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Відміна вивізного мита на насіння льону та рижію – стимул до їх
вирощування

Питання  про  скасування  експортного  мита  надзвичайно  актуальне.  На  фоні
зростання популярності насіння льону та рижію у світі Україна не реагує  адекватним
зростанням  ні  посівів,  ні  пропозиції  на  зовнішній  ринок.  У  зв’язку  з  цим  пропоную
детально  проаналізувати  глобальний  ринок  насіння  льону  та  рижію,  місце  на  ньому
України та наші перспективи у разі скасування мита і без такого скасування.

1. ЛЬОН ОЛІЙНИЙ.
1.1. Огляд ринку:
Зростання  інтересу  до  насіння  льону  спричинило  зростання  його  світового

виробництва.  Як  відзначають  експерти  Oil  World,  у 2011/12 МР  світове  виробництво
льону сягнуло 2,1 млн. тонн, що значно перевищує результат попереднього року (1,82
млн. тонн) [15]. 

Найбільші посівні площі льону олійного зосереджені в Канаді, Китаї, США, Росії,
Казахстані. Останнім часом зростає виробництво льону в Білорусії. Сьогодні і Україна
відноситься до великих виробників насіння льону. 

Світовим  лідером  із  виробництва  й  експорту  насіння  льону  традиційно  
вважається  Канада,  її  урожай  2012  року  склав  518,2  тис.  тонн  [16].  Проте  за
показниками 2011-2012 МР на перше місце зі світового експорту льону вийшла Росія.
Вона  поставила  на  зовнішні  ринки  397  тис.  тонн,  більше  ніж  удвічі  збільшивши
результат  попереднього  року  (152 тис.  тонн).  Нарощує  експорт  і Казахстан  (240  тис.
тонн у 2011-2012 МР проти 59 тис. тонн у 2010/11 МР), вийшовши на третє місце.  За
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прогнозами  аналітиків,  експорт  канадського  насіння  у  сезоні  2012-2013  складатиме
близько 525 тис. тонн [15].

Що стосується Євросоюзу, то він наразі зацікавився насінням льону з країн СНД,
оскільки  їх  продукція  вважається  більш  екологічною.  Так,  сумарний  експорт
продукції  із  трьох  країн  –  Росії,  Казахстану  та  України  –  до  кінця  липня  2012  року
склав 510 тис тонн, що вдвічі перевищує показники попереднього року (237 тис. тонн)
[9]. Загалом минулого року Україна експортувала 30 тис. тонн насіння льону [10], що
складає всього 5,9% від вказаної вище цифри сумарного експорту льону із 3-х країн. І
в  той  час,  коли  Казахстан  та  Росія  активно  нарощують  виробництво  льону,  Україна
свої темпи призупинила. 

Якщо  взяти  наших  основних  конкурентів,  Росію  та  Казахстан,  то  їх  виробники
насіння  льону  знаходяться  у  більш  виграшній  ситуації,  ніж  їх  українські  колеги.
По-перше,  існує  програма  державної  підтримки  вирощування  льону.  Аграріям
виплачуються  дотації.  Крім  того,  ці  країни  мають  власні  енергетичні  ресурси,  тому
ціна  на  пальне,  мінеральні  добрива,  та  паливно-мастильні  матеріали  нижча  за
українську,  що,  відповідно,  також  зменшує  собівартість  вирощеної  продукції.  І
насамперед, у цих країнах немає вивізного мита на насіння льону. 

1.2. Виробництво льону в Україні:
Наприкінці  2000-х  років  вирощування  льону  в  Україні  мало  значну  динаміку

зростання, так, у 2008 році льоном було засіяно 19,33 тис. га, а вже у 2009 р. – 47,74 і
58,9  тис.  га  у  2010  р.,  проте  за  останні  кілька  років,  незважаючи  на  перспективність
вирощування  цієї  культури,  розміри  площі  посіву  льону  перестали  зростати  і
зупинилися  на  рівні  55-60  тис.  га  (57  тис.  га  у  2012  році,  з  них  зібрано  48  тис.  тонн
насіння льону) [2; 7; 10]. 

