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ЛОГІСТИЧНІ БАР’ЄРИ В МИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджено, що завдання міжнародної логістики полягає в оптимізації руху
матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, що виходять за межі
національних економічних систем, а також підвищенні конкурентоспроможності
продукції національних виробників на міжнародному ринку за рахунок зниження
логістичних витрат.
Виконанню завдань міжнародної логістики можуть перешкоджати певні
бар'єри:
1. Ринкові бар'єри, що відображають конкурентну боротьбу за джерела
дешевих сировинних ресурсів, енергії, робочої сили, а також за ринки збуту
товарів. Ці бар'єри встановлюються й підтримуються великими компаніями за
рахунок цінової політики, інформаційних бар'єрів і т.ін.
2. Фінансові бар'єри пов'язані з податковою, митною, торговельною політикою
держави, обмеженнями ввозу капіталу, нормою банківського відсотка і т. ін.
3. Нетарифні бар'єри – це певні правила, які зменшують імпортний потік,
наприклад посилення контролю за якістю продукції, підвищення вимог до якості
тари та упаковки, вимога доставляти продукцію лише до визначених державою
портів чи залізничних станцій.
4. Бар’єри в дистрибуції, що включають транспортні обмеження, митні
обмеження, імпортні квоти.
Практика зведення митних бар'єрів у зовнішньоекономічних відносинах
привела до істотного ускладнення міжнародної торгівлі. Митні процедури та їхня
ефективність мають безпосередній вплив на обсяги експорту та імпорту товарів та
часто відіграються роль істотних нетарифних бар’єрів.
Основними причинами неефективної роботи митної служби та обтяжливих
митних процедур в Україні є необхідність виконання покладеної на неї фіскальної
функції. Необґрунтовано велика кількість митних процедур, великі черги та
завантаженість співробітників митної служби становлять основні недоліки у
роботі митниці.
Іншими проблемними сферами роботи митниці є класифікація товарів, де
митниця часто обирає тарифні позиції з найвищою ставкою мита, та визначення
походження товару, оскільки сертифікати про походження часто повертають до
тих країн, де вони були видані, для перевірки, що подовжує подальший процес
перевірки.
Неефективність роботи митних служб пов’язана головним чином із
недосконалістю законодавства: 1) в Україні існує прив’язка імпортерів до
конкретної регіональної митниці, 2) оцінювання митної вартості часто є
проблемним питанням при експорті та імпорті товарів.
Однак, незважаючи на існування значних проблем та відносно низької
ефективності митних процедур та роботи митниці, Україна робить певні кроки у
напрямку реформування цієї сфери.
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