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Резюме 

Цей звіт описує загальні економічні наслідки вступу України до СОТ. 
Очікується, що трьома ключовими чинниками впливу членства у СОТ на 
економіку України будуть:  

1. Зниження тарифів на імпорт з усіх країн-членів СОТ; 

2. Покращення доступу українських експортерів до ринків країн-членів СОТ; 
та  

3. Зниження бар’єрів для прямих іноземних інвестицій у секторах послуг. 

Зроблений нами кількісний аналіз дозволив оцінити вплив сукупний всіх 
трьох чинників, які випливають з членства у СОТ, а також окремий вплив 
кожного з цих чинників. Ми отримали такі основні результати:  

• Вступ України до СОТ призведе до 5,2% зростання реальних 
доходів домогосподарств та 2,4% реального ВВП. Це відбулося 
завдяки зниженню споживчих цін  через здешевлення імпорту, а також 
завдяки підвищенню реальної заробітної плати, що відбулося головним 
чином внаслідок зростання промислового виробництва та експорту.  

• Підвищення сукупного добробуту головним чином пов’язано із 
реформою бар’єрів на шляху прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 
Важливим джерелом покращення добробуту є підвищення пропозиції 
різноманітних послуг. Це дозволяє споживачам купувати якісніші послуги 
за нижчими цінами, що призводить до збільшення реальної 
продуктивності виробництва. 

• Бідні міські та сільські домогосподарства більше виграють від 
лібералізації тарифів, ніж від реформи бар’єрів на шляху ПІІ. 
Реформа тарифів має відносно більший вплив на попит та реальну 
заробітну плату некваліфікованої робочої сили, ніж реформа ПІІ, оскільки 
зниження тарифів сприяє розвитку промисловості. Від такої реформи 
виграють бідні домогосподарства, які отримують весь дохід від пропозиції 
некваліфікованої робочої сили. Бідні домогосподарства також виграють 
відносно більше від зниження цін на продовольчі товари, яке відбувається 
завдяки зменшенню імпортних тарифів на продовольчі товари. 

• Небідні міські та сільські домогосподарства більше виграють від 
реформи бар’єрів на шляху ПІІ, ніж від лібералізації тарифів. 
Реформа бар’єрів на шляху ПІІ призводить до підвищення реальної норми 
прибутковості як робочої сили, так і капіталу. Небідні міські та сільські 
домогосподарства отримують свої доходи як від капіталу (мобільного і 
специфічного для окремого сектора), так і від своєї праці. Крім того, 
небідні домогосподарства виграють порівняно більше, ніж бідні, від 
зниження цін, зокрема, на послуги зв’язку та фінансові послуги.  

• Фінансування реформ може мати важливий вплив на бідність. 
Результати включають два можливі варіанти наслідків для добробуту 
залежно від того чи лише небідні домогосподарства, чи всі 
домогосподарства здійснюють прямі трансферти доходів на покриття 
розриву у доходах бюджету. В той час як такі обов’язкові трансферти 
мають незначний вплив на добробут небідних домогосподарств, вони 
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значно впливають на бідні домогосподарства. Отже, здійснення 
відповідної компенсаторної внутрішньої політики матиме вплив на 
зменшення бідності після вступу до СОТ. 

• Галузі промисловості демонструють найвищі темпи зростання. Такі 
експортні сектори, як металургія, видобування неенергетичних матеріалів 
та хімічна промисловість, значно розширять виробництво завдяки 
девальвації реального обмінного курсу. Крім того, в результаті реформи 
доступу до ринків металургія та хімічна промисловість отримають більш 
вигідні ціни на світових ринках. Зростання металургії призведе до 
збільшення виробництва коксу. В свою чергу, розширення цих галузей 
значно вплине на рівень зайняті.  

• Значне скорочення відбувається лише в рибному господарстві та 
харчовій промисловості. Цей результат відповідає очікуванням, 
оскільки ці сектори зазнають найбільшого зниження тарифів, а величина 
їх скорочення співвідносна із обсягом зниженням тарифів. Також 
зменшиться випуск в сільському господарстві, де зменшення тарифів 
значно перевищить позитивний вплив покращення доступу до зовнішніх 
ринків. 

• Необхідно розпочати здійснення програми розвитку сільських 
регіонів. Очікуване скорочення виробництва у харчовій промисловості та 
у сільському господарстві разом з відносно повільнішим очікуваним 
зростанням доходів сільських домогосподарств вимагає проведення 
політики, спрямованої на стимулювання економічного розвитку сільських 
регіонів. Очікування скорочення випуску сільського господарства не 
потрібно плутати з відсутністю конкурентних переваг України у цьому 
секторі. Навпаки, завданням є підвищення продуктивності та перехід на 
новий рівень виробництва, тобто подолання етапу, коли виробництво 
зосереджено на підтриманні виживання. Це, в свою чергу, вимагає 
розробки та впровадження програми розвитку сільських регіонів, 
спрямованої на надання несільськогосподарських можливостей зайнятості 
у сільських регіонах.  

     



1. Вступ 

Сьогодні Україна знаходиться на останньому етапі переговорів про 
приєднання до СОТ. Хоча амбіційні плани уряду закінчити переговори до 
Конференції міністрів у Гонконгу, яка відбулася у грудні 2005 року, не 
здійснилися, Україна намагається закінчити переговори якнайшвидше. Мета 
проекту “Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ” – зробити 
ґрунтовний економічний аналіз наслідків вступу країни до СОТ як для 
економіки в цілому, так і для окремих секторів.  

Для оцінки наслідків вступу України до СОТ ми використали прикладну 
модель загальної рівноваги (ПМЗР). Такі моделі сьогодні широко 
використовуються в світі для оцінки змін торговельної політики, таких як 
домовленості Уругвайського раунду та раунду багатосторонніх торговельних 
переговорів у Досі, створення європейського Спільного ринку, формування 
торговельних об’єднань типу НАФТА, МЕРКОСУР, Організації азійсько-
тихоокеанського економічного співробітництва (АПЕК), або вступ окремих 
країн до СОТ. Для проведення загальної оцінки наслідків вступу України до 
СОТ наша модель дозволяє: 

1. Оцінити вплив зобов’язань щодо митних тарифів на промисловість 
та сільське господарство; 

2. Оцінити наслідки поліпшення доступу українських експортерів на 
ринки членів СОТ; 

3. Оцінити відповідні наслідки для тих секторів, які характеризуються 
як недосконалою, так і досконалою конкуренцією; 

4. Оцінити вплив зобов’язань щодо лібералізації сфери послуг на 
здобуття переваг від торгівлі та прямих іноземних інвестицій; 

5. Проаналізувати економічні наслідки вступу до СОТ в статиці та 
динаміці; 

6. Показати, як зміняться такі економічні змінні, як реальний 
валютний курс, фіскальні надходження від митних тарифів, 
величина заробітної плати кваліфікованих та некваліфікованих 
працівників, прибутковість капіталу, частка робочої сили, якій 
доведеться поміняти роботу в результаті вступу країни до СОТ, а 
також обсяги виробництва, зайнятість, експорт та імпорт по 
галузях. 

Звіт “Загальна оцінка наслідків” організовано таким чином. В основній 
частині документа представлене обгорнення результатів нашого аналіз як на 
рівні економіки в цілому, так і у галузевому розрізі. Додатки представляють 
детальний опис результатів для кожної окремої галузі, а також опис даних та 
методології, яка використовувалася в аналізі.  
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2 Аналіз економічного впливу 

2.1 Структура моделі 

Ми провели аналіз наслідків вступу України до СОТ за допомогою прикладної 
моделі загальної рівноваги (ПМЗР). Модель побудована на основі на 
Національних рахунках України та таблиць витрати-випуск. Відповідно, 
модель відтворює економіку України, у тому числі її основні технологічні иа 
інституційні параметри.  

Виробництво представлено 37 галузями. Виробництво в кожній галузі 
відбувається із застосуванням проміжних (товари та послуги) та первинних 
факторів виробництва – праці (поділеної на кваліфіковану та 
некваліфіковану) та капіталу. Сукупний випуск або може експортуватися у 
декілька різних регіонів світу (а саме до Росії, інших країн СНД, країн ЄС, 
інших країн Європи, країн Америки, країн Азії та країн Африки), або 
продаватися на внутрішньому ринку. Разом з імпортом з усіх торговельних 
партнерів це формує загальну пропозицію товарів та послуг для 
внутрішнього споживання.  

З боку споживання модель розрізняє державне споживання, інвестиційне 
споживання, проміжне споживання а також кінцеве споживання 
домогосподарств, які розділені на чотири типи: небідні міські та сільські 
домогосподарства, а також бідні міські та сільські домогосподарства1. 

Для відображення технологічних характеристик української економіки 
виробництво розділено на сектори з досконалою та недосконалою 
конкуренцією. Перша група містить такі сектори як сільське господарство, 
які не може самостійно встановлювати ціни на ринках. Сектори з 
недосконалою конкуренцією, за припущенням, володіють певною 
монополістичною силою та діють в умовах зростаючої економії на масштабах 
виробництва. Ця групу складається головним чином з галузей промисловості. 
Нарешті, постачальники послуг розділені на три типи: 

− Національні постачальники послуг, які працюють в Україні та 
обслуговують внутрішній та зовнішній ринки; 

− Іноземні постачальники послуг, які працюють за кордоном та 
імпортують на ринок України; та 

− Внутрішні міжнародні постачальники послуг, які (частково) є власністю 
іноземців, але які працюють в Україні. Вони характеризуються 
використанням додаткового фактору, а саме бізнес-платформи на 
зразок франчайзингу, яку вони імпортують з-за кордону.  

Детальний опис моделі подано у додатку до цього звіту.  

2.2 Сценарії 

В рамках цього завдання ми моделюємо різні аспекти вступу України до СОТ 
за такими п’ятьма сценаріями: 

                                       
1 Див. Додаток А2.  
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Сценарій 1: 

Повний вступ до СОТ, який передбачає впровадження реформи 
бар’єрів для ПІІ у секторі послуг, реформування імпортних тарифів та 
покращення доступу експорту до іноземних ринків, як це описано у 
наступних сценаріях. 

Сценарій 2: 

Реформування бар’єрів для ПІІ у секторі послуг, відповідно до якого 
оцінується вплив зниження бар’єрів, які дискримінують іноземні 
компанії, що надають послуги зв’язку та фінансові послуги, згідно з 
результатами Дослідження секторів послуг, що проводилося у рамках 
даного проекту (деталі див. у Додатку А1). 

Сценарій 3: 

Реформа тарифів, відповідно до якої оцінується зниження тарифів на 
імпорт згідно із зобов’язаннями, зробленими під час переговорів щодо 
вступу України до СОТ та оціненими в рамках даного проекту (деталі 
див. у Додатку А1). 

Сценарій 4: 

Покращення доступу до ринку, відповідно до якого оцінується вплив 
зниження бар’єрів для входження українського експорту на іноземні 
ринки. Зокрема ми припускаємо, що у результаті вступу до СОТ ціни, 
за якими українські експортери продають свою продукцію країнам ЄС 
та США, зростуть на 10% для сільськогосподарських товарів та на 5% 
для сталі. Більше того, ціни на експортовані товари хімічної 
промисловості зростуть на 1% у всіх регіонах (ці припущення 
ґрунтуються на неформальних експертних оцінках, які вже 
описувались та застосовувались у нашій попередній роботі на цю 
тему).2 

Сценарій 5: 

Вступ до СОТ у стані сталої рівноваги відображає динамічні наслідки 
вступу до СОТ, зокрема щодо впливу змін торговельної політики на 
норму прибутковості капіталу та відповідні інвестиційні рішення. 

Результати цих п’яти сценаріїв обговорюються у наступному розділі. 

 

2.3 Результати 

До того, як ми розпочнемо детально обговорювати результати моделювання, 
необхідно вказати про декілька загальних моментів: 

• Часовий горизонт нашого аналізу безпосередньо не зафіксований. 
Специфікація нашої моделі, яка містить, наприклад, гнучку зміну ринку 
факторів виробництва, скоріше означає, що результати сценаріїв 

                                       
2  Див. ІЕД (2004). Торговий режим України: кількісні та інституційні аспекти. Огляд 

торгівельного режиму України. Звіт щодо дослідження, поданого до Світового банку (див. 
форму 3B.), Київ (Україна); або Павел та інші (2004). Економічний вплив вступу України 
до СОТ. Попередні результати розрахунків на основі моделі загальної рівноваги. Наукова 
робота Інституту №30. Київ (Україна). 
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описують повне пристосування економіки після зовнішнього шоку, 
наприклад, після зниження тарифів. Зазвичай це може означати 
середньострокову перспективу у 7-10 років. 