Одним  із  основних  чинників,  які  гальмують  зростання  українського  експорту
насіння  льону,  а  разом  з  тим  і  його  вирощування,  є  наявність  вивізного  мита,
запровадженого  ще  у  1999  році.  Ця  проблема  є  актуальною,  оскільки  вона  зачіпає
інтереси  сільгоспвиробника,  переробного  підприємства,  експортера.  Встановлене
законом  експортне  мито  на  насіння  льону,  нині  у  розмірі  10%,  нібито  захищає
інтереси  переробних  підприємств,  бо  надає  їм  перевагу  у  формуванні  внутрішньої
ціни.

Питання  про  введення  експортного  мита  ініціювалося  асоціацією  Укроліяпром,
до  якої  належать  основні  переробники  олійних  культур.  Важливо,  що  цим  законом  
разом  із  насінням  льону  було  встановлено  мито  на  насіння  соняшнику  та  рижію.  Це
зробило  Україну  одним  з  провідних  експортерів  соняшникової  олії  у світі.  Проте,  як
уже  зазначалося,  в  Україні  насіння  льону  переробляють  одиничні  підприємства.
Частка переробленого ними льону мізерна: за 2011 рік вона склала 8144 тонни [11: 7],
що  становить  лише  15%  від   зібраних  53  тис.  тонн  і  всього  0,11%  від  загального
обсягу  переробки  олійних  культур.  За  2011  рік  обсяг  виробленої  лляної  олії  склав
2888 тонн, що дорівнює 0,09% від загального виробництва олій [11: 8].

Натомість  сільгоспвиробника  позбавлено  можливості  продавати  свій  товар  за
світовими цінами, а в експортера значно підупала охота цим займатися. Вивізне мито
на  це  насіння  зменшує  внутрішню  ціну  реалізації  і  не  дає  можливості
сільгоспвиробникам продати свій товар за вигідними цінами. 

Так,  внутрішня  ціна  льону  в  Україні  на  момент  збирання  урожаю  у  2012  році
складала близько 3600 грн. (450$), а потім поступово зростала до 4500 грн. (560$) [8],
у  той  час  як  європейські  ціни  залишаються  стабільними  на  рівні  550-600$  [1],  що  з
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урахуванням  мита,  транспортних  та  інших  затрат  робить  український  льон
неконкурентоспроможним.

З іншого боку, експорт лляного насіння стає нерентабельним,  адже дія вивізного
мита  та  невідшкодування  експортерам  податку  на  додану  вартість  робить  ціну  на
нього  неконкурентоспроможною  на  світовому  ринку,  особливо  на  тлі  стрімкого
зростання  виробництва  льону  в  Росії  та  Казахстані,  де  собівартість  нижча  та  й
вивізного мита нема. 

Крім  того,  ефективність  вирощування  льону  в  Україні  нижча,  ніж  у  світових
лідерів.  Урожайність  українського  льону  становить  8-9  ц/га,  тоді  як  у  США  цей
показник сягає 14-15 ц/га, у Канаді – 12-15 ц/га, в Росії 8-12 ц/га [2; 3]. І це також має
свій  вплив  на  ціну  українського  льону.  Так,  казахстанська  ціна  на  насіння  льону
складає  близько  520-550$  [4],  російська  –  550-600$  [1;  5],  в  той  час,  як  українські
експортери ставлять ціну до 800$ [7; 8; 16].

1.3. Перспективи України:
Як  показує  досвід  Росії,  регулювання  вивозу  насіння  олійних  культур  за

допомогою  експортного  мита  не  є  оптимальним,  оскільки  воно  може  призвести  до
скорочення  посівних  площ  під  цими  культурами.  І  навпаки  –  його  відсутність  дала
змогу останнім часом наростити виробництво льону проти України: у Росії в 3 рази, у
Казахстані у 5 разів, за ціни у 1,5 рази нижчої за українську. 

Відміна  ж  вивізного  мита  на  насіння  льону,  навпаки,  дала  б  змогу
сільгоспвиробникам  вигідно  продавати  насіння  за  світовими  цінами  і  натомість
оновити  основні  засоби,  закупляти  якісне  насіння  і  відповідно  збільшити  обсяги
виробництва. 

