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•

Участь у міжнародній промисловій кооперації є важливою передумовою розвитку
деревообробного виробництва в Україні.

•

Великі перспективи матиме створення спільних підприємств на основі залучення
іноземних інвестицій та інноваційних технологій виробництва.

•

Найвагомішою передумовою для створення спільних підприємств слугує надмірна
залежність деревообробного виробництва від імпорту в частині проміжного
споживання, кінцевого споживання та валового нагромадження капіталу.

•

Зведені оцінки, розраховані за даними таблиць «витрати-випуск», свідчать, що частка
імпорту продукції деревообробної галузі, що використана в економіці, становить 27,3%.
Зокрема, 40% імпорту міститься у сукупному обсязі продукції проміжного споживання,
30% - кінцевого споживання.
Виробнича залежність власне деревообробної промисловості від імпорту є
надлишковою. Наприклад, на одиницю випуску продукції галузі припадало 42-39 %
імпорту за 2014-2015 рр.

•

•

•

Згідно з розрахунками, потреби економіки у валовому нагромадженні основного
капіталу чи не повністю покриваються імпортом готових машин та обладнання, особливо
за такими видами продукції як електричне устаткування, автотранспортні засоби тощо.

Таблиця 1. Частка імпорту у ресурсах промисловості (%)
Частка імпорту
Види економічної
діяльності (галузі)

у витратах на
проміжне
споживання
галузі

у проміжному
у витратах на кінцеве у валовому
споживанні продукції споживання продукції нагромадженні
галузі
галузі
основного капіталу

2014

2014

2015

2015

2014

2015

2014

2015

Переробна
промисловість

34,6

33,5

50,4

50,5

44,2

43,7

79,8

86,3

Виробництво
деревини,

42,4

38,7

42,8

40,1

31,9

29,5

мв

мв

паперу;
поліграфічна
діяльність

*мв – валове нагромадження основного капіталу відбувалося у малих вимірах.

Таблиця 2. Індекси капітальних інвестицій

2014

2015

2016

у % до відповідного періоду попереднього

за 2014-2016 рр.
у % до 2013 р.

року
Виготовлення виробів

з деревини,

62,0

150,0

93,6

87,0

виробництво паперу та
поліграфічна діяльність

Таким чином, у деревообробний промисловості, як і суміжних галузях,
склалися об’єктивні передумови для створення спільних підприємств на
основі залучення іноземних інвестицій та інноваційних технологій
виробництва