• Усі результати показують зміни відповідних показників до базового 
року нашої оцінки (2002 рік). Результати не дозволяють оцінити 
конкретну траєкторію, за якою відбуватиметься пристосування від 
базового стану до стану нової рівноваги. 

• Для оцінки довгострокового впливу наш останній сценарій (Вступ у 
стані сталої рівноваги) розраховано для умов вступу до СОТ на основі 
трохи іншої постановкою моделі, в якій основний капітал може 
пристосовуватися до свого довготермінового стану рівноваги. Отже, 
цей сценарій дозволяє оцінити динамічний вплив від вступу до СОТ на 
інвестиції.  

• Враховуючи мету дослідження, результати, які представлено у цьому 
звіті, ізолюють економічний вплив вступу України до СОТ від усіх інших 
подій, які в реальності впливатимуть на економічний розвиток 
протягом того ж часу. Це стосується змін світових цін на енергоносії та 
на споживчі товари (в тій мірі, в якій ці зміни не викликані вступом 
України до СОТ), змін курсів інших валют (наприклад, долара США та 
євро), змін у продуктивності факторів виробництва та всіх інших 
можливих шоків, які можуть статися протягом періоду, що 
розглядається. 

2.3.1 Загальноекономічний вплив 

2.3.1.1 Загальні результати 

Результати оцінки загальноекономічного впливу, отримані шляхом 
моделювання, представлено в Таблиці 2.1. В цьому розділі ми спочатку 
розглядаємо результати, отримані для кожного з п‘яти сценаріїв. Потім ми 
перейдемо до аналізу соціальних аспектів змін у економічній політиці, а 
також наслідків вступу України до СОТ на ціну енергоносіїв. 

Вступ до СОТ 

Як зазначено в колонці 2 Таблиці 2.1, ми оцінюємо сукупне збільшення 
добробуту (оціненого як Еквівалентна Варіація) від повного вступу до СОТ, 
включаючи реформу бар‘єрів на шляху ПІІ, зменшення тарифів та 
покращення доступу до ринків, на рівні 5,2% споживання України та 
зростання ВВП на 2,4%. Можна очікувати, що вступ до СОТ призведе 
підвищення імпорту (+10,4%) та, відповідно, девальвації української валюти 
таким чином, що тіньова ціна іноземної валюти зростає (+1,5%) та експорт 
збільшується майже на 8%. В свою чергу, вищий рівень ВВП та, зокрема, 
сукупного експорту веде до зростання попиту на фактори виробництва та, як 
наслідок, спричиняє зростання реальної заробітної плати. Ми отримали 
стійкий влив на рівень заробітної плати як для кваліфікованих, так і  
некваліфікованих на рівні 3,6%. Очевидно, це вказує на те, що сектори з 
високою часткою винагороди праці в доданій вартості (надалі в цьому звіті ці 
сектори називаються працемісткі) зазнають найбільшого зростання за умов 
вступу до СОТ. Також, вступ до СОТ спричиняє скорочення митних 
надходжень до бюджету України на більш ніж 50%. Те, що митні доходи 
становлять біля 5% бюджету, ще раз підкреслює, що фінансування 
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запровадження всіх реформ є важливим питанням із потенційно значним 
впливом на рівень бідності. В наступному розділі 2.3.1.2 ми розглянемо це 
питання. 

Таблиця 2.1 

Загальноекономічний вплив вступу України до СОТ, сукупний вплив 

 
Вступ 
до СОТ 

Реформа
бар‘єрів 
для ПІІ 

Реформа
тарифів 

Покращення
доступу до 
ринку 

Вступ до 
СОТ в 
стані 
сталої 

рівноваги

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

Загальна зміна добробуту, % 5,2 2,2 1,8 1,3 10,2 

Зміна реального ВВП, % 2,4 1,0 1,1 0,3 4,8 

Зміна індексу споживчих цін, % -1,5 -0,3 -1,8 0,8 -2,0 

Зміни у цінах на фактори виробництва, %      

- кваліфіковані працівники 3,6 1,0 2,8 -0,3 5,7 

- некваліфіковані працівники 3,6 1,0 2,6 -0,1 5,7 

- капітал 2,2 1,0 0,2 1,1 1,1 

Витрати пристосування, %      

- кваліфіковані працівники 1,7 0,4 1,0 1,1 1,8 

- некваліфіковані працівники 2,9 0,4 2,0 2,0 2,7 

- капітал 2,0 0,3 3,9 0,4 0,3 

Зміна в сукупному експорті, %  8,0 0,4 6,0 1,4 9,2 

Зміна у сукупному імпорті, % 10,4 0,5 7,1 2,6 11,8 

Зміна в тіньовій ціні на іноземну валюту, % 1,5 0,3 1,9 -0,8 2,0 

Митні доходи бюджету, % ВВП 0,5 0,9 0,4 1,0 0,5 

Зміна митних доходів бюджету, % -51,1 0,3 -52,5 3,5 -51,1 

Нагромадження основного капіталу, % зміна     3,7 

Джерело: модель для України 

Отже, ми бачимо, що вступ до СОТ має значний позитивний вплив на 
економіку України.  
 
Проте, на цьому етапі не повністю зрозуміло, якою мірою отримані нами 
результати спричинені тим чи іншим аспектом змін у економічній політиці, що 
пов’язані зі вступом України до СОТ. Відповідно, наступні сценарії розділяють 
результати, отримані для повного вступу до СОТ, на вплив від реформи 
бар‘єрів для ПІІ у секторі послуг, зниження тарифів та покращення доступу 
до ринків.  

Реформа бар‘єрів на шляху ПІІ 
Результати оцінки сукупного економічного впливу від усунення бар‘єрів для 
ПІІ у фінансовому секторі та секторі зв’язку подано в Таблиці 2.1 (колонка 
3). Вплив на добробут від зниження бар‘єрів для ПІІ у ключових послугах 
(2,2%) вищий, ніж вплив від реформи тарифів та покращення доступу до 
ринків. Підвищення добробуту може бути пояснено наявністю двох чинників: 
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• Доступність більш різноманітного переліку послуг дозволяє 
користувачам споживати якісніші послуги за нижчою ціною. Це стає 
підставою для підвищення реальної продуктивності виробництва. 

• Зростання ПІІ у ключових секторах збільшує пропозицію факторів 
виробництва та, відповідно, призводить до зростання ціни як на 
робочу силу, так і капітал. Це, в свою чергу, веде до зростання доходів 
домогосподарств.  

Нарешті, варто зазначити, що зменшення бар‘єрів для ПІІ у секторі послуг 
майже не впливає на митні надходження до бюджету. Ця реформа не 
спричиняє втрат доходів бюджету. Таким чином її легко профінансувати. 
Більше того, витрати пристосування домогосподарств також незначні, 
оскільки менше ніж 0,5% кваліфікованих та некваліфікованих працівників 
мають змінити роботу.  

Реформа тарифів 

Зниження тарифів призводить до падіння відносних цін імпорту та, 
відповідно, зменшення внутрішнього рівня цін на майже 2%. Водночас, 
національна валюта девальвує, оскільки тіньова ціна валюти зростає на 
1,9%, а експорт зростає на 6%. Як вже зазначалося у загальній оцінці 
впливу вступу до СОТ (див вище), працемісткі сектори та, зокрема, ті, які 
інтенсивно використовують кваліфіковану робочу силу, розширюють своє 
виробництво. У свою чергу, це підвищує попит на робочу силу та призводить 
до зростання реальних заробітних плат на 2,8% для кваліфікованої та 2,6% 
для некваліфікованої робочої сили, тоді як дохід на капітал залишається 
незмінним. Отже, рівень підвищення добробуту від реформи тарифів (1,8%) 
є майже таким, як і від усунення бар’єрів для ПІІ у сфері послуг. 

Якщо говорити про витрати пристосування, пов’язані із зниженням тарифів, 
то вплив на домогосподарства є досить помірним, оскільки лише 2% 
некваліфікованої та 1% кваліфікованої робочої сили повинні змінити роботу. 
З іншого боку, левова частка витрат припаде на бюджет, оскільки митні 
надходження до бюджету скорочуються більше ніж на 52%. 

Покращення доступу до ринків 

Покращення доступу експортерів продукції хімічної промисловості, а також 
сільського господарства та металургії, до ринків ЄС та Північної Америки 
збільшить експорт на 1,4% (див Таблицю 2.1, стовпчик 5). Вищі обсяги 
експорту, в свою чергу, призведуть до ревальвації, так що тіньова ціна на 
іноземну валюту знизиться майже на 1%. Це, відповідно, знизить вартість 
імпорту та викличе виграш у добробуті на рівні більше 1%. 

Вступ до СОТ у стані сталої рівноваги  

У цьому сценарії ми представляємо довгострокові наслідки вступу України до 
СОТ, припускаючи, що обсяг основного капіталу пристосується до нового 
стану рівноваги. Тобто, якщо внаслідок зміни торговельного режиму 
спостерігатиметься підвищення доходності капіталу порівняно із вихідним 
рівнем, інвестори зроблять інвестиції та збільшать обсяг основних фондів. 
Збільшення обсягу основних фондів призводить до скорочення граничного 
продукту капіталу, що поступово зменшує дохід на капітал до досягнення 
нового стану рівноваги. 
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Як свідчать наші результати (див Таблицю 2.1, стовпчик 6), у процесі 
пристосування обсягу основних фондів до свого нового стану рівноваги цей 
обсяг зростає на майже 4%. Це зростання веде до додаткового збільшення 
реальних зарплат на більш ніж 2 відсоткові пункти порівняно з результатами 
у статичній моделі вступу до СОТ (стовпчик 2). В той же час, дохід на капітал 
зміниться на 1,1% у довгостроковій перспективі порівняно з зміною на 2,2% 
у статичній моделі. Відповідно, вищий обсяг капіталу та вищі реальна 
зарплата призведуть до сукупного виграшу добробуту на рівні 10,2%, на на 
5 відсоткових пунктів вище, аніж у статичній моделі.   

 

2.3.1.2 Соціальні аспекти вступу України до СОТ  

Соціальні наслідки вступу України до СОТ подано в Таблиці 2.2, яка показує 
вплив на добробут у відсотках споживання для чотирьох груп 
домогосподарств, розділених на міські та сільські, а також бідні та небідні. 

Існує декілька важливих аспектів: 

− По-перше, порівняльний аналіз впливу головних чинників зміни 
добробуту, а саме реформ бар’єрів для ПІІ в секторах послуг та 
зниження тарифів, показує, що небідні міські та сільські 
домогосподарства більше виграють від реформи ПІІ, ніж від 
лібералізації тарифів, в той час як протилежне твердження є 
правильним для бідних домогосподарств. Обидва спостереження 
можна пояснити відмінностями у структурі споживання різних 
домогосподарств. Міські домогосподарства користуються майже всіма 
телекомунікаційними та фінансовими послугами і, таким чином, значно 
виграють від зменшення цін на послуги (колонка 3). Натомість, бідні 
домогосподарства витрачають більшу частку наявних доходів на 
продовольчі товари і, отже, виграють більше від скорочення тарифів та 
ці товари (колонка 4). Більш того, оскільки бідні міські 
домогосподарства споживаються більше вироблених продовольчих 
товарів, ніж бідні сільські домогосподарства, бідні міські 
домогосподарства виграють найбільше від вступу до СОТ за умови, що 
витрати на реформи розумно розподілені. 

− Інший аспект полягає в тому, що, як вже зазначалося вище, зниження 
імпортних тарифів до рівнів, передбачених в переговорах щодо вступу 
до СОТ, призведе до скорочення митних надходжень до бюджету на 
приблизно 50%. Отже, уряд або ж втратить значну частину доходів 
бюджету і, відповідно, буде змушений скоротити державні видатки, 
або ж урядовці повинні запропонувати механізм компенсацій 
втрачених доходів за допомогою, наприклад, оподаткування. Оскільки 
корисність, отримана від суспільних благ, є поза увагою моделювання 
в нашому аналізі, ми припускаємо, що у всіх сценаріях з метою 
утримання доходів бюджету на вихідному рівні буде запроваджено 
додатковий фіксований податок. Таблиця 2.2 показує дві різні 
можливості запровадження такого податку. У верхній частині таблиці 
ми припускаємо, що всі домогосподарства повинні сплачувати 
відповідний податок, тоді як в нижній частині бідні домогосподарства 
не сплачують цей податок. Як показують наші обчислення, вигоди, 
отримані бідними домогосподарствами від звільнення від 
оподаткування, значно перевищують додаткові витрати середніх та 
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заможних домогосподарств як в статичному сценарії вступу до СОТ 
(колонка 2), так і в моделі стану сталої рівноваги. Наприклад, при 
звільненні бідних домогосподарств від оподаткування добробут бідних 
міських домогосподарств підвищується з 4,8% до 7,0% споживання, в 
той час як добробут інших міських домогосподарств залишається 
майже незмінним (5,7% порівняно із 5,5%).  