Примітним  є  той  факт,  що  до  українського  льону  не  застосовується,  за
невеликими винятками, ні десикація, ні примусова сушка. Природні кліматичні умови
дозволяють  українському  льонові  самостійно  дозріти  на  стеблі,  тому  він  є  більш
екологічним,  що,  якби  не  надто  висока  собівартість  продажу,  могло  б  стати
додатковою  перевагою  українського  льону  на  світовому  ринку.  Адже,  як  уже
зазначалося,  країни  Європейського  Союзу  –  найбільші  імпортери  насіння  льону  –
велику увагу приділяють екологічності продукції.

Як  відомо,  вирощуванням  льону  займаються  невеликі  агрофірми.  Це  зумовлено
невеликими  вкладеннями  на  гектар  посівів.  Великі  агрохолдинги,  маючи  достатньо
коштів,  вирощують  більш  рентабельні  культури,  які,  у  свою  чергу,  потребують
більших  вкладень.  Тому  існуюче  мито,  негативно  впливаючи  на  закупівельну  ціну
льону,  б’є  перш  за  все  по  невеликих  агрофірмах,  на  розвиток  і  захист  яких  повинна
ставати держава.

Крім  того,  окремі  регіони  України,  а  саме  степова  зона,  придатні  для
вирощування лише невеликої кількості технічних культур, у тому числі й льону. Тому,
скасувавши мито, держава подбала б про агрофірми, що і так працюють у зоні ведення
ризикового сільського господарства.

Ідея  про  доцільність  скасування  вивізного  мита  на  насіння  льону  не  належить
одному  підприємству.  Було  проведене  попереднє  опитування  українських
сільгоспвиробників  та  експортерів  льону  олійного  з  питання  експортного  мита.  Із  11
підприємств  усі  виступили  за  скасування  мита,  обґрунтовуючи  це  перш  за  все
неконкурентною  ціною  порівняно  з  різними  країнами  світу,  зокрема  з  Росією  і
Казахстаном, де вивізного мита немає. 
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2. РИЖІЙ.
2.1. Особливості вирощування рижію.
Іще  одна  культура,  що  стрімко  набуває  популярності  у  світі  і  залишається

несправедливо забутою в Україні, це рижій.  За часів Київської Русі рижієва олія була
однією  з  найпопулярніших  поряд  із  льняною  та  конопляною  [6].  На  початку  ХХ
століття  тодішня  Російська  Імперія  активно  експортувала  рижієву  олію  в  країни
Європи,  де  та  користувалась  неабияким  попитом.  У  Радянському  Союзі  рижій
успішно  вирощували  у великих  кількостях  до  50-х  років.  Пізніше  посіви  і переробка
почали  скорочуватися.  На зміну  рижієвій  прийшла  соняшникова  олія.  Словом,  рижій
був незаслужено забутий. 

Проте  за  останній  час  із  появою  нових  напрямків  застосування  популярність
насіння  рижію  та  продуктів  його  переробки  стрімко  зростає,  особливо  у  країнах
Західної  Європи  та  Америки.  У  зв’язку  з  цим,  пропонуємо  детально  розглянути
особливості вирощування та використання цієї культури.

Рижій належить до родини капустяних роду Camelina та включає 15 видів, з яких
найпоширенішими  є  2  –  озимий  та  ярий  (посівний)  –  найменш  вибагливий  до  умов
вирощування  порівняно  з  іншими  олійними  культурами.  Він  характеризується
високою  холодо- (насіннєвий матеріал проростає при 1°С,  а сходи легко  витримують
заморозки  до  -10°С)  і  посухостійкістю.  Рослини  витримують  весняні  приморозки,  у
період  вегетації  малочутливі  до  посухи.  Короткий  вегетаційний  період  (80-85  днів)
дає  змогу ефективно  використовувати  запаси  вологи  й формувати  урожай  за  рахунок
опадів,  що  випадають  у період  вегетації.  Він  добре  росте  на  всіх  видах  ґрунтів,  крім
важких  глинистих  [14].  Завдяки  короткому  вегетаційному  періоду  рижію  після  його
збирання  можна  вирощувати  інші  культури,  а  використання  його  для  зайнятого  пару
дає  змогу  добре  підготувати  ґрунт  та  накопичити  вологу  до  посіву  озимини.  Крім
того, рослина в посушливих умовах розглядається як альтернатива чистих парів. Його
часто  використовують для пересіву  або  підсіву  у загиблі  або  зріджені  озимі  посіви,  а
також  як  проміжну  культуру.  В  Україні  рижій  можна  вирощувати  в  усіх
ґрунтово-кліматичних зонах.

