»,
що набрав чинності з 17 січня 2002 р. №2975�III. Стаття 3 Закону надала підприємствам пра�
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Державна підтримка вугільної промисловості в Україні за 1996C2001 роки 67



во перераховувати 50% податку на прибуток на спеціальний рахунок, відкритий в органах Дер�
жавного казначейства України. Ці кошти підприємства можуть використовувати для фінансу�
вання інвестиційних проектів і реструктуризації. І хоча ця норма на практиці до цього часу не
використовується, «Криворіжсталь» звернувся до уряду з клопотанням щодо офіційного
звільнення від цієї пільги, для того щоб не було підстав для порушення проти нього антидем�
пінгового розслідування. В умовах сприятливої кон’юнктури на світовому ринку металургійні
підприємства поки не мають необхідності в державній підтримці. 

Проте останнім часом в Україні у певних кіл з’являється усвідомлення про необхідність
розробити нові підходи до державного субсидування взагалі і введення системи державної під�
тримки безпосередньо для чорної металургії68. Функціонування чорної металургії в Україні
найближчими роками неминуче зіткнеться з проблемами проведення реструктуризації і лікві�
дації застарілих та зайвих потужностей. Причому, це будуть не тільки ті потужності, термін
експлуатації яких закінчився, але й ті, що перетворяться на неефективні в умовах подорожчан�
ня ресурсів. Крім того, національною проблемою для України в перспективі залишається пере�
ведення чорної металургії на новий технологічний устрій. В останні роки держава випустила
з�під свого контролю процес відновлення існуючих потужностей. Під впливом попиту на сві�
товому ринку в Україні починають відновлятися навіть ті потужності, які можуть нести потен�
ційні технологічні небезпеки і завдають великого екологічного збитку територіям, на яких роз�
ташовані металургійні підприємства. За цих умов представники Міністерства промислової по�
літики й експерти підкреслюють актуальність для України розробки і застосування механізмів
регулювання та субсидування розвитку чорної металургії, які не суперечили б вимогам СОТ і
ЄС. Перший варіант пропозицій щодо введення системи державної підтримки підприємств
гірничо�металургійного комплексу включений у Національну програму розвитку гірничо�ме�
талургійного комплексу України до 2010 року, яка підготовлена міністерством. 

На цей час в Україні зроблені тільки перші кроки щодо розробки вимог до систем державно�
го субсидування, що відповідають вимогам СОТ. Розпорядженням Кабінету Міністрів України
№182�р від 31 березня 2003 р. затверджена Концепція перебудови системи державних субсидій, що
надаються галузям національної економіки. Основною метою перебудови системи державного суб�
сидування проголошене застосування принципів, які дозволять запобігти спотворенню конкуренції
і сприятимуть ефективному розвитку національної економіки. Критерії і вимоги до державних сис�
тем субсидування викладені в контексті Угоди СОТ «Про субсидії і компенсаційні заходи». До за�
боронених субсидій віднесені експортні субсидії і ті, що спрямовані на використання вітчизняної
продукції проти імпорту. Легітимними субсидіями визнаються субсидії, які не є специфічними і
спрямовані для підтримки: (а) науково�дослідних робіт, (б) районів, що знаходяться в невигідному
або несприятливому для розвитку становищі, (в) прискорення адаптації існуючих потужностей до
вимог охорони навколишнього середовища (одноразова субсидія, яка не перевищує 20% від загаль�
них витрат на ці цілі). Відповідно до вимог СОТ перебудова системи державного субсидування від�
буватиметься протягом трирічного перехідного періоду після офіційного вступу України в СОТ. 

6.2. Податки

Проблема відшкодування ПДВ

Проблема заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ підприємствам�експортерам
в даний час набула в Україні особливої гостроти. Заборгованість бюджету перед підприємства�
ми�експортерами досягла таких розмірів, що стала суттєвим тягарем для бюджету і помітно лі�
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мітує господарську діяльність підприємств�експортерів. Тривале відволікання фінансових ре�
сурсів скорочує власні обігові кошти підприємств, дефіцит яких вони постійно відчувають. Са�
ме з цієї причини більшість українських експортерів вважають, що «краща державна підтрим�
ка експорту – це своєчасне повернення ПДВ експортерам і збільшення терміну повернення ва�
лютного виторгу»69. Ця проблема набула особливого значення для підприємств сектора чорної
металургії, які 70�80% чистого доходу одержують за рахунок експорту продукції. 

Порядок збору і відшкодування ПДВ при проведенні експортних операцій регулюєть�
ся статтею 6 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. №168/97�ВР.
Відповідно до цієї статті експортні операції оподатковуються ПДВ за ставкою 0%. При цьому
експортер після подання відповідних документів у податкову інспекцію має право на відшко�
дування протягом 30 днів ПДВ, фактично сплаченого на території України в ціні придбаних
матеріалів, робіт і послуг, які використовуються при виготовленні експортної продукції, у роз�
мірі 20% від їх вартості. Проте на практиці відшкодування ПДВ підприємствам�експортерам
перетворилося на тривалу процедуру, що розтягується не тільки на декілька місяців, але в ок�
ремих випадках і на роки. Процедура відшкодування ПДВ не має автоматичного характеру і
вимагає від експортерів значних лобістських зусиль. Як свідчить інформація в ЗМІ, ситуація
навколо ПДВ породила масові корупційні механізми. 