Таблиця 2.2 

Зміна добробуту за різними типами домогосподарств 

 
Вступ до 
СОТ 

Реформа 
бар‘єрів 
ПІІ 

Реформа 
тарифів 

Покращення 
доступу до 
ринку 

Вступ до 
СОТ в 
стані 
сталої 

рівноваги 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

Зміна цін (без ПДВ), % 

Харчова промисловість -3,5 0,2 -3,6 0,0 -3,6 

Телекомунікації -2,3 -3,7 0,9 0,5 -3,3 

Фінансове посередництво -5,7 -7,4 1,1 0,7 -6,1 

Всі домогосподарства сплачують фіксований податок: 

Міські небідні 
домогосподарства 5,7 2,6 1,5 1,6 11,3 

Міські бідні 
домогосподарства 4,8 1,3 4,2 -0,8 8,1 

Сільські небідні 
домогосподарства 5,1 2,0 1,6 1,5 10,0 

Сільські бідні 
домогосподарства 2,4 0,5 2,2 -0,4 4,3 

Бідні домогосподарства не сплачують фіксований податок: 

Міські небідні 
домогосподарства 5,5 2,6 1,4 1,6 11,2 

Міські бідні 
домогосподарства 7,0 1,1 6,4 -0,8 9,7 

Сільські небідні 
домогосподарства 4,5 2,0 1,0 1,5 9,6 

Сільські бідні 
домогосподарства 3,6 0,5 3,4 -0,3 5,2 
Джерело: модель для України  

Для сільських бідних домогосподарств звільнення від оподаткування 
сприяє підвищенню добробуту з 2,4% до 3,6%, в той час як добробут 
інших сільських домогосподарств дещо зменшується з 5,1% до 4,5%. 
Іншими словами, отримання вищого рівня добробуту бідними 
домогосподарствами від звільнення їх від фінансових зобов’язань може 
більше ніж компенсувати зменшення добробуту інших 
домогосподарств.3 

                                       
3  Технічно, це є наслідком моделювання споживчих переваг в ЛСВ та є більш реалістичним, 

оскільки додатковий дохід бідних домогосподарств буде витрачено на продовольчі товари 
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− І останнє. Порівняння темпів зростання добробуту бідних та небідних 
домогосподарств показує, якщо фіксований податок стягується з усіх 
домогосподарств, доходи бідних та небідних сільських 
домогосподарств віддаляються один від одного, а той час доходи 
міських домогосподарств лише незначно наближаються. Таким чином, 
без здіснення заходів, спрямованих на підтримання бідних, в першу 
чергу в сільських регіонах, вони будуть залишатися бідними. З іншого 
боку, якщо тягар фінансування покладено лише на небідні 
домогосподарства, ми спостерігаємо суттєве наближення доходів в 
містах, оскільки доходи бідних домогосподарств зростають швидше, 
аніж доходи небідних домогосподарств. На жаль, ця тенденція не 
спостерігається в сілах, де темпи зростання доходів небідних 
домогосподарств продовжують зростати швидше. Це означає, що 
окремі інструменти державної політики мають використовуватися для 
прискорення розвитку сільських територій.  

Потрібно зауважити, що за умови вступу України до СОТ урядовці. можливо, 
повинні утриматися від запровадження додаткових податків, а натомість 
мають погодитися на зниження доходів бюджету. Проте, якщо ми 
припускаємо, що державні кошти не витрачаються марно (та не витрачалися 
марно в базовому році), висновки для економічної політики можуть бути 
викладені інакше в тому сенсі, що спричинене скорочення державних 
видатків не повинно призводити до зменшення вигод та трансфертів 
домогосподарствам з доходами, нижчими за рівень бідності.  

2.3.1.3 Вплив на ціни на енергоносії 

Вплив вступу до СОТ на ціни на енергоносії подано у Таблиці 2.3 і зводиться 
до такого: 

• Внутрішні ціни на вугілля, бензин, електроенергію та газ зростуть 
майже на 2%, переважно внаслідок реформи тарифів. 

• Вищі внутрішні ціни на енергоносії спричинені зростанням проміжного 
попиту та вищими витратами внаслідок вищого рівня заробітних плат. 

Таблиця 2.3 

Вплив вступу до СОТ на ціни на енергоносії 

 
Вступ до 
СОТ 

Реформа 
бар’єрів для 

ПІІ 

Реформа 
тарифів 

Покращення 
доступу до 
ринків 

Вступ до 
СОТ у стані 
сталої 

рівноваги 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

Зміна цін (без ПДВ), % 

Вугілля та торф 2,7 0,3 2,0 0,3 3,5 

Продукти 
нафтопереробки 1,8 0,3 1,7 -0,3 2,2 

Електроенергія та 
опалення 2,2 0,4 1,6 0,2 2,6 

Постачання газу 2,0 0,1 1,8 -0,1 2,7 

                                                                                                                       
і створить більше добробуту, ніж такий самий обсяг доходів зміг би створити добробуту 
для небідних домогосподарств, які витратили б їх, наприклад, на послуги зв’язку. 
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Джерело: власне моделювання  

 

2.3.1.4 Регіональний розподіл торгівельних потоків 

Як показано вище у Таблиці 2.1, загальний експорт та імпорт товарів та 
послуг зростає на 8% та 10,4% після вступу України у СОТ. Ці зміни 
переважно зумовлені зменшенням торгівельних бар’єрів. Таким чином, зміни 
торгівельних потоків між регіонами, які спостерігають,  відбивають не зміну 
економічних основ торгівлі між Україною та конкретними регіонами світу, а 
зниження бар’єрів для двосторонніх торгівельних потоків. Це видно з Графіку 
1, який показує частки різних регіонів у загальному експорті та імпорті 
товарів та послуг. В цілому не відбудеться значних структурних змін. Разом з 
тим, вступ до СОТ зменшить частку Російської Федерації, експорт до якої 
скоротиться приблизно на 2 відсоткових пункти до 23% загального експорту, 
а імпорт зменшиться з 36% до 34%. У обох випадках частки експорту та 
імпорту до та з нових країн-членів ЄС залишаються сталими, але зростають 
для країн Азії та країн, що належать до решти світу,4 що спочатку стикалися 
з повним тарифом. Як було пояснено вище, основний висновок полягає у 
тому, що до вступу у СОТ торгівельні стосунки з країнами Азії та країнами 
решти світу стикалися з більш значними перешкодами для торгівлі, ніж 
торгівельні стосунки з Російською Федерацією та ЄС. 

 

                                       
4 Див Додаток A1 для точного визначення 
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Графік 2.1 

Регіональна структура експорту та імпорту 
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Джерело: модель для України 
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Таблиця 2.4 

Відсоткова зміна експорту до окремих регіонів світу 

 

Торговий 
режим до 
вступу до 
СОТ 

Торговий 
режим 
після 

вступу до 
СОТ 

Вступ до 
СОТ 

Реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Реформа 
тарифів 

Покраще
ння 

доступу 
до 

ринків 

Вступ до 
СОТ у 
стані 
сталої 

рівноваги 

Росія 
вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 

0,1 1,2 4,8 -5,4 1,3 

СНД 
вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 

3,1 0,8 4,8 -2,4 4,7 

ЄС-15 РНС РНС 6,7 0,8 4,1 1,7 8,6 

НКЧ-5  РНС РНС 6,3 0,7 5,0 0,3 6,9 

країни Балтії 
(НКЧ-3) 

вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 

2,7 1,3 4,3 -2,5 4,4 

НКЧ-2  
повний 
тариф 

РНС 
1,3 1,4 2,4 -2,1 3,3 

Інші країни 
Європи 

РНС РНС 
9,2 -0,5 5,9 3,2 9,7 

Азія РНС РНС 16,2 0,0 9,7 5,9 16,4 

Америка РНС РНС 13,1 -0,1 7,8 4,8 14,4 

Африка РНС РНС 19,5 -0,6 6,6 12,7 22,7 

Решта світу 
повний 
тариф 

РНС 
21,1 -1,0 9,3 11,7 21,9 

Джерело: модель для України 

Примітка: НКЧ позначає нових країн-членів ЄС 

Таблиця 2.5 

Відсоткова зміна імпорту з окремих регіонів світу 

 

Торговий 
режим до 
вступу до 
СОТ 

Торговий 
режим 
після 

вступу до 
СОТ 

Вступ до 
СОТ 

Реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Реформа 
тарифів 

Покраще
ння 

доступу 
до 

ринків 

Вступ до 
СОТ у 
стані 
сталої 

рівноваги 

Росія 
вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 4,4 0,5 1,2 2,6 5,7 

СНД 
вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 4,8 0,4 1,9 2,2 6,2 

ЄС-15 РНС РНС 12,3 0,5 9,1 2,6 14,0 

НКЧ-5  РНС РНС 4,2 1,6 0,2 2,5 5,7 

країни Балтії 
(НКЧ-3) 

вільна 
торгівля 

вільна 
торгівля 1,0 0,9 -2,2 2,6 2,5 

НКЧ-2  
повний 
тариф 

РНС 
11,1 2,4 6,8 1,9 13,3 

Інші країни 
Європи 

РНС РНС 
8,5 0,7 5,7 2,1 10,2 

Азія РНС РНС 12,1 0,6 9,0 2,3 13,8 

Америка РНС РНС 15,4 0,3 11,6 3,0 16,8 
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Африка РНС РНС 32,2 1,2 24,9 5,0 32,6 

Решта світу 
повний 
тариф 

РНС 
42,7 0,6 37,1 3,6 43,6 

Джерело: модель для України 

Примітка: НКЧ позначає нових країн-членів ЄС 

 

2.3.2 Наслідки, що є специфічними для галузей економіки 

Наслідки вступу України до СОТ, які є специфічними для секторів, залежать 
від структури виробництва сектора, а також від вихідного рівня захищеності. 
Тому різні зміни економічної політики матимуть більший або менший вплив на 
різні сектори. Наприклад, зменшення тарифів буде вигідним для секторів, які 
спочатку були відносно незахищеними, або мали велику частку проміжного 
попиту (а тому матимуть користь від зниження цін на фактори виробництва). 
До того ж, сектори зі значною часткою експорту більш за все виграють, 
оскільки зростання попиту на імпорт вимагатиме вищих обсягів експорту, 
який є джерелом надходження валюти, необхідної для купівлі імпорту. 
Також, покращення доступу до ринків буде сприятливим для експортно-
орієнтованих секторів, що стикаються зі значними торговельними 
обмеженнями на іноземних ринках. 

Вступ до СОТ 

Очікується, що членство України в СОТ буде найбільш корисним для 
металургії (+23,1%) та хімічної промисловості (+20,1%) серед всіх галузей 
промисловості, а також для готельного та ресторанного бізнесу (+14,5%) в 
сфері послуг. Для металургії, найбільший вплив матиме покращення доступу 
до ринку, а для готельного та ресторанного бізнесу – реформа тарифів. 
Іншими галузями промисловості, у яких збільшиться випуск продукції, є 
виробництво коксу (+17,4%) та видобування неенергетичних матеріалів 
(+14,6%), які постачають важливі товари проміжного споживання для 
металургії. За винятком готельного та ресторанного бізнесу, сектор послуг 
демонструватиме помірне зростання сукупного випуску. В цьому секторі 
найбільше зростуть комунальні послуги, а саме постачання газу та 
електроенергії (+6,7% та +5,1% відповідно), а також телекомунікації 
(+4,0%), де випуск зросте за рахунок зниження бар’єрів для ПІІ.  