На  відміну  від  інших  капустяних  культур,  у  посівах  рижію  практично  немає
шкідників  і  хвороб.  Дослідженнями,  проведеними  в  Науково-дослідному  інституті
сільського  господарства  Південного  Сходу  РФ  (м.  Саратов),  встановлено,  що  рижій
виділяє ефірну олію,  яка пригнічує ріст і розвиток бур’янів від фази стеблоутворення
до  повної  стиглості  насіння  [12].  Цей  фактор  у  період  постійного  збільшення  цін  на
енергоносії  та  пестициди  дає  можливість  значно  знизити  рівень  витрат  на  його
вирощування.

Рижій достатньо врожайна культура. Потенційна врожайність його перевищує 30
ц/га,  а  в  умовах  півдня  країни,  де  спостерігаються  складніші  умови  для  росту  і
розвитку,  за  ретельного  виконання  всіх  агротехнічних  прийомів  вона  може  досягати
20  ц/га.  В  Інституті  олійних  культур  виведено  нові  сорти  рижію  —  Степовий  1  та
Міраж,  які  мають  високу  пластичність  та  можуть  давати  високий  урожай  у  всіх
природно-кліматичних зонах України [14]. Крім того, рижій – добрий медонос, з 1 га
його посіву можна одержати 100-110 кг меду [13].

Зростання  світового  інтересу  до  рижію  невипадкове.  Воно  зумовлене
винятковими властивостями цієї олійної.

2.2. Використання насіння рижію та продуктів його переробки.
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Насіння  рижію  широко  використовується  в  харчовій,  хімічній  та  медичній
галузях.  Воно  містить  40-46% олії  та  30-40% сирого  протеїну.  Його  харчова  цінність
зумовлена високим вмістом вітамінів (А, В, Е, К) та поліненасиченої жирної лінолевої
кислоти,  здатної  прискорювати  метаболізм  ефірів  холестерину  в  організмі.  Макуха
рижію  містить  36-40%  перетравного  протеїну  [13].  Нещодавно  проведені  вченими
Орегонського університету (США) дослідження свідчать  про  те,  що при застосуванні
кормів  з  макухи  рижію,  у  продуктах  тваринництва  –  яйцях,  м’ясі,  молоці  –  суттєво
збільшується вміст вищевказаних корисних для організму людини речовин. Так, якщо
в раціон курей ввести до 10% кормів з макухи рижію, споживання людиною двох яєць
на день задовольнить її добову потребу в незамінній жирній кислоті омега-3.

Високий  вміст  олії  в  насінні,   співвідношення  жирних  кислот  та  високе  йодне
число  (132-135) забезпечують  широкий  спектр  використання  даної  оліїї  як  технічної.
Нині  спектр  використання  рижієвої  олії  для  технічних  цілей  значно  розширюється,  в
першу  чергу,  для  виготовлення  біодизеля,  що  зумовлює  зростання  на  неї  світового
попиту.  Рижій  подає  надії  на  масштабне  вирощування  його  для  переробки  на
біодизель, зважаючи на його невибагливість, скоростиглість та невисоку собівартість.

Так у США біодизель та авіа пальне з рижію мають усі шанси бути обраними, як
для  військових  так  і для  комерційних  цілей,  оскільки  вони  відповідають  найновішим
всесвітньо  визнаним  стандартам  Американської  Асоціації  випробування  матеріалів
(ASTM).  За  даними  Асоціації  до  традиційного  авіаційного  пального  можна  додавати
до  50%  компонентів  біологічного  походження.  І  рижієва  олія  є  одним  із  таких
компонентів. 