Труднощі з відшкодуванням ПДВ є одною з причин, яка спонукає підприємства здій�
снювати експортні продажі своєї продукції через збутові і посередницькі компанії. При цьому
збутові і посередницькі компанії беруть на себе ризики з його відшкодування. Таким чином,
підприємства уникають участі в цій складній процедурі і мають можливість швидко відшкодо�
вувати частину своїх обігових коштів. У 2003 р. власний експорт своєї продукції склав у за�
гальному обсязі продажів металургійних підприємств тільки 57,0%. З 11 обстежених металур�
гійних підприємств переважно самі здійснюють експорт власної продукції тільки два підпри�
ємства – ММК імені Ілліча і «Криворіжсталь».

Таблиця 6.5.

Власний експорт металургійних підприємств України
(у відсотках від чистого прибутку у 2003 р.)70

* МК � металургійний комбінат; МЗ � металургійний завод.
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В Україні немає офіційної публічної інформації про заборгованість бюджету перед ме�
талургійними підприємствами, які здійснюють самостійний експорт. Самі підприємства також
розглядають таку інформацію як корпоративну комерційну, яка не є загальнодоступною. У
зв’язку з цим для того щоб визначити масштаби проблеми і її вплив на фінансові умови діяль�
ності сектора чорної металургії, здійснено розрахунок показників для 11 металургійних під�
приємств за таких допущень:

ставка відшкодування ПДВ (витрати на придбання матеріалів, сировини, роботу)
– визначена експертним шляхом на рівні 16%, оскільки частина матеріальних ресурсів
виробляється всередині підприємства і не оподатковується ПДВ;

обсяг ПДВ, що підлягає відшкодуванню – розраховується за визначеною ставкою від
розміру витрат, які припадають на виробництво продукції власного експорту;

обсяг заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ – визначений як частина бюд�
жетної заборгованості підприємствам, що відносяться до виду економічної діяльності
«металургія і металообробка». Частка, що приходиться на металургійні підприємства,
розрахована за показниками частки металургійних підприємств у виробництві чистого
прибутку з цього виду діяльності і розмірах їхнього власного експорту. 

Як показали розрахунки, за останні п’ять років у зв’язку з ростом обсягу власного екс�
порту і цін на ресурси розмір ПДВ, що підлягає відшкодуванню, збільшився з 850,8 млн. грн.
у 1999 р. до 2287,1 млн. грн. у 2003 р., або в 2,7 рази. За цей же період розмір заборгованості
бюджету підприємствам з відшкодування ПДВ збільшився, відповідно, із 140,0 до 1215,2 млн.
грн., або в 8,7 рази. Становище з відшкодуванням заборгованості з ПДВ в останні роки досяг�
ло критичного рівня: частка заборгованості в загальному обсязі ПДВ, що підлягає відшкоду�
ванню, у 2001 р. досягала 69,9%, 2002 р. – 69,5%, і тільки в 2003 р. появилася тенденція до по�
ліпшення – заборгованість зменшилася до 53,1%. Збереження значної заборгованості з від�
шкодування ПДВ призвело до заморожування частини обігових коштів підприємств. У 2003 р.
розмір заборгованості з ПДВ, що підлягає відшкодуванню, становив 52,4% обсягу обігових
коштів підприємств. 

Таблиця 6.6.

Розрахунок відшкодування ПДВ на прикладі 11 металургійних підприємств 

Уряд і Державна податкова адміністрація вважають, що частково криза з поверненням
ПДВ виникла через несумлінність самих експортерів. Швидке наростання розмірів відшкоду�
вання ПДВ з боку бюджету викликано не стільки ростом експорту, скільки збільшенням тіньо�
вих операцій. На думку заступника голови Державної податкової адміністрації, такі операції
становлять близько 30% заявлених на повернення сум ПДВ71. Останнім часом в Україні здій�

96

71 Катерина Кінська. Автоматично ПДВ не буде відшкодовуватись.� Газета «Урядовий кур’єр», 8 квітня 2004 р., с. 5.



снюється реформа ПДВ, метою якої є нормалізація механізму управління ПДВ і посилення
контролю безпосередньо над платниками податку.

Приховані податки (перехресне субсидування)

Соціальні об’єкти. Проблема зберігання при підприємствах значного числа соціальних
об’єктів є дуже актуальною для сектора чорної металургії й має свої коріння в соціалістично�
му минулому України. За період існування СРСР навколо великих металургійних підпри�
ємств сформувалась потужна і розгалужена соціальна інфраструктура, що була спроможна за�
довольняти найважливіші соціальні і житлово�комунальні потреби населення на місцевому
рівні. Близько 70% металургійних підприємств країни до цих пір зберігають за собою функції
містоутворюючих центрів територій, на яких вони розміщуються. У соціалістичному минуло�
му фінансування будівництва й утримання інфраструктурних об’єктів здійснювалося пере�
важно за рахунок централізованих бюджетів галузевих міністерств і лише частково за рахунок
прибутків самих підприємств. При переході національної економіки на ринкові методи госпо�
дарювання держава поступово почала знижувати, а з 1994 р. зовсім припинила фінансування
підприємств на ці потреби. Витрати з утримання соціальних об’єктів тягарем лягли на підпри�
ємства, причому не тільки на державні, але і на ті, що пройшли приватизацію. Важке фінансо�
ве становище підприємств у період економічної кризи призвело до того, що вони не змогли
нести витрати з утримання соціальної інфраструктури. В результаті надання більшості соці�
альних і житлово�комунальних послуг трудовому колективу підприємств і населенню терито�
рій, які входили у зону їх обслуговування, було припинено.