Випуск у агропромисловому секторі, що має найбільший вихідний рівень 
захисту, скоріше за все зменшиться, якщо не відбудеться суттєве 
покращення виробничих технологій. Секторами, де очікується найбільш 
значне скорочення виробництва, є харчова промисловість (-22,8%) та рибне 
господарство (-18,5%). Ці результати мають інтуїтивне обґрунтування, 
оскільки тарифи у цих секторах знизяться найбільше (і ступінь їх скорочення 
є співвідносним рівню зниження тарифів). Також, ми очікуємо скорочення 
випуску сільського господарства на 2,4%, оскільки покращення доступу на 
зовнішні ринки не повністю компенсує втрати, спричинені збільшенням 
конкурентного тиску на виробництво після скорочення імпортних тарифів у 
секторі.  

Іншими секторами, в яких спостерігається помітне скорочення випуску, є 
машинобудування, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловість,  
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а також текстильна та шкіряна галузі. Зменшення випуску у цих секторах 
пов’язано з покращенням доступу на зовнішні ринки товарів хімічної 
промисловості та металургії, що призводить до перерозподілу факторів 
виробництва в середині економіки на користь хімічної промисловості та 
металургії та пов’язаних з ними секторів. Також, значне зростання експорту 
у сільському господарстві, хімічній промисловості та металургії, спричинене 
покращенням доступу до ринків, створює ревальваційний тиск на гривню, що 
гальмує розвиток інших експортно-орієнтованих секторів, як-то 
машинобудування та текстильна галузь, які експортують більше половини 
свого випуску.  

Зміни виробництва, орієнтованого на внутрішній ринок, лише частково 
відповідають зміні сукупного випуску. Так, виробництво коксу та 
неенергетичних матеріалів – галузей, які постачають товари проміжного 
споживання у металургію – а також металургія як така мають найвищі темпи 
зростання виробництва. Готельний та ресторанний бізнес посідає перше 
місце серед секторів послуг за темпами зростання. Найбільше скорочення 
відбудеться у харчовій промисловості та рибному господарстві. Однак 
масштаби виграшу та втрат відрізняються від відповідних показників для 
загального випуску. Зокрема, темпи зростання виробництва, орієнтованого 
на внутрішній ринок, у виробництві коксу (+18,4%) та виробництві 
неенергетичних матеріалів (+16,2%) вищі, аніж збільшення загального 
випуску цих галузей, що пояснюється тим фактом, що значна частина попиту 
на продукцію цих секторів  походить саме з внутрішнього ринку. В той же 
час, 24,7% падіння пропозиції харчової промисловості на внутрішній ринок 
дещо вище, аніж скорочення загального випуску, що вказує на значно вищу 
конкуренцію на внутрішньому ринку продовольчих продуктів після зниження 
тарифних бар’єрів. Підвищення конкуренції з боку імпорту додатково 
пояснює значне скорочення виробництва, орієнтованого на внутрішній 
ринок, порівняно із сукупним випуском в таких секторах, як сільське 
господарство, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість. 

Орієнтація на внутрішній ринок більшості послуг (за винятком готелів та 
ресторанів) пояснює порівняну відповідність змін внутрішнього та сукупного 
випуску в цих секторах.  

Найбільше підвищення експорту відбудеться в сільському господарстві 
(+31,9%), металургії (+26,7%). Темпи зростання у цих секторах є набагато 
вищими, ніж середнє зростання експорту спричинене вступом до СОТ. Це 
пояснюється покращенням доступу до зовнішніх ринків для цих секторів. У 
секторі послуг, найвище зростання експорту у готельному і ресторанному 
бізнесі (+19,6%). Друге місце посідають послугу зв’язку з темпами зростання 
експорту +2,9%. Таке бурхливе зростання готелів та ресторанів пояснюється 
як високою початковою часткою експорту (59%), так і нижчими витратами 
на проміжні фактори виробництва (нижчі ціни на продовольчі товари). 

В той же час, рибне господарство, машинобудування та харчова 
промисловість зазнають значного зменшення експорту, переважно завдяки 
реформі тарифів та покращення доступу до зовнішніх ринків для інших 
секторів (це стосується саме машинобудування). Ситуація з імпортом прямо 
протилежна. Імпорт товарів харчової промисловості суттєво зросте 
(+174,2%), але з відносно низького базового рівня. Імпорт продукції 
сільського та рибного господарств також зросте відповідно до зниження 
тарифів. Імпорт проміжних факторів виробництва підвищиться. Наприклад, 
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зростання в металургії стимулюватиме зростання імпорту коксу (+23,2%) та 
неенергетичних матеріалів (+22,2%). У секторі послуг, зниження бар’єрів 
для ПІІ призведе до вищого імпорту у телекомунікаціях (+12,8%) та 
фінансовому посередництві (+8,8%).   

Зростання сукупного випуску тісно пов’язане з впливом на зайнятість 
населення. Підвищення попиту як на кваліфіковану, так і на некваліфіковану 
робочу силу було найбільшим в металургії та секторі готелів та ресторанів. У 
металургії, зайнятість зросла на +22%, а у секторі готелів та ресторанів на 
+13%. В той же час, найбільше скорочення зайнятості відбудеться в 
харчовій промисловості (-24%) та рибному господарстві (-19%). 

Наступні сценарії, що розділяють кумулятивний вплив від вступу України до 
СОТ на вплив від зміни бар’єрів для ПІІ в секторі послуг, реформи тарифів та 
покращення доступу до ринків, допоможуть нам зрозуміти описані вище 
ефекти.  

Реформа бар’єрів для ПІІ 

Хоча реформа бар’єрів для ПІІ принесе найбільший рівень зростання 
добробуту, її вплив на загальний випуск в окремих секторах є порівняно 
меншим, ніж вплив інших змін в економічній політиці. Оскільки зміна бар’єрів 
для ПІІ стосується сфери послуг (методологію розрахунку бар’єрів див. у 
Додатку), ми насамперед проаналізуємо ці сектори. Найбільший позитивний 
вплив на загальний випуск спостерігається у послугах зв’язку (+3,7%) та 
фінансовому посередництві (+2,7%). Саме вони пояснюють левову частку 
зростання загального випуску у цих секторах завдяки вступу до СОТ. 
Зростання ПІІ також стимулюватиме розвиток виробництва машин та 
устаткування (+4,6%) та іншого виробництва (+3,1%). В більшості інших 
секторів відбудуться незначні зміни, спричинені перерозподілом ресурсів, 
насамперед, робочої сили. 

Розвиток виробництва, орієнтованого на внутрішній ринок, загалом 
відображає темпи сукупного випуску. Реформи бар’єрів для ПІІ також 
пожвавлюють конкурентноздатність та стимулюють експорт послуг, зокрема, 
фінансових послуг (+5,8%). Зростання експорту послуг зв’язку (+5,0%) має 
інтерпретуватись із застереженням, оскільки експорт, в основному, 
складається з експорту послуг з’єднання, попит на які є досить 
нееластичним. В результаті реформування також зросте імпорт як 
телекомунікаційних (+11,4%), так і фінансових (+9,2%) послуг. 

Зростання виробництва впливає на ринок праці. Зокрема, зайнятість як 
кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили зросте в галузях 
телекомунікаційних (+2,9%) та фінансових (+2,4%) послуг, а також у 
машинобудуванні (+3,5%). 

Реформа тарифів 

Зниження тарифних бар’єрів призведе до вигод, аналогічних за величиною  
реформі бар’єрів для ПІІ. Однак, зміна тарифів матиме значно більший вплив 
на сукупний випуск окремих секторів. Найбільші вигоди у загальному 
випуску спостерігаються у хімічній промисловості (+11,1%), металургії 
(+10,4%) та спорідненого до неї видобування неенергетичних матеріалів, 
насамперед, залізної руди (+10,0%), в також виробництва коксу (+8,6%). 
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Серед послуг, готельний та ресторанний бізнес виграє найбільше (+27,2%), 
тоді як зміни в інших секторах будуть значно менші. 

Одночасно, разом із зменшенням протекціонізму на кордоні (деталі 
тарифного протекціонізму див. у Додатку), ми спостерігаємо скорочення 
загального випуску в харчовій промисловості (-19,8%) та рибному 
господарстві (-17,0%) з одночасним зростанням імпорту у цих секторах. 
Зокрема, очікуване зростання імпорт у харчовій промисловості складає 
158,5%, що призведе до набагато жорсткішої конкуренції на внутрішньому 
ринку продовольчих товарів, а отже, до зниження внутрішніх цін та 
зростання добробуту населення. 

Тоді як хімічна промисловість збільшує сукупний випуск, насамперед, за 
рахунок експорту, для виробництва коксу, неенергетичних матеріалів та 
металургійної галузі як внутрішній, так і зовнішній ринки є важливими. 
Очікується, що лібералізація тарифів також призведе до зростання випуску у 
текстильній промисловості (+7,8%). 

Реформа тарифів суттєво вплине на структуру зайнятості в економіці. 
Зокрема ми очікуємо зростання зайнятості у хімічній промисловості (+10,0% 
для некваліфікованих робітників та +9,7% для кваліфікованих)  металургії 
(+9,4% для некваліфікованих робітників та +9,1% для кваліфікованих) та у 
більшості інших галузях. Також на 26% зросте зайнятість у секторі готельних 
та ресторанних послуг. Це відбудеться, в основному, за рахунок меншої 
зайнятості у харчовій промисловості (-21%), рибному господарстві (-18%) та 
сільському господарстві (-8%). Зміни у зайнятості в інших секторах будуть 
незначними.  

Покращення доступу до ринків 

Покращення доступу до ринків продукції сільського господарства, хімічної 
промисловості та продукції металургії – це реформа, що матиме найменший 
вплив на добробут, але досить значний вплив на окремі сектори. Зростання 
загальному випуску в металургії (+12,6%), хімічній промисловості (+7,9%), 
в деяких споріднених галузях (виробництво коксу, видобування вугілля та 
торфу, неенергетичних матеріалів та постачання газу), а також у сільському 
господареві (+3,6%) пов’язано з розширенням експорту. Це призведе до 
значного перерозподілу економічних ресурсів. Загальний випуск та 
зайнятість скоротяться в більш ніж половині секторів економіки, з 
найбільшим падінням у машинобудуванні (-18,8% загального випуску). 
Зменшення випуску та зайнятості в цих секторах буде зумовлено попитом на 
кваліфіковану та некваліфіковану робочу силу у хімічній промисловості, 
металургії та інших споріднених галузях. Наприклад, зайнятість 
кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили в металургії зросте на 13%. 
Також, експорт, зумовлений покращенням доступу до зовнішніх ринків, 
створить ревальваційний тиск, що негативно вплине на інші експортно-
орієнтовані сектори, як-то машинобудування, текстильна та шкіряна галузь, 
а також готельний та ресторанний бізнес. 

Вступ до СОТ в моделі стану сталої рівноваги 

У довгостроковій перспективі, коли обсяги основного капіталу пристосуються 
до нового стану рівноваги, ми очікуємо найбільших вигод у сукупному 
випуску, а отже і у зайнятості, в хімічній промисловості та металургії, та у 
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секторі готельних та ресторанних послуг. Отже, модель стану сталої 
рівноваги відображає результати, описані у сценарії 1. 
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3 Дискусії та рекомендації щодо економічної 
політики 

3.1 Порівняння з іншими дослідженнями 

За результатами нашої моделі, загальний вплив вступу України до СОТ 
складатиме 5,2% зростання добробуту та 2,4% зростання ВВП у 
середньостроковій перспективі. Як ці результати виглядають у порівнянні з 
іншими спробами моделювання кількісний впливу лібералізації торгівлі? 
Останнім часом моделі загальної рівноваги часто використовують для оцінки 
наслідків зміни міжнародної торговельної політики, пов’язаних з 
Уругвайським раундом, НАФТА, Загальним ринком країн Південної Америки, 
Спільним європейським ринком (“1992”), Організацією Азіатсько-
тихоокеанської економічної співпраці (АПЕК), чи вступу окремих країн до 
СОТ. Результати всіх розрахунків вказують на те, що зниження торговельних 
бар’єрів, таких як квоти і тарифи, збільшує добробут, а також веде до 
зростання ВВП приблизно в межах від 1% до 5%. Однак порівнювати 
результати, отриманих за допомогою різних моделей, важко, оскільки вони 
відрізняються не лише за кількістю країн та характером конкретних заходів 
політики, які вони охоплюють, але також і за іншими характеристиками 
моделей, такими як статичний чи динамічний підхід, досконала чи 
недосконала конкуренція, розгляд непрямих наслідків лібералізації торгівлі в 
явній формі, наприклад, вплив на загальну продуктивність факторів 
виробництва, тощо. З огляду на це ми проаналізуємо лише результати, 
отримані на основі двох моделей, які є подібними до нашої, оскільки вони 
обидві оцінюють статичні загальноекономічні ефекти вступу до СОТ для 
однієї країни. 