Нафтова компанія Neste Oil, що має філіали в багатьох країнах Європи теж поряд
з іншими видами сировини обрала рижій як компонент палива.

Таким  чином,  є  об’єктивні  підстави  стверджувати,  що  рижій  посівний  в
найближчу  перспективу  займе  важливу  частку  у  виробництві  біодизелю  завдяки
екологічній безпечності та надзвичайній біологічній пластичності до агроекологічних
умов вирощування, і високій рентабельності виробництва.

2.3. Вирощування рижію в Україні та світі.
Сьогодні  рижій  досить  успішно  культивується  на  полях  Росії,  США,  Канади,

Франції,  Німеччини,  Бельгії,  Нідерландів,  Швеції.  На  зростання  популярності  цієї
культури  ці  країни  відреагували  зростанням  її  виробництва.  У  США  прогнозують
зростання  кількості  вирощеного  рижію  завдяки  новій  об’єднаній  приватно-публічній
програмі  державної  підтримки.  Фермерам,  що  вирощують  рижій  надаються  субсидії
на  5  років.  У  Росії  площі  під  рижієм  у  2012  році  збільшилися  до  146  тис.  га.
Проводяться  дослідження,  селекція,  виводяться  нові  сорти,  ведеться  співпраця  з
провідними  авіакомпаніями,  що  використовують  біопальне.  Усе  це  могло  б
відбуватися  і в  Україні,  проте  вона  чомусь  не  реагує  на  зростання  популярності  цієї
невибагливої культури збільшенням посівів і переробки.

За  часів  СРСР  посівні  площі  рижію  на  території  України  складали  близько  3%
усіх  олійних.  З  тих  пір  посіви  значно  скоротилися.  У  2003  році  рижій  серед  усіх
олійних  культур  займав  0,14%  (4,1  тис.  га).  Нині  ж  вирощування  рижію  в  Україні
майже  припинилося.  У  2012  році  рижієм  було  засіяно  лише  127  га  у  Сумській,
Чернігівській  та  Київській  областях  [4],  хоча  є  всі  передумови  до  розширення  площ
під його посівами. 

Однією з  головних причин такого занепаду  у виробництві  рижію  є дія  вивізного
мита  на  його  насіння.  Як  уже  зазначалося  вище,  мито  вводилося  в  інтересах
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переробників. Проте переробники, попри стрімке зростання попиту на рижієву олію у
країнах Західної Європи, Америці та Канаді, все ж не реагують зростанням переробки
просто через те, що їм нічого переробляти. Збути насіння рижію в Україні непросто, а
експортувати  його  –  невигідно  через  наявність  мита.  Тому  фермери  України  не
зацікавлені  у  вирощуванні  цієї  олійної  культури.  Як  наслідок,  маємо  замкнене  коло:
господарі  не  вирощують  рижій,  остерігаючись  проблем  зі  збутом  насіння,  а
підприємства  не  переробляють  його  через  відсутність  пропозиції.  Тоді  ж  як
скасування  вивізного  мита  на  насіння  рижію,  надасть  можливість  на  рівних
конкурувати  з  іншими  країнами-експортерами.  А  це,  враховуючи  стрімке  зростання
попиту  на  насіння  рижію  та  рижієву  олію,  заохотить  українські  господарства  до
вирощування рижію.

Тому  можемо  стверджувати,  що  чинне  вивізне  мито  на  насіння  льону  тільки
гальмує зростання і розвиток як його вирощування, так і переробки, а мито на насіння
рижію  взагалі  не  дає  можливості  розвиватися  самому  вирощуванню.  І  залишаючи
ситуацію  як  є,  держава  буде  тільки  збільшувати  існуючі  проблеми.  У  той  час  як
скасування мита задовольнить інтереси усіх зацікавлених сторін. У результаті попит, а
відтак  і  пропозиція  насіння  льону  і  рижію  зросте,  тому  буде  можливість  збільшити
агровиробництво, завантажити переробні потужності та нарощувати експорт.
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