Через це держава була поставлена перед необхідністю вирішувати подальшу долю соці�
альної інфраструктури підприємств централізовано. Для цього був знайдений досить вдалий
спосіб, який відповідав не тільки інтересам всіх учасників, але і вимогам ринкової і соціальної
трансформації українського суспільства. Підприємства вивільнялися від інфраструктурних
об’єктів шляхом їх окремої приватизації або передачі в комунальну власність. При останньому
варіанті об’єкти надходили в розпорядження місцевої влади і формували місцевий рівень на�
дання соціально важливих послуг населенню. Спочатку процедура передачі соціальних об’єктів
підприємств місцевої влади регулювалася рішеннями уряду, а з 1998 р. Верховна Рада України
прийняла спеціальний закон «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності»,
яким передбачалося завершення цього процесу протягом трьох років (1999�2001 роки). 

Проте на практиці реалізація політики вивільнення підприємств від об’єктів інфрас�
труктури виявилася складною і хворобливою. Основною перешкодою для передачі об’єктів
місцевій владі стала відсутність необхідних фінансових ресурсів у підприємств і місцевої вла�
ди. Відповідно до закону підприємства зобов’язані були відшкодувати частину витрат на капі�
тальний ремонт об’єктів, що передаються. Місцева ж влада повинна була вишукати додаткові
бюджетні кошти на поточне утримання об’єктів і часткове фінансування їх ремонту. Трансфер�
ти з центрального бюджету в регіональні бюджети на ці цілі дуже часто затримувалися або
надходили в неповному обсязі. У результаті процес передачі соціальних об’єктів місцевій вла�
ді надзвичайно затягнувся. Досі великі підприємства продовжують нести фінансовий тягар
щодо утримання соціальних і житлово�комунальних об’єктів. Ці витрати з повним правом
можна віднести до прихованих податків з боку суспільства. 

За роки, що пройшли з часу прийняття Закону про передачу майна, підприємствам вда�
лось частково скоротити свою інфраструктуру. Цим способом підприємства у першу чергу по�
чали вивільнятися від житлового фонду. Оскільки приватизація квартир згідно з українським
законодавством здійснювалась їх мешканцями, житловий фонд втратив для підприємств ко�
мерційну принадність і в той же час потребував великих витрат на його утримання і ремонт. За
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умов економічного зростання решта об’єктів набула для підприємств комерційної або соціаль�
ної привабливості, і тому вони переважно зберігають їх у складі своєї інфраструктури. 

У ході цього дослідження був обстежений склад соціальної інфраструктури 4
металургійних підприємств: Макіївського МК, «Криворіжсталі», «Азовсталі» і МК імені
Ілліча. Ці чотири підприємства дають досить повну репрезентативну вибірку:

частка цих 4 підприємств у показниках сектора чорної металургії становить: у чистому
доході – 56,1%, прибутку до оподатковування – 66,6%, фонді заробітної плати – 54,6%;

обрані різні за розмірами підприємства (3 великих і 1 середнє): частка в обсязі
національного виробництва сталі Макіївського МК становить 2,5%, «Азовсталі» –
14,2%, МК імені Ілліча – 17,2% та «Криворіжсталі» – 18,9%;

зіставлення рівня витрат здійснено по високоприбутковим («Криворіжсталь» та МК
імені Ілліча), середньоприбутковому («Азовсталь») та збитковому (Макіївський МК)
підприємствах.

Інформація з цих підприємств дає уявлення про типовий склад і розміри соціальної
інфраструктури підприємств сектора чорної металургії. До її складу входять дитячі дошкільні
заклади, спортивні об’єкти, будинки відпочинку, пансіонати, будинки культури, підприємства
громадського харчування та ін. Розміри соціальної інфраструктури тісно корелюються з чи�
сельністю персоналу. Крім Макіївського МК, всі інші підприємства не мають у складі своєї
інфраструктури житлового фонду, який переданий місцевій владі. На даний час житловий
фонд Макіївського МК знаходиться в процесі передачі. Після виходу з фінансової кризи всі
металургійні підприємства почали відновлювати роботу власних соціальних об’єктів. У своїх
інтерв’ю директори підприємств поряд із проблемами технічного переозброєння і збуту особ�
ливу увагу приділяють соціальній політиці. Підвищилася активність металургійних підпри�
ємств у фінансуванні соціальних і комунальних проектів місцевої влади (ремонт лікарень,
шкіл, доріг, житла тощо). 

Таблиця 6.7.

Склад об’єктів соціальної інфраструктури 4 металургійних підприємств України

* МК – металургійний комбінат; МЗ – металургійний завод.