Модель Ianchovichina and Martin (2001) для вступу Китаю до СОТ. Автори в 
цьому випадку зосередили свою увагу на змінах торговельного режиму 
Китаю, зокрема, на ефектах від усунення бар’єрів на шляху імпорту на ринок 
Китаю, скороченні середніх зважених тарифів майже на дві третини та 
зменшенні внутрішньої підтримки в агрегованому вимірі. Дослідники 
встановили, що в результаті таких заходів економічної політики доход 
китайських домогосподарств зросте на 2,2% (у порівнянні із варіантом 
неприєднання до СОТ). Такі зміни будуть супроводжуватись навіть вищими 
темпами зростання експорту та імпорту. Результати на рівні галузей 
показують, що експорт автомобілебудівної та кількох високотехнологічних 
галузей Китаю суттєво зросте, в той час як імпорт насіння соняшника, м’яса 
та різних харчових продуктів також суттєво збільшиться, що відображатиме 
зсув у порівняльних перевагах від сільського господарства до промисловості. 
І, нарешті, зростуть зарплати як кваліфікованих, так і некваліфікованих 
працівників. 

В роботі Jensen et al. (2003) досліджувались наслідки вступу Росії до СОТ, 
причому використовувалася модель з аналогічною структурою і також з 
акцентом на усунення бар’єрів для ПІІ у секторах послуг, зниження тарифів 
та покращення доступу до рику для окремих секторів. За результатами 
моделі, при порівняльній статичній оцінці, виграш добробуту Росії від вступу 
до СОТ становить 7,2%, що вище, аніж результати даного дослідження. 
Однак виокремлення окремих впливі показує, що левова частка виграшу у 
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добробуті (5,2%) отримана від зниження бар’єрів для ПІІ у секторах послуг, 
початковий рівень яких є значно вищим для Росії, аніж для України. З іншого 
боку, зниження тарифів на імпорт призведе лише до 1,3% зростання 
добробуту, а покращення доступу до ринків – до 0,6% зростання. Це дуже 
схоже на отримані нами результати. Як і у наших результатах, ці виграші у 
добробуті відбуватимуться завдяки нижчим внутрішнім цінам, зростанню 
експорту, спричиненому девальвацією національної валюти, а також вищим 
реальним зарплатам як для кваліфікованих, так і для некваліфікованих 
працівників. Таким чином, результати роботи  Jensen et al. (2003) щодо 
наслідків вступу Росії до СОТ узгоджуються з нашими результатами, а 
різниця у виграші добробуту може бути пояснена вищими початковими 
обмеженнями ПІІ у секторах послуг в Росії порівняно з Україною.   

3.2. Стійкість та чутливість результатів 

Наскільки стійкими є наші результати відносно основних даних та значень 
параметрів? Очевидним приводом для тривоги є питання про те, чи справді 
обраний базовий рік є “репрезентативним” роком, і чи не привело б обрання 
іншого року як базового до суттєво відмінних результатів. Порівнюючи наші 
результати з тими, що були отримані при застосуванні більш раннього 
прототипу нашої моделі на базу даних 2001 року (Pavel et al., 2004)5 не дає 
підстав для таких побоювань. Наприклад, скорочення тарифів, за масштабом 
подібне до нашого сценарію реформи тарифів, передбачає зростання 
добробуту та ВВП на 1,2% та 1,3% відповідно, що подібно до зростання на 
1,8% та 1,1% відповідно, у нашому теперішньому дослідженні. Це 
спостереження далі підтверджується загальним досвідом прикладного 
моделювання загальної рівноваги, згідно якого вибір певного базового року 
має лише несуттєвий вплив на стійкість результатів моделювання. При 
цьому, як правило, виявляється, що вибір певних параметрів функцій 
виробництва та попиту має набагато більший вплив, що справедливо і для 
нашої моделі. Таблиця 3.1 описує вплив на добробут сценарію повного 
вступу до СОТ  для різних значень параметрів для кількох ключових 
параметрів. Як можна бачити, вибір певних значень параметрів може змінити 
вплив на добробут на майже 2%, але ніколи не може призвести до 
принципово відмінних результатів, тобто вступ до СОТ завжди покращує 
добробут. Таким чином, хоча вибір значень параметрів до певної міри піддає 
сумніву точність наших оцінок, він не дає приводу вважати, що наші 
результати можуть містити суттєві похибки.  

Таблиця 3.1 

Вплив на добробут повного вступу до СОТ за альтернативних значень параметрів 

 Значення параметру Загальна зміна добробуту, % 

  Нижнє Основне Верхнє Нижня Основна Верхня 

Еластичність заміщення між 
доданою вартістю та 
послугами для бізнесу 

0,5 1,25 2,0 4,4 5,2 6,6 

                                       
5  По суті, результати відрізняються лише через обмеженість цих прототипних 

моделей, які не враховували можливість недосконалої конкуренції у галузях та 
зняття перешкод для ПІІ у сфері послуг. 
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Еластичність заміщення між 
різними фірмами у секторах 
з недосконалою 
конкуренцією 

2,0 3,0 4,0 6,1 5,2 4,9 

Еластичність заміщення між 
імпортованими та 
внутрішніми товарами у 
секторах з постійною 
економією на масштабах 
виробництва (Armington 
elasticity) 

0,5 1,0 1,5 5,0 5,2 5,5 

Еластичність пропозиції 
транснаціональної компанії 
з надання послуг за ціною 
випуску 

10,0 15,0 20,0 4,2 5,2 6,0 

Джерело: модель для України 

Обговорення стійкості та обґрунтованості наших результатів може також 
поставити питання про, чи потрібно враховувати вплив тіньової економіки на 
аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ. До певної міри, тіньова 
діяльність неявно включена у наш масив даних, оскільки статистичні 
стандарти підготовки даних Національних Рахунків передбачають кілька 
поправок на тіньову діяльність. Більш важливим є те, що жоден з названих 
шляхів, через які вступ до СОТ вплине на економіку України, напряму не 
вплине на тіньову діяльність. Таким чином, незважаючи на обсяг та причини 
тіньової економіки в Україні, наш аналіз базується на припущенні, що вони 
не зміняться,6 оскільки вони напряму не підпадають під прямий вплив 
зобов’язань зі вступу до СОТ. 

3.3 Висновки та політичні рекомендації 

Основний висновок оцінки загального впливу полягає у тому, що економіка 
України отримає суттєве прискорення реального економічного зростання на 
понад 2%. Найбільше виграють експортно-орієнтовані галузі з великими 
частками витрат на робочу силу у доданій вартості, такі як хімічне 
виробництво, гумові та пластмасові вироби або металургія. Всі ці галузі 
загалом виграють від покращення доступу на зовнішні ринки та кращих 
можливостей для експорту внаслідок девальвації національної грошової 
одиниці та зменшення імпортних тарифів. Ці галузі також слугуватимуть 
“локомотивами”, які потягнуть виробників проміжних ресурсів, особливо 
коксу, неенергетичних матеріалів, вугілля та торфу. У підсумку, ці 
результати підкреслюють міцну промислову базу економіки України та її 
порівняльну перевагу у цих галузях. 

Споживачі отримають користь двома шляхами. По-перше, зростання 
промислового виробництва збільшує реальні доходи на фактори 
виробництва, і таким чином доходи домогосподарств. По-друге, більша 
пропозиція імпортних товарів споживання за нижчими цінами краще 

                                       
6  Оскільки у моделі до та після вступу до СОТ використовуються “фактичні” 

(скориговані на втрати) тарифи, а не встановлені законом тарифи, то можна 
вважати неявним припущенням те, що тіньова економіка залишається 
незмінною. Тарифи розглядаються у Додатку A1. 
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задовольнятиме потреби споживачів. Для бідних споживачів, найбільш 
важливим є краща пропозиція та знижена реальна вартість продуктів 
харчування, у той час як небідні споживачі переважно виграють від 
покращення доступності телекомунікаційних та фінансових послуг. 

Хоча в середньому споживачі стануть більш заможними зі вступом України до 
СОТ, існують фундаментальні причини для занепокоєння. Серед тих галузей, 
які зазнають значного скорочення, є поки що найбільш захищені та найменш 
перебудовані, а саме харчова промисловість, сільське та рибне господарство. 
Більшість цих галузей розміщені у сільських районах. Незважаючи на вищий 
експорт  внаслідок покращення доступу на зовнішні ринки продукції 
сільського господарства, цього буде недостатньо щоб компенсувати втрати 
через більш дешевий сільськогосподарський імпорт. У відповідності до цього, 
наші результати також вказують, що доходи бідних сільських 
домогосподарств зростають найповільніше, що означає, що доходи сільських 
домогосподарств у підсумку не наближаються, а навіть можуть розходитись 
ще далі. Хоча ми підкреслюємо, що вступ до СОТ не є причиною бідності у 
сільських районах, він все ж таки вимагатиме від високих посадових осіб 
вжити достатніх заходів щодо цього питання.   

На основі цієї оцінки загального впливу, ми надаємо три головні 
рекомендації щодо державної політики: 

1. Україна повинна приєднатися до СОТ якомога швидше, оскільки 
це призведе до сталого зростання доходу та зміцнить її 
промислову базу. 

2. З бідних домогосподарств повинні бути зняті суттєві 
зобов’язання щодо фінансування, які можуть виникнути після 
впровадження реформ. Це включає не лише звільнення від 
можливих підвищень податків, але також запобігання 
скороченню забезпечення суспільними благами та послугами, 
які вони отримують. Цю рекомендацію не слід і не можна плутати зі 
зміною ефективності надання товарів та послуг бідним громадянам.7 

3. Поєднання падіння сільськогосподарського виробництва та 
повільне зростання доходів у сільських районах вимагає 
окремих дій. Як коротко викладено вище, скорочення 
сільськогосподарського виробництва не потрібно плутати з 
прогнозом, що таке сільське господарство не буде 
конкурентноздатним в Україні. Швидше, воно вказує на те, що 
сьогоднішня структура виробництва характеризується 
надзвичайно низьким рівнем загальної продуктивності 
факторів виробництва, і технічна ефективність не буде 
конкурентноздатною. Потенціал для покращення ситуації є 
значним. Згідно емпіричних оцінок, українські селянські господарства 

                                       
7 Наприклад, надання права на безкоштовне користування транспортом та 
комунальними послугами бідним громадянам є швидше непродуманим кроком, 
оскільки він усуває економічне підґрунтя для надання послуг, і таким чином 
призводить до погіршення якості та надійності послуг. У даному випадку, ті самі 
вигоди для споживачів можуть бути надані більш ефективно якщо дозволити бідним 
домогосподарствам також платити і водночас надати їм підтримку прямими 
грошовими трансфертами у разі необхідності. 
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можуть збільшити свій випуск на 150% якщо вони просто покращать 
управління та виробничі рішення (Galushko  et al., 2004). На рівні 
державної політики стимулювання такого розвитку подій  також 
вимагає сприяння структурним змінам у сільських районах. Це у свою 
чергу вимагає концепцію розвитку, зосереджену не лише на рівні 
продуктивності у сільському господарстві, а на сільських районах 
взагалі. 

Вдосконалення державної політики у цьому напрямку стане головним 
складним завданням перед українськими високими посадовими особами у 
наступному періоді економічного розвитку. Вступ до СОТ не буде причиною 
проблем, з якими доведеться мати справу, і він здатен створити частину 
ресурсів, необхідних для їх вирішення. 
 
 



 29

Біблографія 

Armington, P. (1969): A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. 
International Monetary Fund Stuff Paper 16, Washington D.C. 

Baldwin, R. E., R. Forslid and J. Haaland (1999): Investment Creation and Investment Diversion: 
Simulation Analysis of the Single Market Programme. In: R. Baldwin and J. Francois (eds.) 
Dynamic Issues in Applied Commercial Policy Analysis, Cambridge: Cambridge University Press. 

Brown, D. and R. Stern (2001): Measurement and Modeling of the Economic Effects of Trade and 
Investment Barriers in Services. Review of International Economics 9(2), pp. 262-286. 

de Melo, J. (1988): Computable General Equilibrium Models for Trade Policy Analysis in Developing 
Countries: A Survey. Journal of Policy Modeling, Vol. 10. 

