08.07.2021 АК-578

Прем’єр-міністру України Д.А.ШМИГАЛЮ
Щодо необхідності запровадження тимчасової
заборони експорту металобрухту

Шановний Денисе Анатолійовичу!
Користуючись нагодою, дозвольте від імені вітчизняного гірничо-металургійного
комплексу,
повноважним
представником
якого
є
Об’єднання
підприємств
«Укрметалургпром», засвідчити Вам повагу, та звернутися щодо питання, яке відноситься
до розряду найактуальніших.
Відновлення світової економіки у післякоронавірусний період спричинило різке
зростання цін на сировину, у тому числі, брухт чорних металів. За рік вартість металобрухту
зросла більш ніж у 2 рази: з 265 дол. США за тонну у травні 2020 р. до 468 дол. США за
тонну у червні 2021 р. Поточний рівень експортних цін є максимальним за 10 років, але, при
цьому, вартість готових виробів з металу не збільшилась пропорційно зростанню цін на
сировину.
Ситуація що склалася призвела до суттєвого зростання експорту металобрухту
походженням з України. Так, за січень-травень 2021 р., зовнішні поставки цієї стратегічної
сировини збільшилися майже в 9 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
а саме, з 17 тис. до 143 тис. т. Існує реальна загроза, що, за подібну динаміку, обсяги експорту
металобрухту до кінця поточного року можуть перевищити 1,5 млн т, що дорівнює половині
заготівлі металобрухту у 2020 р. та навіть перевершує обсяги експорту у період 2014-2015
рр., коли мито не діяло, а експорт був рекордним.
При цьому, співвідношення мита в 58 євро за тонну до вартості брухту скоротилася з
26,8% до 13,5%, що нівелює ефект від її введення.
В той же час, в світі спостерігається посилення протекціоністських заходів щодо
збереження металобрухту. Зокрема, країни-сусіди України забороняють або впроваджують
обмеження на експорт цієї сировини. Наприклад, 26 червня 2021 р. в РФ набув чинності
наказ про підвищення мита на експорт брухту з 45 до 70 євро за тонну. У березні поточного
року Казахстан та Киргизія заборонили експорт брухту за межі ЄАЕС. Євразійська
економічна комісія також планує обмежити експорт брухту шляхом квотування протягом
наступних 6 місяців - квота для РФ на рівні 2 млн т (5 млн т - експорт 2020 р.), для Білорусі
- 3,3 тис т, для інших країн - на нульовому рівні.
Подібні процеси відбуваються і у Європейському союзі. У червні 2021 р.
європарламентарі звернулися до Європейської комісії з вимогою заборонити експорт
металобрухту з міркувань виконання вимог Green Deal, оскільки вже декілька металургійних

компаній, наприклад, ArcelorMittal, Voestalpine, British Steel, оголосили про наміри
будівництва електросталеплавильних комплексів з прямим відновленням заліза замість
доменних печей.
За подібні умови, Україна стає найбільш незахищеним та доступним джерелом
металобрухту, зокрема, для Туреччини - найбільшого в світі імпортера цієї сировини, яка, за
підсумками, 2020 р. ввезла 22 млн. т.
Окремо треба підкреслити, що металобрухт – це критична сировину для декарбонізації
української металургії. Саме його використання дозволяє зменшити споживання первинної
сировини та, за рахунок цього, скоротити металургійні викиди CO2 на 60%, а також
зекономити 1,4 т залізної руди і 740 кг вугілля на 1 тонні переробленого брухту.
Вважаємо, що безконтрольний експорт металобрухту призведе до суттєвого
уповільнення росту економіки України: зокрема, дефіцит цієї сировини на внутрішньому
ринку перевищитиме 0,5 млн т, через що обсяг виробництва сталі скоротиться на 9,5%, а
виробництва продукції металопереробних на машинобудіних галузей - на 3,8%. Ще більш
критичним стане скорочення експорту готової продукції на 5,6%, що призведе до втрати
валютних надходжень в Україну майже на 1,4 млрд дол. США. Все це матиме негативний
мультиплікативний вплив на ВВП України, зниження темпів зростання якого складе 0,4%, а
українська економіка втратить більше ніж 25 тис. робочих місць.
З огляду на вищевказане, з метою забезпечення подальшого розвитку провідної
національної галузі, економічного зростання та національної безпеки України в цілому,
просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, підтримати позицію національного гірничометалургійного комплексу та розглянути можливість якомога швидшого впровадження
тимчасової заборони експорту металобрухту з України до 31.12.2023 р.
З повагою та сподіванням на Ваше розуміння та підтримку,

Президент

О.Ф.Каленков