Функціонування об’єктів соціальної інфраструктури завжди вимагало від підприємств
значних витрат. За оцінками експертів, витрати на утримання соціальних об’єктів становили в
соціалістичному минулому до 30% прибутку і за розміром досягали 50% фонду заробітної пла�
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ти працівників підприємств. На прикладі чотирьох обстежених підприємств зроблена спроба
визначити ступінь фінансового навантаження з утримання соціальної інфраструктури в сучас�
них умовах. Найбільший рівень витрат на утримання соціальної сфери зберігся на «Криворіж�
сталі», який в 2003 г. був ще державним підприємством. На інших підприємствах рівень витрат
на утримання соціальних об’єктів набагато нижчий. У цій відмінності, швидше за усе, проявив�
ся більш жорсткий підхід до невиробничих витрат із боку недержавних власників. На Макіїв�
ському МК формування порівняно високого рівня витрат пов’язано з утриманням житлового
фонду. Витрати на величезну соціальну інфраструктуру стали одним із чинників збиткової ді�
яльності цього підприємства. Проте в цілому на всіх 4 металургійних підприємствах розмір вит�
рат на утримання інфраструктурних об’єктів є невеликим навантаженням на фінанси підпри�
ємств: від прибутку вони становлять 1,06�3,34%, загальних витрат – 0,20�1,05%. 

Таким чином, тиск на фінансовий стан цієї форми прихованого податку з підприємств
значно знизився. Але підприємства все ще мають зобов’язання щодо підтримки соціальної інф�
раструктури, яка обслуговує не тільки їхніх працівників, але й населення територій. В цьому зна�
ходить прояв сила традицій, які досить важко перебороти. Яскравим прикладом може слугувати
боротьба навколо соціальних об’єктів Дніпропетровського металургійного заводу  імені Петров�
ського. Рішення комісії щодо санації заводу про продаж соціальних об’єктів викликало бурхли�
вий протест трудового колективу, понад 500 чоловік провели мітинг. Учасники мітингу апелюва�
ли до глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства промислової по�
літики і ЦК профспілки робітників металургійної та гірничодобувної промисловості. Вимоги
трудового колективу підтримані Дніпропетровською адміністрацією, яка пообіцяла знайти шля�
хи збереження на підприємстві соціальної інфраструктури. 

Таблиця 6.8.

Витрати на утримання соціальних та житловоCкомунальних об’єктів на обстежених
металургійних підприємствах у 2003 р.

* МК – металургійний комбінат; МЗ – металургійний завод.

Значну роль соціальні послуги відіграють як додаток до заробітної плати. Цим, мабуть,
і пояснюється лояльність недержавних власників до зберігання при підприємствах соціальних
об’єктів. Має місце процес поступової трансформації соціальної інфраструктури підприємств,
який поки що зберігає свій старий соціалістичний характер, на елемент нової корпоративної
культури. За специфічних умов України склад корпоративного соціального портфеля для пер�
соналу компаній починає формуватися за рахунок послуг соціальних об’єктів, які є власністю
підприємств. Топ�менеджери і власники підприємств бачать у підтримці соціальних об’єктів
великий політичний ресурс у взаємовідносинах із трудовим колективом, місцевою і централь�
ною владою. Крім того, будь�який соціальний об’єкт є: по�перше, потенційно високоліквідним
об’єктом нерухомості, що у разі потреби можна легко продати або здати в оренду; по�друге, на
його базі можна організувати новий напрямок комерційної діяльності, що користуватиметься
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попитом з боку населення. Топ�менеджери підприємств у своїх інтерв’ю повідомляють про
плани перетворення деяких соціальних об’єктів на прибуткові комерційні компанії. 

Субсидування житловоAкомунальної сфери

У колишніх країнах СРСР, включаючи Україну, зберігся дотепер механізм перехресного
субсидування житлово�комунального господарства за рахунок промисловості, транспорту, ко�
мерційних підприємств та ін. Перехресне субсидування здійснюється через систему встанов�
лення різних тарифів для побутових і непобутових споживачів. На відміну від інших країн в Ук�
раїні з метою соціальної підтримки населення для побутових споживачів на електроенергію, во�
ду і тепло встановлені нижчі тарифи, ніж для непобутових споживачів. У секторі чорної мета�
лургії перехресне субсидування здійснюється через тарифні механізми на електроенергію і во�
ду. Виробниками тепла для власних потреб виступають безпосередньо самі металургійні під�
приємства. Як приклад у даному дослідженні зроблено розрахунок розмірів перехресного суб�
сидування при споживанні електроенергії.

Таблиця 6.9.

Непряме субсидування металургійними підприємствами житловоCкомунального
господарства за рахунок різниці в тарифах на електроенергію в 2003 р.72