Deaton, A. and J. Muellbauer (1980): Economics and Consumer Behavior. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Dee, P., K. Hanslow, and T. Phamduc (2003): Measuring the Costs of Barriers to Trade in Services. 
In: Takotoshi Ito and Anne Krueger (eds.): Trade in Services in the Asia-Pacific Region. 
Chicago, University of Chicago Press. 

Devarajan, S. and S. Robinson (2002): The Influence of Computable General Equilibrium Models 
on Policy. TMD Discussion Paper No. 98. IFPRI, Washington D.C. 

Ethier, W.J. (1982): National and International Returns to Scale in the Modern Theory of 
International Trade. American Economic Review, 72(2), pp. 389-405. 

Francois, J., B. McDonald, and H. Nordstrom (1996): Assessing the Uruguay Round. In: Will Martin 
and L. Alan Winters (eds.): The Uruguay Round and the Developing Countries, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Francois, J.F. and C.R. Shiells (1994): Modeling Trade Policy: Applied General Equilibrium Models 
of North American Free Trade. Cambridge University Press. 

Galushko, V., B. Brummer, and S. Demyanenko (2004): Measuring the Productive Efficiency of 
Ukrainian Farms. In: von Cramon-Taubadel, S., Demyanenko, S., Kuhn, A. (eds.): Ukrainian 
Agriculture – Crisis and Recovery, Germany: Shaker Verlag, pp. 97-117. 

German Advisory Group (2004): Ukrainian Steam Coal: Not Competitive or Just Mismanaged? 
Advisory Paper T19, Kiev (available at http://www.ier.kiev.ua/English/advis_eng.cgi). 

Grossman, G.M. and E. Helpman (1991): Innovation and Growth in the Global Economy. 
Cambridge MA: MIT Press. 

Harris, R. (1984): Applied General Equilibrium Analysis of Small Open Economies with Scale 
Economies and Imperfect Competition. The American Economic Review 74(5), pp. 1016–1032. 

Harrison G. W., T. F. Rutherford, and D. Tarr (1997): Economic Implications for Turkey of a 
Customs Union with the European Union. European Economic Review, 41(3-5), April, pp. 861-
870. 

Harrison, G., T. Rutherford, and D. Tarr (1997): Quantifying the Uruguay Round. Economic 
Journal, 107 (September), pp. 1405-1430. 

Helpman, E. and P. Krugman (1985): Market Structure and Foreign Trade. Cambridge MA: MIT 
Press. 

Ianchovichina, E. and W. Martin (2001): Trade Liberalization in China’s Accession to the WTO. 
Journal of Economic Integration 16, pp. 421-445. 

Jensen, J., T. Rutherford, and D. Tarr (2005): The Impact of Liberalizing Barriers to FDI in 
Servcies; The Case of Russia. Review of Development Economics, forthcoming. 

Jensen, J., T. Rutherford, and D. Tarr (2003): Economy-wide and Sector Effects of Russia’s 
Accession to the WTO. Mimeo. 



 30

Markusen, J.R., T. Rutherford, and D. Tarr (2002): Foreign Direct Investment in Services and the 
Domestic Market for Expertise. Policy and Research Working Paper 2413, Washington D.C. The 
World Bank. 

OECD (2003): Achieving Ukraine’s Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and 
Improving Rural Life. Executive Summary, Chapters 1-9 and Annexes 1-5. Working Party on 
Agricultural Policies and Markets. 

Pavel, F. (2001): Success and Failure of Post-Communist Transition. Shaker Verlag, Achen. 

Pavel, F., I. Burakovsky, N. Selitska, and V. Movchan (2004): Economic Impact of Ukraine’s WTO 
Accession. First results from a Computable General Equilibrium Model. IER Working Paper No. 
30, Kiev, Ukraine. 

Pyatt, G. and J.I. Round (1985): Social Accounting Matrices: A Basis for Planning. Washington D.C. 

Rutherford, T. and D. Tarr (2002): Regional Trading Arrangements for Chile: Do the Reuslts Differ 
with a Dynamic Model? Integration and Trade, Vol 7, Number 18, pp. 117-139. 

Rutherford, T. and S. Paltsev (1999): From an Input-Output Table to a General Equilibrium Model: 
Assessing the Excess Burden of Indirect Taxes in Russia. Draft, University of Colorado. 

Rutherford, T.F. (1999): Applied General Equilibrium Modeling with MPSGE as a GAMS Subsystem: 
An Overview of the Modeling Framework and Syntax. Computational Economics, 14 (1/2), 
October 1999. 

Shoven, J.B. and J. Whalley (1992): Applying General Equilibrium. Cambridge University Press. 

The World Bank (2003): The Major Problems of Development of the Coal Sector and the Donbas 
Region. Concise Report, Kiev. 

 



Додаток C. Таблиці 

Таблиця C1 

Відсоткова зміна сукупного випуску 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 -2.4 0.1 -6.1 3.6 1.5 

Лісове господарство a02 -2.6 -0.7 1.7 -3.7 -1.6 
Рибне господарство a03 -18.5 0.5 -17.0 -2.2 -17.0 
Видобування вугілля та торфу a04 11.3 -0.5 5.8 5.3 10.9 
Видобування вуглеводнів a05 0.3 0.3 0.1 -0.2 0.2 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 14.6 -1.4 10.0 5.1 14.3 

Харчова промисловість a07 -22.8 0.1 -19.8 -2.6 -19.6 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -5.1 -2.7 6.9 -9.5 -3.4 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -8.4 0.0 -0.2 -7.9 -8.0 

Виробництво коксопродуктів a10 17.4 -1.0 8.6 8.6 16.3 
Нафтопереробка a11 -0.5 0.7 -0.9 -0.3 1.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 20.1 -0.6 11.1 7.9 20.8 

Виробництво інших неметалевих
мінеральних виробів 

a13 -2.9 0.1 -0.4 -2.7 -2.2 

Металургія та оброблення металу a14 23.1 -1.5 10.4 12.6 22.0 
Виробництво машин та
устаткування 

a15 -14.5 4.6 1.8 -18.8 -14.8 

Інші види виробництва a16 -0.7 3.1 5.0 -7.3 3.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 5.1 0.1 2.7 2.0 5.9 

Газопостачання a18 6.7 0.1 3.3 2.7 7.3 
Водопостачання a20 2.2 0.3 1.2 0.6 3.0 
Будівництво a21 -0.1 0.0 0.1 -0.2 3.5 
Торгівля a22 1.4 0.6 0.6 0.2 3.3 
Готелі та ресторани a23 14.5 1.0 27.2 -9.7 18.7 
Транспорт a24 1.3 1.1 0.8 -0.7 3.0 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P 0.3 2.3 1.1 -3.2 0.6 

Зв’язок a25 4.0 3.7 1.0 -0.6 7.8 
Пошта a25P 2.4 2.2 0.9 -0.6 6.1 
Фінансове посередництво a26 1.6 2.7 0.6 -1.5 3.9 
Операції з нерухомістю a27 1.4 1.3 0.0 0.2 5.2 
Здавання під найм a28 -0.8 0.9 -0.4 -1.2 1.3 
Діяльність у сфері інформатизації a29 -0.2 1.3 1.4 -2.7 3.3 
Дослідження та розробки a30 -2.3 0.4 0.7 -3.4 -1.5 
Послуги юридичним особам a31 -1.8 1.1 -0.1 -2.6 0.2 
Державне управління a32 -0.4 0.0 -0.3 -0.2 -0.5 
Освіта a33 0.3 0.2 0.0 0.1 1.1 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 0.8 0.4 0.2 0.2 1.8 

Асенізація, прибирання вулиць та
оброблення відходів 

a35 1.4 1.1 0.1 0.2 4.1 

Громадська діяльність a36 2.4 1.7 -0.5 1.4 6.0 
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 1.4 1.1 0.3 0.2 3.9 

Інші види діяльності a38 1.6 1.6 0.4 -0.2 5.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C2 

Відсоткова зміна випуску товарів, які постачаються на внутрішній ринок 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 -6.1 0.2 -6.9 0.8 -3.0 

Лісове господарство a02 -0.9 -0.1 0.7 -1.6 0.1 
Рибне господарство a03 -18.8 0.5 -17.9 -1.6 -17.3 
Видобування вугілля та торфу a04 11.6 -0.5 5.8 5.5 11.3 
Видобування вуглеводнів a05 1.8 0.3 0.8 0.5 2.0 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 16.6 -1.3 8.6 8.1 16.2 

Харчова промисловість a07 -24.7 0.2 -22.5 -1.8 -22.1 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -5.8 -3.1 7.8 -10.7 -3.9 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -10.6 0.1 -4.2 -6.5 -10.1 

Виробництво коксопродуктів a10 18.4 -1.0 8.7 9.4 17.5 
Нафтопереробка a11 0.0 0.7 -1.1 0.4 2.3 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 11.4 -0.4 6.3 4.2 12.1 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -2.3 0.1 -0.7 -1.7 -1.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 16.2 -1.0 7.8 7.8 15.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -13.3 3.4 -1.8 -13.9 -13.2 

Інші види виробництва a16 0.6 1.6 1.6 -2.1 3.5 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 5.2 0.1 2.7 2.0 5.9 

Газопостачання a18 6.7 0.1 3.3 2.7 7.3 
Водопостачання a20 2.2 0.3 1.2 0.6 3.0 
Будівництво a21 0.0 0.0 0.1 -0.2 3.6 
Торгівля a22 1.4 0.6 0.6 0.2 3.3 
Готелі та ресторани a23 6.9 1.3 10.4 -4.0 10.5 
Транспорт a24 1.5 1.2 0.7 -0.4 3.3 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 4.1 3.6 0.9 -0.3 7.8 
Пошта a25P 2.4 2.0 0.7 -0.3 5.9 
Фінансове посередництво a26 1.6 2.7 0.6 -1.5 3.9 
Операції з нерухомістю a27 1.6 1.3 -0.2 0.6 5.2 
Здавання під найм a28 -0.6 1.0 -0.8 -0.8 1.3 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 0.3 1.4 0.3 -1.3 3.4 

Дослідження та розробки a30 -1.8 0.5 0.5 -2.8 -1.0 
Послуги юридичним особам a31 -1.7 1.1 -0.2 -2.4 0.3 
Державне управління a32 -0.4 0.0 -0.3 -0.2 -0.5 
Освіта a33 0.4 0.2 0.0 0.2 1.2 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 0.8 0.4 0.2 0.2 1.9 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35 1.4 1.1 0.1 0.2 4.1 

Громадська діяльність a36 2.4 1.7 -0.5 1.4 6.0 
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 1.5 1.1 0.3 0.2 3.9 

Інші види діяльності a38 1.6 1.6 0.3 -0.2 5.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C3 

Відсоткова зміна експорту 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 31.9 -0.9 0.2 31.9 43.5 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.5 0.4 -11.8 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.3 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 26.7 -1.6 11.2 15.3 25.6 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.5 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.1 4.7 8.8 -13.0 4.3 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 1.8 -0.2 4.3 -2.7 3.1 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.6 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.9 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P 0.3 2.3 1.1 -3.2 0.6 

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.4 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.5 4.7 4.5 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.2 
Здавання під найм a28 -3.2 0.3 3.6 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.9 0.8 5.1 -7.6 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.9 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.3 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.3 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C4 

Відсоткова зміна імпорту 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.5 0.9 15.4 2.2 18.5 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 11.9 0.6 10.2 1.1 13.7 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05 5.5 0.3 2.6 2.1 6.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 22.2 -1.0 8.5 13.1 21.6 

Харчова промисловість a07 174.2 1.3 158.5 8.9 167.9 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 1.1 0.7 0.2 0.4 2.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 0.8 0.8 0.5 0.1 3.3 

Виробництво коксопродуктів a10 23.2 -1.2 9.4 13.4 23.5 
Нафтопереробка a11 1.2 0.7 -1.1 1.6 3.5 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.4 0.4 1.0 0.9 3.9 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 18.4 0.2 6.3 11.3 22.0 

Металургія та оброблення
металу 

a14 7.2 1.0 5.2 1.2 8.0 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 5.0 -0.3 2.1 3.3 7.6 

Інші види виробництва a16 5.4 -0.3 0.5 5.0 6.1 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 7.3 0.3 1.7 5.0 7.6 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.2 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 -0.1 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.2 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.3 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.2 1.2 -2.1 4.5 5.8 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 0.9 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.4 1.4 -0.6 2.8 5.7 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.4 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C5 

Відсоткова зміна у зайнятості кваліфікованих працівників 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 -3.8 -0.3 -8.1 4.8 -2.4 

Лісове господарство a02 -3.6 -1.0 0.4 -3.0 -4.0 
Рибне господарство a03 -19.4 -0.1 -18.0 -1.6 -19.0 
Видобування вугілля та торфу a04 12.2 -1.1 6.2 6.2 11.3 
Видобування вуглеводнів a05 -0.6 -0.4 0.0 -0.5 -1.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 13.5 -1.9 8.8 5.6 11.8 

Харчова промисловість a07 -24.0 -0.7 -21.0 -1.9 -22.2 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -6.0 -3.1 5.5 -8.9 -5.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -9.6 -0.7 -1.3 -7.4 -10.4 

Виробництво коксопродуктів a10 15.9 -2.0 7.9 8.9 14.0 
Нафтопереробка a11 -1.6 0.2 -2.3 0.4 -0.8 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 18.6 -1.3 9.7 8.6 17.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -3.9 -0.5 -1.2 -2.3 -4.1 

Металургія та оброблення
металу 

a14 21.8 -2.0 9.1 13.2 19.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.8 3.5 0.8 -18.4 -17.1 

Інші види виробництва a16 -2.6 1.8 3.5 -6.6 0.1 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 3.7 -0.5 1.1 2.8 2.6 

Газопостачання a18 5.0 -1.1 2.5 3.2 4.5 
Водопостачання a20 1.0 -0.5 0.5 1.0 1.0 
Будівництво a21 -1.1 -0.5 -0.9 0.3 1.2 
Торгівля a22 -0.7 -0.7 -0.9 1.0 -0.6 
Готелі та ресторани a23 13.2 0.4 26.0 -9.2 16.0 
Транспорт a24 0.1 0.5 -0.3 -0.2 0.5 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P -2.0 1.3 0.3 -3.8 -3.2 

Зв’язок a25 2.5 2.9 -0.5 0.2 4.2 
Пошта a25P 0.0 0.6 -0.7 0.2 1.4 
Фінансове посередництво a26 0.5 2.4 -1.0 -0.8 0.9 
Операції з нерухомістю a27 -0.2 0.4 -1.6 1.0 1.5 
Здавання під найм a28 -2.2 0.4 -2.1 -0.4 -2.1 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.5 0.7 0.0 -2.0 0.2 

Дослідження та розробки a30 -3.3 -0.1 -0.3 -2.8 -3.8 
Послуги юридичним особам a31 -3.1 0.5 -1.6 -1.9 -2.9 
Державне управління a32 -1.0 -0.3 -0.8 0.1 -1.7 
Освіта a33 -0.2 0.0 -0.7 0.5 -0.2 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 0.1 0.1 -0.6 0.6 0.3 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35 0.4 0.6 -0.8 0.7 2.0 

Громадська діяльність a36 1.8 1.2 -0.9 1.6 4.8 
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 0.1 0.3 -0.8 0.7 1.2 

Інші види діяльності a38 0.3 1.0 -1.2 0.7 1.8 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C6 

Відсоткова зміна у зайнятості некваліфікованих працівників 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 -3.8 -0.3 -7.9 4.6 -2.4 

Лісове господарство a02 -3.5 -1.0 0.6 -3.2 -4.0 
Рибне господарство a03 -19.4 -0.1 -17.8 -1.8 -19.0 
Видобування вугілля та торфу a04 12.2 -1.0 6.4 6.0 11.3 
Видобування вуглеводнів a05 -0.6 -0.3 0.2 -0.7 -1.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 13.6 -1.8 9.1 5.4 11.8 

Харчова промисловість a07 -24.0 -0.7 -20.8 -2.1 -22.2 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -5.9 -3.0 5.7 -9.1 -5.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -9.5 -0.7 -1.1 -7.5 -10.4 

Виробництво коксопродуктів a10 15.9 -2.0 8.1 8.7 14.0 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.3 -2.1 0.2 -0.8 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 18.7 -1.2 10.0 8.4 17.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -3.8 -0.4 -1.0 -2.5 -4.1 

Металургія та оброблення
металу 

a14 21.9 -1.9 9.4 13.0 19.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.8 3.5 1.0 -18.5 -17.1 

Інші види виробництва a16 -2.5 1.8 3.8 -6.8 0.1 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 3.8 -0.4 1.3 2.6 2.6 

Газопостачання a18 5.0 -1.1 2.7 3.0 4.5 
Водопостачання a20 1.1 -0.5 0.7 0.8 1.0 
Будівництво a21 -1.0 -0.4 -0.7 0.1 1.2 
Торгівля a22 -0.6 -0.7 -0.7 0.8 -0.6 
Готелі та ресторани a23 13.2 0.4 26.3 -9.4 16.0 
Транспорт a24 0.1 0.5 -0.1 -0.3 0.5 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P -2.0 1.3 0.5 -3.9 -3.2 

Зв’язок a25 2.5 2.9 -0.3 0.0 4.2 
Пошта a25P 0.1 0.6 -0.5 0.0 1.4 
Фінансове посередництво a26 0.6 2.4 -0.7 -0.9 0.9 
Операції з нерухомістю a27 -0.2 0.4 -1.4 0.9 1.5 
Здавання під найм a28 -2.1 0.4 -1.9 -0.6 -2.1 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.5 0.7 0.2 -2.2 0.2 

Дослідження та розробки a30 -3.2 -0.1 -0.1 -3.0 -3.8 
Послуги юридичним особам a31 -3.1 0.5 -1.4 -2.0 -2.9 
Державне управління a32 -1.0 -0.3 -0.6 -0.1 -1.7 
Освіта a33 -0.1 0.1 -0.5 0.3 -0.2 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 0.2 0.1 -0.3 0.4 0.3 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35 0.5 0.7 -0.5 0.5 2.0 

Громадська діяльність a36 1.8 1.2 -0.7 1.4 4.8 
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 0.2 0.4 -0.6 0.5 1.2 

Інші види діяльності a38 0.4 1.1 -1.0 0.5 1.8 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C7 

Відсоткова зміна цін (без урахування ПДВ) 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Сільське господарство,
мисливство 

a01 0.6 0.5 0.3 -0.3 0.1 

Лісове господарство a02 2.5 0.7 1.3 0.6 3.0 
Рибне господарство a03 -5.6 0.3 -5.6 -0.4 -5.2 
Видобування вугілля та торфу a04 2.7 0.3 2.0 0.3 3.5 
Видобування вуглеводнів a05 1.7 0.3 1.9 -0.7 2.2 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 1.9 0.4 1.2 0.3 2.4 

Харчова промисловість a07 -3.5 0.2 -3.6 0.0 -3.6 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 0.6 0.1 1.0 -0.6 0.6 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 0.7 0.1 0.6 -0.2 0.5 

Виробництво коксопродуктів a10 2.6 0.3 2.0 0.3 3.4 
Нафтопереробка a11 1.8 0.3 1.7 -0.3 2.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 1.3 0.1 1.2 -0.2 1.2 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 1.2 0.2 1.2 -0.2 1.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 2.7 -0.2 1.3 1.4 2.8 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 0.0 0.2 0.3 -0.6 -0.3 

Інші види виробництва a16 1.8 -0.1 0.7 1.0 1.7 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 2.2 0.4 1.6 0.2 2.6 

Газопостачання a18 2.0 0.1 1.8 -0.1 2.7 
Водопостачання a20 2.3 0.4 1.7 0.1 2.9 
Будівництво a21 2.1 0.4 1.5 0.2 2.5 
Торгівля a22 1.7 0.0 1.3 0.4 1.9 
Готелі та ресторани a23 0.6 0.4 -0.1 0.1 1.0 
Транспорт a24 1.8 0.1 1.4 0.2 2.0 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P 1.5 0.3 1.9 -0.8 2.0 

Зв’язок a25 -2.3 -3.7 0.9 0.5 -3.3 
Пошта a25P 1.5 -0.1 1.2 0.5 1.5 
Фінансове посередництво a26 -5.7 -7.4 1.1 0.7 -6.1 
Операції з нерухомістю a27 2.1 0.3 1.2 0.5 2.2 
Здавання під найм a28 2.0 0.5 1.0 0.5 2.0 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.7 0.0 1.1 0.5 1.1 

Дослідження та розробки a30 2.0 0.4 1.7 -0.2 2.5 
Послуги юридичним особам a31 2.1 0.5 1.3 0.3 2.3 
Державне управління a32 2.4 0.6 1.9 -0.1 3.4 
Освіта a33 2.5 0.7 1.7 0.1 3.5 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.1 0.6 1.5 0.0 2.9 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35 2.3 0.5 1.7 0.1 3.0 

Громадська діяльність a36 2.7 0.6 2.2 -0.1 4.0 
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 2.2 0.4 1.5 0.2 2.7 

Інші види діяльності a38 2.1 0.5 1.2 0.4 2.2 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C8 

Відсоткова зміна експорту до країн СНД, за виключенням Росії  

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  3.1 0.8 4.8 -2.4 4.7 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 1.8 -0.2 4.3 -2.7 3.1 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 



 39

 Таблиця C9 

Відсоткова зміна експорту до країн Балтї 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  2.7 1.3 4.3 -2.5 4.4 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 38.2 -0.9 0.1 38.2 50.3 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 31.6 -1.6 11.2 19.8 30.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C10 

Відсоткова зміна експорту до нових країн-членів ЄС, з якими торгівля відбувалася 
згідно повної ставки Митного тарифу 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  1.3 1.4 2.4 -2.1 3.3 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 38.2 -0.9 0.1 38.2 50.3 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03      
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 31.6 -1.6 11.2 19.8 30.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29      

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C11 

Відсоткова зміна експорту до нових країн-членів ЄС, які мають РНС  

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  6.3 0.7 5.0 0.3 6.9 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 38.2 -0.9 0.1 38.2 50.3 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 31.6 -1.6 11.2 19.8 30.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 1.8 -0.2 4.3 -2.7 3.1 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P 0.3 2.3 1.1 -3.2 0.6 

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C12 

Відсоткова зміна експорту до ЄС-15 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  6.7 0.8 4.1 1.7 8.6 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 38.2 -0.9 0.1 38.2 50.3 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 31.6 -1.6 11.2 19.8 30.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P 0.3 2.3 1.1 -3.2 0.6 

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C13 

Відсоткова зміна експорту інших європейських країн з РНС 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  9.2 -0.5 5.9 3.2 9.7 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28      
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30      
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C14 

Відсоткова зміна експорту до Росії  

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  0.1 1.2 4.8 -5.4 1.3 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 1.8 -0.2 4.3 -2.7 3.1 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C14 

Відсоткова зміна експорту до країн Америки 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  13.1 -0.1 7.8 4.8 14.4 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 38.2 -0.9 0.1 38.2 50.3 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10      
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 31.6 -1.6 11.2 19.8 30.4 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C15 

Відсоткова зміна експорту до країн Африки 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  19.5 -0.6 6.6 12.7 22.7 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02      
Рибне господарство a03      
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25      
Пошта a25P      
Фінансове посередництво a26      
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28      
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29      

Дослідження та розробки a30      
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32      
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37      

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C16 

Відсоткова зміна експорту до країн Азії 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  16.2 0.0 9.7 5.9 16.4 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26      
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37      

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C17 

Відсоткова зміна експорту до решти світу 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  21.1 -1.0 9.3 11.7 21.9 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 25.6 -0.9 0.1 25.7 36.6 

Лісове господарство a02 -6.8 -2.1 4.0 -8.9 -5.7 
Рибне господарство a03 -16.6 0.4 -11.9 -5.9 -14.7 
Видобування вугілля та торфу a04 3.9 -0.6 4.5 -0.5 1.9 
Видобування вуглеводнів a05 -4.1 0.3 -2.0 -2.3 -5.4 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 11.4 -1.7 12.2 0.2 11.2 

Харчова промисловість a07 -15.2 -0.1 -9.0 -6.1 -9.4 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -4.7 -2.5 6.3 -8.8 -3.2 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -4.4 -0.1 7.1 -10.5 -4.3 

Виробництво коксопродуктів a10 11.1 -0.8 8.0 3.0 8.7 
Нафтопереробка a11 -1.5 0.7 -0.5 -1.8 0.9 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 25.9 -0.7 13.6 11.0 26.6 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 -5.6 0.1 1.1 -6.9 -5.4 

Металургія та оброблення
металу 

a14 25.3 -1.6 11.2 14.1 24.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -15.6 5.7 4.6 -22.7 -16.2 