У 2001 р. в Україні тарифи для побутових споживачів становили 0,84 від рівня тарифів
для непобутових споживачів електроенергії. Через механізм неоднакових тарифів здійснюєть�
ся перехресне фінансування витрат побутових споживачів. Це є свого роду прихований пода�
ток на промислові підприємства. Подібна система субсидування крім України зберігається в
Європі тільки в Албанії, Болгарії й Естонії. У інших країнах тарифи для побутових спожива�
чів перевищують тарифи для непобутових. Найбільший рівень перевищення мають Голландія
– 2,8 рази, Франція – 2,84 рази, Німеччина – у 2,1 рази, Іспанія – у 2,57 рази, Швеція – у 3 ра�
зи, Великобританія – у 2,03 рази. У 2003 р. тарифи на електроенергію в Україні були підвище�
ні. Тариф для побутових споживачів становив 2,44, для непобутових – 3,56 центів США/кВтг.
Рівень тарифів для побутових споживачів від рівня тарифів для непобутових споживачів ста�
новив 0,68. Обсяги перехресного фінансування збільшились. При такому співвідношенні неп�
ряме субсидування житлово�комунального господарства через тарифи на електроенергію з бо�
ку 13 українських металургійних підприємств, за нашими розрахунками досягає 410,5 млн.
грн., що становить 1,2% від усіх витрат на виробництво металургійної продукції, матеріальних
витрат – 1,5%. Проте, незважаючи на існування перехресного субсидування рівень тарифів на
електроенергію для українських непобутових споживачів залишається нижчим, ніж у біль�
шості інших європейських країн. 

6.3. Ризики для фінансової стабільності

Економічний експеримент в гірничо�металургійному комплексі, в процесі якого було
проведено радикальне оздоровлення підприємств, створив основу для ефективної наступної ді�
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яльності сектора чорної металургії. Порівняно з кризовим 1998 р. у 2003 р. (за п’ять років) чис�
тий дохід аналізованих металургійних підприємств зріс у 3,2 рази, рентабельність діяльності –
від збиткового стану до досить високого рівня в 13,5%. У підприємств стабільно збільшувалися
власні обігові кошти – від дефіциту в 3036,9 млн. грн. до 2319,9 млн. грн. Поліпшилося співвід�
ношення дебіторської і кредиторської заборгованостей. Як видно з таблиці 6.10, перший пози�
тивний стрибок у фінансовому стані підприємств відбувся в перші півтора роки економічного
експерименту (ІІІ кв. 1999 – 2000 роки), що було пов’язано з радикальним зниженням ставки по�
датку на прибуток (з 30% до 9%), звільненням підприємств від заборгованостей і відстрочкою
платежів до бюджету. Наступні два роки (2001�2002) відрізнялися невеличким спокійним за�
гальним ростом фінансових показників при деякому погіршенні показників по окремих підпри�
ємствах (Макіївський МК, Єнакіївський МЗ, МЗ імені Петровського). Це було викликане змі�
нами в ставках оподаткування. В 2001 р. ставка податку на прибуток біула збільшена з 9% до
15%, з 2002 р. ставка в 30% була відновлена. Нове різке поліпшення фінансових показників спос�
терігалося в 2003 р. Якщо рівень рентабельності по сектору чорної металургії в 2001 р. становив
8,9%, у 2002 р. – 7,5%, то в 2003 р. він піднявся до 13,5%. 

Таблиця 6.10.

Фінансові показники діяльності 13 металургійних підприємств України
за 1998C2003 роки (млн. грн.)73

Значне поліпшення фінансових показників металургійних підприємств у 2003 р. відбу�
лося на фоні позитивних змін кон’юнктури на світовому ринку, що викликало стрімке зростан�
ня внутрішніх і експортних цін на прокат. За 1999�2003 роки експортна ціна на прокат збільши�
лася з 161,3 до 235,8 USD/т, або на 46,2%. Майже половина приросту цін прийшлася на 2003 р.
(21,0%). Частково виграш від приросту цін на металургійну продукцію був поглинений
зростанням внутрішніх цін на всі види ресурсів (сировина і паливні ресурси). Порівняно з груд�
нем 2002 р. у грудні 2003 р. внутрішні оптові ціни по окремих видах сировини зросли: залізна
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Рисунок 6.1. Експортні ціни на прокат у 1999Cсічні 2004 р. (USD/т)

Рисунок 6.2. Оптові внутрішні ціни на залізорудну сировину в 2003Cсічні 2004 р.
(USD/т)

Рисунок 6.3. Оптові внутрішні ціни на кокс і металобрухт у 2003Cсічні 2004 р. (USD/т)
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руда – на 19,5%, окатиші – на 19,0%, агломерат – на 49,9%, концентрат – на 30,0%, кокс – на
57,3%, металобрухт – на 39,6%. За 2003 р. тарифи на електроенергію збільшилися на 16,4%,
транспортні тарифи на перевезення готової металургійної продукції – на 10,8%. За одностайни�
ми висновками експертів, український сектор чорної металургії пройшов стадію використання
дешевих вітчизняних ресурсів і далі змушений буде функціонувати в умовах дорогих ресурсів. 

Тривалий час традиційною конкурентною перевагою українського сектора чорної металургії
порівняно з розвиненими країнами було використання дешевших матеріальних ресурсів і дешевої
робочої сили, наявність нижчих витрат на екологічні заходи і низьких норм амортизаційних відра�
хувань. Це дозволяло українській чорній металургії при більшій матеріало� та енергоємності та мен�
шій продуктивності праці виробляти дешевшу продукцію. Особливо наочно це видно при порівнян�
ні структури витрат на виробництво металургійної продукції в Україні і Німеччині (2001 р.)74:

Україна Німеччина
Матеріальні витрати 80,6 59,8
Амортизаційні відрахування 3,4 10,0
Витрати на оплату праці 7,8 25,2
Відрахування на соціальні заходи 2,9 –
Інші операційні витрати 5,3 5,0

Процес подорожчання на внутрішньому ринку усіх видів ресурсів, що став наслідком зміни
ситуації на світовому ринку, торкнувся основної конкурентної переваги української металургійної
продукції – менших витрат на виробництво. У зв’язку з цим в цьому огляді проведено аналіз впливу
цього процесу на ступінь конкурентоспроможності української металургійної продукції на зовніш�
ньому ринку. За останні п’ять років процес подорожчання ресурсів, які використовуються при мета�
лургійному виробництві, набув перманентного характеру. Це відбивається на постійному зростанні
частки матеріальних витрат у структурі витрат: із 78,1% у 1999 р. до 80,6% у 2003 р. Стрімке зростання
цін на сировину в 2003 р. відобразилося у вигляді стрибка у розмірі витрат у розрахунку на 1 тонну
виробленого прокату – приріст за рік перевищив темпи попередніх років і становив 18,1%. Проте в
2003 р. це не викликало погіршення конкурентних позицій української металургійної продукції у тих
нішах світового ринку, які вона займає. Динаміка зростання світових цін дала можливість українській
чорній металургії тримати темп приросту цін на прокат вище темпу приросту внутрішніх цін на си�
ровину. В результаті за 2003 р. темпи приросту витрат у розрахунку на 1 тонну прокату (18,1%) від�
ставали від темпів приросту чистого прибутку в цьому ж вимірі (24,7%). Незважаючи на зростання
цін на сировину, фінансові показники діяльності металургійних підприємств поліпшилися. Показ�
ник рентабельності діяльності за 2003 р. по 13 підприємств зріс з 7,5% до 13,5%. 

У середньостроковій перспективі конкурентні позиції українських металургійних під�
приємств визначатимуться двома моментами: по�перше, очікуваним співвідношенням цін на
металургійну продукцію і цін на сировину і, по�друге, наявними резервами фінансової стійкос�
ті самих підприємств. Як показують прогнози світових і українських експертів, у середньостро�
ковій перспективі до 2007 р. у світі збережеться тенденція зростання попиту і, відповідно, цін
на прокат, тільки в більш стриманому варіанті (зникне ажіотажна компонента). На цьому фоні
буде зберігатися тенденція зростання попиту і цін на сировину для металургійного виробниц�
тва. Як зауважили експерти, світ буде змушений погодитися з новими ціновими реаліями, як це
відбулося свого часу на світовому ринку нафти. Очікується, що за умов нормалізації ситуації на
ринках прокату і сировини в середньостроковій перспективі збережеться певна паритетність у
прямуванні цін – ціни на прокат, як і зараз, дещо випереджатимуть ріст цін на сировину. Це
можна розглядати як свого роду базу для забезпечення рентабельної діяльності українських
підприємств. 
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Поряд з цим була проведена оцінка можливості появи тих чи інших катаклізмів, які
могли б похитнути таку паритетність цін на внутрішньому українському ринку. Роль таких
факторів нестабільності можуть зіграти інтенсивний відтік сировини на зовнішній ринок і вве�
дення обмеження на експорт прокату та регулювання внутрішніх цін на нього. Але експерти
роблять однозначний висновок про те, що найбільш очікуваним є повторення і на внутрішньо�
му українському ринку цінового сценарію світового сталевого ринку. На користь цього свід�
чать дві обставини: 

можливість використання сильним металургійним лобі механізму державного регулю�
вання. Реальна практика свідчить, що воно спроможне активно застосовувати в своїх
інтересах традиційний адміністративний ресурс у самих різноманітних формах – від
відновлення балансового методу розподілу сировини, підписання меморандумів до за�
конодавчого введення обмежувальних мит і квот на вивіз сировини. Така масована та�
рифна і нетарифна політика держави цілком спроможна стабілізувати відплив сирови�
ни на зовнішній ринок та погасити ажіотажні цінові тенденції на внутрішньому ринку; 
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Таблиця 6.11.

Розподіл витрат на виробництво металургійної продукції на 13 металургійних
підприємствах за 1999C2003 роки75

Таблиця 6.12.

Чистий прибуток і витрати в розрахунку на 1 тонну прокату на 13 металургійних
підприємствах за 1999C2003 роки



збільшення монополізації ринків сировини з боку великих фінансово�промислових
груп, які формують зараз системний металургійний бізнес. Для зменшення залеж�
ності металургійного виробництва від ситуації на світовому ринку сировини фінан�
сово�промислові групи починають активно боротися за встановлення економічного
контролю над ланками всього технологічного ланцюга «вугілля – кокс – залізоруд�
на сировина – металобрухт – виробництво металу». Саме тепер закладаються осно�
ви майбутніх вертикально�інтегрованих структур, які забезпечать у перспективі
стабільну сировинну базу для національної чорної металургії з можливістю внут�
рішнього регулювання рівня цін. 