Інші види виробництва a16 -2.0 4.7 8.8 -13.0 4.4 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 -2.9 0.0 2.2 -5.1 0.8 
Торгівля a22 0.5 2.2 3.6 -5.3 3.9 
Готелі та ресторани a23 19.7 0.8 38.6 -13.6 24.3 
Транспорт a24 -2.6 0.6 2.0 -5.4 -1.8 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 2.9 5.0 4.5 -6.4 8.1 
Пошта a25P 2.6 4.7 4.6 -6.5 8.9 
Фінансове посередництво a26 2.3 5.8 4.0 -7.1 6.3 
Операції з нерухомістю a27 -1.1 1.5 3.1 -5.7 4.3 
Здавання під найм a28 -3.1 0.3 3.7 -7.0 1.5 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 -1.8 0.8 5.1 -7.5 3.0 

Дослідження та розробки a30 -5.5 -0.2 2.3 -7.8 -5.1 
Послуги юридичним особам a31 -4.8 0.5 3.0 -8.2 -1.4 
Державне управління a32 -4.8 -1.1 -0.3 -3.8 -7.5 
Освіта a33 -4.5 -1.7 0.9 -4.1 -5.9 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 -2.2 -0.9 2.3 -3.8 -2.6 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 -1.7 0.9 2.0 -4.7 0.5 

Інші види діяльності a38 -1.2 0.9 3.7 -5.7 4.1 

Джерело: модель для України 
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Таблиця C18 

Відсоткова зміна імпорту з країн СНД, за виключенням Росії 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  4.8 0.4 1.9 2.2 6.2 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 -23.2 0.9 -25.2 2.2 -23.2 

Лісове господарство a02 2.2 1.1 -1.8 3.1 3.1 
Рибне господарство a03 -36.5 0.6 -37.5 1.1 -35.5 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05 5.5 0.3 2.6 2.1 6.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 37.3 1.3 29.5 8.9 34.2 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -3.0 0.7 -3.9 0.4 -1.5 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -12.9 0.8 -13.2 0.1 -10.8 

Виробництво коксопродуктів a10 22.7 -1.2 8.9 13.4 23.0 
Нафтопереробка a11 0.7 0.7 -1.6 1.6 3.0 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 -3.5 0.4 -4.8 0.9 -2.1 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 13.0 0.2 1.5 11.3 16.5 

Металургія та оброблення
металу 

a14 4.5 1.0 2.6 1.2 5.3 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -3.5 -0.3 -6.2 3.3 -1.1 

Інші види виробництва a16 0.2 -0.3 -4.4 5.0 0.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 7.2 0.3 1.7 5.0 7.6 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 



 50

Таблиця C19 

Відсоткова зміна імпорту з країн Балтії 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  1.0 0.9 -2.2 2.6 2.5 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 -23.2 0.9 -25.2 2.2 -23.2 

Лісове господарство a02 2.2 1.1 -1.8 3.1 3.1 
Рибне господарство a03 -36.5 0.6 -37.5 1.1 -35.5 
Видобування вугілля та торфу a04      
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 37.3 1.3 29.5 8.9 34.2 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -3.0 0.7 -3.9 0.4 -1.5 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -12.9 0.8 -13.2 0.1 -10.8 

Виробництво коксопродуктів a10 22.7 -1.2 8.9 13.4 23.0 
Нафтопереробка a11 0.7 0.7 -1.6 1.6 3.0 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 -3.5 0.4 -4.8 0.9 -2.1 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 13.0 0.2 1.5 11.3 16.5 

Металургія та оброблення
металу 

a14 4.5 1.0 2.6 1.2 5.3 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -3.5 -0.3 -6.2 3.3 -1.1 

Інші види виробництва a16 0.2 -0.3 -4.4 5.0 0.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C20 

Відсоткова зміна імпорту з нових країн-членів ЄС, у торгівлі з якими діє повна ставки 
Митного тарифу 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  11.1 2.4 6.8 1.9 13.3 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 26.9 0.9 23.7 2.2 27.0 

Лісове господарство a02      
Рибне господарство a03      
Видобування вугілля та торфу a04      
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06      

Харчова промисловість a07 305.0 1.3 281.8 8.9 295.7 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 32.0 0.7 30.7 0.4 34.0 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 28.4 0.8 28.0 0.1 31.5 

Виробництво коксопродуктів a10      
Нафтопереробка a11 1.9 0.7 -0.4 1.6 4.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 17.7 0.4 16.1 0.9 19.4 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 48.9 0.2 33.8 11.3 53.5 

Металургія та оброблення
металу 

a14 26.0 1.0 23.7 1.2 27.0 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 24.4 -0.3 20.9 3.3 27.4 

Інші види виробництва a16 13.1 -0.3 7.9 5.0 13.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C21 

Відсоткова зміна імпорту з нових країн-членів ЄС зі статутом РНС  

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  4.2 1.6 0.2 2.5 5.7 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 -8.5 0.6 -9.9 1.1 -7.1 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10 25.0 -1.2 10.9 13.4 25.3 
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 10.3 1.0 8.3 1.2 11.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C22 

Відсоткова зміна імпорт з ЄС-15 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  12.3 0.5 9.1 2.6 14.0 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 -8.5 0.6 -9.9 1.1 -7.1 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10 25.0 -1.2 10.9 13.4 25.3 
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 10.3 1.0 8.3 1.2 11.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C23 

Відсоткова зміна імпорту з інших країн Європи зі статусом РНС 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  8.5 0.7 5.7 2.1 10.2 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03      
Видобування вугілля та торфу a04      
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10 25.0 -1.2 10.9 13.4 25.3 
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 10.3 1.0 8.3 1.2 11.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22      
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28      
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30      
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C24 

Відсоткова зміна імпорту з Росії 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  4.4 0.5 1.2 2.6 5.7 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 -23.2 0.9 -25.2 2.2 -23.2 

Лісове господарство a02 2.2 1.1 -1.8 3.1 3.1 
Рибне господарство a03 -36.5 0.6 -37.5 1.1 -35.5 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05 5.5 0.3 2.6 2.1 6.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 37.3 1.3 29.5 8.9 34.2 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -3.0 0.7 -3.9 0.4 -1.5 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 -12.9 0.8 -13.2 0.1 -10.8 

Виробництво коксопродуктів a10 22.7 -1.2 8.9 13.4 23.0 
Нафтопереробка a11 0.7 0.7 -1.6 1.6 3.0 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 -3.5 0.4 -4.8 0.9 -2.1 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 13.0 0.2 1.5 11.3 16.5 

Металургія та оброблення
металу 

a14 4.5 1.0 2.6 1.2 5.3 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 -3.5 -0.3 -6.2 3.3 -1.1 

Інші види виробництва a16 0.2 -0.3 -4.4 5.0 0.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17 7.2 0.3 1.7 5.0 7.6 

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C25 

Відсоткова зміна імпорту з країн Америки 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  15.4 0.3 11.6 3.0 16.8 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 -8.5 0.6 -9.9 1.1 -7.1 
Видобування вугілля та торфу a04      
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10 25.0 -1.2 10.9 13.4 25.3 
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 10.3 1.0 8.3 1.2 11.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28      
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37      

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C26 

Відсоткова зміна імпорту з країн Африки 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  32.2 1.2 24.9 5.0 32.6 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 -8.5 0.6 -9.9 1.1 -7.1 
Видобування вугілля та торфу a04      
Видобування вуглеводнів a05      
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10      
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14      

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21      
Торгівля a22      
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24      
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25      
Пошта a25P      
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28      
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29      

Дослідження та розробки a30      
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37      

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C27 

Відсоткова зміна імпорту з країн Азії 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  12.1 0.6 9.0 2.3 13.8 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 18.1 0.9 15.0 2.2 18.2 

Лісове господарство a02 3.7 1.1 -0.3 3.1 4.6 
Рибне господарство a03 -8.5 0.6 -9.9 1.1 -7.1 
Видобування вугілля та торфу a04 16.5 -0.5 6.6 9.2 17.4 
Видобування вуглеводнів a05 5.5 0.3 2.6 2.1 6.8 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 18.4 -1.0 5.1 13.1 17.8 

Харчова промисловість a07 197.1 1.3 180.0 8.9 190.3 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 -0.8 0.7 -1.8 0.4 0.7 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 5.0 0.8 4.7 0.1 7.5 

Виробництво коксопродуктів a10 25.0 -1.2 10.9 13.4 25.3 
Нафтопереробка a11 0.9 0.7 -1.4 1.6 3.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 2.3 0.4 1.0 0.9 3.8 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 20.6 0.2 8.3 11.3 24.3 

Металургія та оброблення
металу 

a14 10.3 1.0 8.3 1.2 11.2 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 6.0 -0.3 3.0 3.3 8.6 

Інші види виробництва a16 5.2 -0.3 0.4 5.0 6.0 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 
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Таблиця C28 

Відсоткова зміна імпорту з решти країн світу 

  
Вступ до 
СОТ 

Лише 
реформа 
бар’єрів 
для ПІІ 

Лише 
реформа 
тарифів 

Лише 
покращенн
я доступу 

до 
зовнішніх 
ринків  

Вступ до 
СОТ (стан 
сталої 

рівноваги, 
динамічна 
модель) 

Всього  42.7 0.6 37.1 3.6 43.6 
Сільське господарство,
мисливство 

a01 26.9 0.9 23.7 2.2 27.0 

Лісове господарство a02 8.4 1.1 4.2 3.1 9.3 
Рибне господарство a03 24.5 0.6 22.7 1.1 26.5 
Видобування вугілля та торфу a04 42.4 -0.5 30.3 9.2 43.5 
Видобування вуглеводнів a05 12.1 0.3 9.1 2.1 13.5 
Видобування неенергетичних
матеріалів 

a06 28.3 -1.0 14.0 13.1 27.8 

Харчова промисловість a07 305.0 1.3 281.8 8.9 295.7 
Текстильна та шкіряна
промисловість 

a08 32.0 0.7 30.7 0.4 34.0 

Деревообробна та целюлозно-
паперова промисловість,
видавнича справа 

a09 28.4 0.8 28.0 0.1 31.5 

Виробництво коксопродуктів a10 42.7 -1.2 26.6 13.4 43.0 
Нафтопереробка a11 1.9 0.7 -0.4 1.6 4.2 
Хімічне виробництво, гумові та
пластмасові вироби 

a12 17.7 0.4 16.1 0.9 19.4 

Виробництво інших
неметалевих мінеральних
виробів 

a13 48.9 0.2 33.8 11.3 53.5 

Металургія та оброблення
металу 

a14 26.0 1.0 23.7 1.2 27.0 

Виробництво машин та
устаткування 

a15 24.4 -0.3 20.9 3.3 27.4 

Інші види виробництва a16 13.1 -0.3 7.9 5.0 13.9 
Електроенергетика та
теплопостачання 

a17      

Газопостачання a18      
Водопостачання a20      
Будівництво a21 1.7 0.1 -1.1 2.9 5.2 
Торгівля a22 1.9 -0.3 -1.2 3.7 2.9 
Готелі та ресторани a23 0.0 1.6 -3.7 2.2 3.0 
Транспорт a24 2.6 1.1 0.2 1.3 4.4 
Транзит нафти та газу через
трубопроводи 

a24P      

Зв’язок a25 12.8 11.4 -0.1 1.5 16.4 
Пошта a25P 2.3 0.5 -1.5 3.6 4.2 
Фінансове посередництво a26 8.8 9.2 -0.5 0.5 10.5 
Операції з нерухомістю a27 3.3 1.2 -2.1 4.5 5.9 
Здавання під найм a28 0.9 1.4 -3.3 3.2 1.2 
Діяльність у сфері
інформатизації 

a29 1.0 1.4 -1.3 1.1 2.9 

Дослідження та розробки a30 0.5 0.9 -0.6 0.4 1.5 
Послуги юридичним особам a31 0.2 1.5 -2.1 1.3 1.3 
Державне управління a32 2.4 0.7 -0.3 2.1 4.0 
Освіта a33 3.5 1.4 -0.5 2.8 5.8 
Охорона здоров’я і соціальна
допомога 

a34 2.7 1.2 -1.0 2.8 4.7 

Асенізація, прибирання вулиць
та оброблення відходів 

a35      

Громадська діяльність a36      
Відпочинок, розваги, культура і
спорт 

a37 3.5 1.2 -0.7 3.2 6.1 

Інші види діяльності a38      

Джерело: модель для України 