За оцінками експертів і за нашими грубими розрахунками, у секторі є значний запас
фінансової міцності, що дозволяє основній частині українських металургійних підприємств
витримувати цінові коливання на ринку прокату, сировини та всіх видів ресурсів. Основни�
ми резервами є: (а) наявність досить великого розриву між рівнем витрат на виробництво
металургійної продукції в Україні і розвинутих країнах; (б) існування надприбутків і тіньо�
вих доходів. Для визначення різниці в обсягах витрат здійснено порівняння українських і
світових цін, тарифів, рівня заробітної плати та норм амортизації (таблиці 6.13�6.16). В та�
ких розрахунках не враховувались більш низькі витрати на екологію та інші значимі витра�
ти. Найбільш напружений попит і темпи росту цін на світовому і внутрішньому ринку від�
мічаються на головні види сировини для металургійного виробництва – кокс і залізорудна
сировина. Але, незважаючи на це, перевага світових цін над внутрішніми залишається до�
сить значною. В 2003 р. по коксу перевищення перших над другими становило приблизно
133,0%, по залізорудній сировині – 110,0%. 

Природний газ постачається в Україну переважно з Росії та Туркменистану за цінами,
значно нижчими за світові. В 2003 р. ціни імпорту природного газу становили 94,3% від рів�
ня внутрішніх цін, ціни експорту порівняно з внутрішніми цінами – 130,1%. Ціни експорту
наближені до рівня цін на природний газ у країнах ЄС. Україна повністю задовольняє свої
потреби в електроенергії за рахунок власного виробництва. Причому, в основному, виробля�
ється електроенергія дешевшими способами – на гідро� й атомних станціях. Тарифи на елек�
троенергію в Україні порівняно з рівнем ЄС становлять 71,1%. Значною конкурентною пере�
вагою українського сектора чорної металургії залишається на середньострокову перспективу
використання висококваліфікованої дешевої робочої сили. У 2001 р. в металургійному вироб�
ництві різниця між рівнем заробітної плати українських працівників і близьких країн – Росії,
Туреччини та Польщі – становила 3,5�4,9 рази. Різниця між рівнями оплати праці в Україні і
розвинених країнах становила понад 30 разів. У зв’язку з низькими інвестиційними витрата�
ми в Україні зберігаються невисокі норми амортизаційних відрахувань. За експертними оцін�
ками, українські норми амортизаційних відрахувань орієнтовно в 2,5 рази менші, ніж у біль�
шості розвинених країн.

Таблиця 6.13.

Українські внутрішні та світові ціни на кокс за 1999C2003 роки (USD/т)76
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Таблиця 6.14.

Українські внутрішні ціни, ціни експорту та імпорту природного газу
за 2000C2003 роки (USD/1000 куб. м)

Таблиця 6.15.

Внутрішні, експортні, імпортні і світові тарифи на електроенергію
за 1999C2003 роки (c/кВтCгод)

Таблиця 6.16.

Середньомісячна заробітна плата персоналу в секторі чорної металургії
в різних країнах (USD)77

Як видно з порівняльних даних таблиці 6.17, у 2003 р. фактична величина витрат на 13
українських підприємствах за певними параметрами становить орієнтовно 74,2% від розрахун�
кової величини аналогічних витрат за світовими цінами. За досить грубими розрахунками,
розмір ренти у 2003 р. за рахунок різниці у витратах становив не менше 2,2 млрд. USD. Реаль�
но розрив між можливими прибутками українських та інших світових виробників становить
ще більшу величину, оскільки в Україні все ще є мінімальними витрати на екологію та охоро�
ну праці. В результаті рівень офіційної рентабельності найактивніших українських виробників
досягає значних розмірів з погляду світової практики. При цьому, величезний обсяг надпри�
бутків формується на стадії збуту металургійної продукції у вигляді так званої збутової маржі.
Як уже відзначалося вище в її складі концентруються не тільки легальні підвищені прибутки,
але й значна частина тіньових доходів. Тому можна очікувати, що в середньостроковій пер�
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спективі погіршення умов діяльності найактивніших експортних операторів насамперед тор�
кнеться області тих надприбутків і тіньових доходів. Реальні ризики виникнуть для тієї части�
ни українських металургійних підприємств, які можуть рентабельно функціонувати тільки за
умов підвищених цін на прокат і наявності дешевих ресурсів. Ріст цін на матеріальні ресурси
підвищує планку рентабельної діяльності, і тому можна очікувати, що ця частина українських
металургійних підприємств у перспективі перетвориться на хронічно збиткову. В Україні поч�
нуть формуватися надлишкові нерентабельні виробничі потужності.

Таблиця 6.18.

Оцінка резервів розвитку 13 українських металургійних підприємств за умов
подорожчання ресурсів76
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Таблиця 6.17.

Порівняння фактичних і розрахованих за світовими цінами витрат
в українському секторі чорної металургії, величина ренти у 2003 р.



Висновки

На цей час в Україні до сектора чорної металургії не застосовуються системи «специ�
фічного» субсидування (спеціального прямого або непрямого субсидування діяльності
металургійних підприємств). Єдиною програмною державною підтримкою чорної ме�
талургії в Україні був економічний експеримент, який проводився в гірничо�металур�
гійному комплексі з липня 1999 р. по 1 січня 2002 р. За допомогою радикальних фінан�
сових інструментів (списання заборгованостей, відстрочка платежів у бюджет, податко�
ві пільги) в короткий час було проведено фінансове оздоровлення підприємств, що при�
зупинило накопичення їх безнадійних заборгованостей, у тому числі і перед бюджетом.
У результаті чорна металургія стала валютним донором національної економіки і дже�
релом формування великого приватного капіталу. 

Існуюча система державної підтримки вугільної промисловості на цей час перестала
відчутно впливати на рівень формування витрат у металургійному виробництві. В умо�
вах відтоку коксівного вугілля і коксу на зовнішній ринок і виникнення дефіциту на
внутрішньому ринку ціни на ці види сировини стали формуватися під прямим впливом
попиту і пропозиції. Рівень цін на цей вид сировини в даний час наближається до рівня
імпортних цін. Проте це не виключає того, що система субсидування може бути вико�
ристана державою з метою стримування цін на кокс для внутрішніх споживачів.

Як галузь з великою експортною орієнтацією чорна металургія потрапила у несприят�
ливу систему відшкодування ПДВ. Величезні заборгованості бюджету з відшкодування
ПДВ призводять до «заморожування» частини власних обігових коштів підприємств.
Ця проблема зараз є найгострішою, оскільки заборгованість з відшкодування ПДВ пе�
ретворилася на істотний чинник, що погіршує фінансові умови діяльності підприємств.
Механізм відшкодування ПДВ тривалий час сприяв поширенню корупційних процесів
і дозволяв використовувати його для одержання тіньових доходів експортерами.

Українські металургійні підприємства порівняно з металургійними підприємствами
розвинених країн мають додаткові непрямі податки у вигляді витрат на утримання со�
ціальної інфраструктури і прихованого субсидування житлово�комунальної сфери. За
умов значного зростання доходів у період поліпшення кон’юнктури на світовому ринку
витрати на утримання соціальних об’єктів уже не спричиняють значного тиску на фі�
нанси прибуткових підприємств. Топ�менеджери і власники підприємств зацікавлені у
зберіганні соціальної інфраструктури. Наявність власних соціальних об’єктів і допомо�
га у вирішенні соціальних проблем території стають вагомим політичним аргументом у
їх взаємовідносинах з трудовим колективом, місцевою і центральною владою. Але для
частини підприємств ці витрати стають одним з факторів їх збитковості. Металургійні
підприємства субсидіюють житлово�комунальну сферу через систему різних тарифів
на електроенергію і воду для побутових та непобутових споживачів. Застосування ви�
щих тарифів для непобутових споживачів призводить до збільшення витрат і субсиду�
вання металургійними підприємствами побутових споживачів. Проте навіть при існу�
ванні такого прихованого субсидування рівень тарифів на електроенергію і воду для ме�
талургійних підприємств залишається нижчим за рівень тарифів для непобутових спо�
живачів у більшості європейських країн. 

Для української металургійної продукції виникнула загроза втрати головної конкурентної
переваги на світовому ринку – порівняно низького рівня матеріальних витрат на її вироб�
ництво (посідають понад 80% у структурі витрат). На цей час вперше українська чорна ме�
талургія змушена функціонувати в умовах дорогих ресурсів. Особливо стрімко зросли ці�
ни на сировину. Проте аналіз тенденцій у прямуванні цін показує, що на середньострокову
перспективу очікується зберігання паритетного співвідношення між цінами на металур�
гійну продукцію і сировину. Утримання нижчих внутрішніх цін можливе за рахунок актив�
ного державного регулювання внутрішнього ринку сировини і формування вертикально�
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інтегрованих структур за участю великих фінансово�промислових груп. Такі великі струк�
тури стануть у перспективі гарантами забезпечення українського сектора чорної металур�
гії більш дешевою вітчизняною сировиною. 

Великі конкурентоспроможні металургійні підприємства в середньостроковій перспек�
тиві зуміють протистояти ціновим коливанням на ринку сировини і прокату, оскільки
вони мають запас фінансової міцності. Сектор чорної металургії є сферою формування
значних надприбутків і тіньових доходів, що утворюються як у самих виробників, так і
у збутових компаніях. У випадку погіршення умов господарювання в результаті ціново�
го фактора металургійні підприємства і збутові компанії зможуть компенсувати втрати
насамперед за рахунок зменшення цих прибутків. Водночас частина підприємств, які є
рентабельними тільки за умов зростання цін на прокат і використання дешевої сирови�
ни, в несприятливій ціновій ситуації можуть стати неефективними. Планка рентабель�
ності підніметься вище їх фінансових можливостей. В Україні почнуть формуватися
надлишкові нерентабельні виробничі потужності.

Зберігання старого виробничого потенціалу і реальна можливість появи хронічно збит�
кового металургійного виробництва роблять актуальним проблему створення націо�
нальної системи державної підтримки розвитку сектора чорної металургії. Система дер�
жавної підтримки має відповідати вимогам СОТ. При її розробці прийдеться переборо�
ти певний опір: по�перше, її трансформація убік норм СОТ неминуче наштовхнеться на
сформований в Україні стереотип фінансової підтримки нерентабельних підприємств;
по�друге, важко буде перебороти спокусу використовувати технологічно і технічно зас�
тарілі та екологічно небезпечні потужності для виробництва продукції на експорт.

109



Аналітичний огляд

Розвиток сектора
чорної металургії

в Україні

Підп. до друку 11.11.2004. Формат 60х84/8.
Папір офс. Гарнітура PetersburgC. Друк офс. 

Тираж 500 прим. Зам. 112�4�0885

Видавництво «Міленіум»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК № 535 від 19.07.2004 р.

м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, оф. 101
Тел./факс 230�47�78

E�mail: info@millennium.net.ua
www.millennium.met.ua


