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Вступ

• У даній презентації ми розглянемо:

– Як наслідки змін торговельного режиму 
моделюються за допомогою моделей часткової 
рівноваги

– Результати моделювання сценаріїв, що 
включають 

(а) автономні торговельні преференції з боку ЄС; 

(б) ПВЗВТ з ЄС; 

(в) повну або часткову відмову Росії від режиму   

вільної торгівлі з Україною
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Методологія аналізу (1)

• Аналіз часткової рівноваги означає, що:

Ми розглядаємо ринок окремого товару без його
прив’язки до інших.

Переваги Недоліки

Робить можливим аналіз на дуже детальному рівні 
(значний рівень деталізації торговельної 
статистики - аналіз для окремих товарів).

Мінімальна потреба у даних: торговельний потік 
(експорт або імпорт), індикатор торговельної 
політики (тариф), поведінковий параметр 
(еластичність).

Порівняно з прикладною моделлю загальної 
рівноваги, є простішою у математичному 
представленні та програмуванні.

Висока чутливість до адекватності 
оцінки еластичностей.

Втрачаються важливі взаємозв’язки 
між ринками.

Оцінка короткострокових наслідків.
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Методологія аналізу (2)
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Дані

• Для аналізу необхідними є наступні дані:

– Торговельні потоки (обсяг експорту або імпорту)

– Тарифні бар’єри (ставки ввізних мит)

– Еластичність попиту на імпорт
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Сценарії
Сценарій Зміст сценарію

Автономні 
торговельні 
преференції з боку 
ЄС

Європейський Союз в односторонньому порядку 
відкриває свій ринок для української продукції та 
знижує ввізні мита до рівня першого року імплементації 
УА. Україна зберігає статус-кво.

Повноцінна 
імплементація ПВЗВТ 
між Україною та ЄС

Україна та ЄС повністю виконують домовленості щодо 
УА та поступово відкривають свої ринки протягом 10 
років відповідно до встановленого графіку.

Повна відмова Росії 
від ЗВТ з Україною

Росія в односторонньому порядку відмовляється від 
виконання своїх зобов’язань в рамках ЗВТ та підвищує 
ввізні мита до рівня РНС для усієї номенклатури 
імпортованої української продукції.

Підняття ввізних мит 
Росією для окремих 
тарифних позицій

Росія підвищує ставки ввізних мит до рівня РНС лише 
для вибраних імпортованих з України товарів 
(відповідно до Постанови Уряду РФ від 19 вересня 2014 
р. №959).

Institute for Economic Research and Policy Consulting
www.ier.com.ua 



8Автономні торговельні 
преференції
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Інші галузі промисловості

Виробництво транспортних засобів та …

Виробництво електричного, …

Виробництво машин та устатковання

Металургійне виробництво та …

Виробництво іншої неметалевої …

Виробництво гумових та пластмасових …

Хімічне виробництво

Виробництво коксу, продуктів …

Целюлозно-паперове виробництво; …

Оброблення деревини та виробництво …

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та …

Текстильне виробництво; виробництво …

Виробництво харчових продуктів, напоїв …

Добування корисних копалин, крім …

Добування паливно-енергетичних …

Рибальство, рибництво

Сільське господарство, мисливство, …

Вплив АТП на український експорт до ЄС, %
Зниження середнього 
тарифного захисту ЄС з 4,9% 
до 0,5%, середньозваженого 
– з 5,0% до 2,6%.

У річному вимірі, українським 
виробникам створюються 
можливості до розширення 
експорту на ринку ЄС на 
4,5% (приблизно 0,8 млрд
дол. США).

АТП найбільш сприятливі 
для:
• сільського господарства, 
• текстильного 

виробництва,
• харчової промисловості.
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ПВЗВТ – Загальний ефект (1)

• Очікувалось, що
основне зниження
тарифного захисту ЄС
припаде на перший рік,
тоді як Україна
відкриватиме свій
ринок поступово.

• Дія АТП посилила цей
результат, оскільки ЄС
уже виконує свої
зобов’язання першого
року імплементації
Угоди про асоціацію.
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ПВЗВТ – Загальний ефект (2)

• Швидшого відкриття 
ринку з боку ЄС, дає 
Україні можливість 
уже з перших років 
отримати максимум 
вигоди від зниження 
ввізних мит, тоді як 
європейський 
виробник поступово 
заходитиме на 
вітчизняний ринок.
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ПВЗВТ – Галузевий ефект (1)

• Ключовими рушіями експорту стануть сільське 
господарство, текстильне виробництво, харчова 
промисловість та хімічне виробництво.
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Виробництво коксу, продуктів …

Целюлозно-паперове виробництво; …

Оброблення деревини та виробництво …

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри …

Текстильне виробництво; …

Виробництво харчових продуктів, …

Добування корисних копалин, крім …

Добування паливно-енергетичних …

Рибальство, рибництво
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ПВЗВТ – Галузевий ефект (2)

• Ключовими рушіями імпорту з ЄС будуть 
машинобудування, виробництво коксу, виробництво 
виробів із шкіри та харчова промисловість.
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ПВЗВТ – Ефекти на рівні товарів

Код 
УКТЗЕД

Початк
ове

мито
Кінцеве 

мито
Приріст, 

%
Внесок, 

%

Нафтопродукти, отримані з бітумінозних 
порід

271011 4.3 0.0 16.3 17.3

Інші ТЗ з двигуном внутрішнього згоряння 
із запалюванням від стиснення з робочим
об’ємом циліндрів двигуна 1500 см3 –
2500 см3:

870332 10.0 0.0 26.7 7.0

Інші двигуни та генератори постійного
струму потужністю понад 375 кВт

850134 4.2 0.0 17.7 2.7

Інші ТЗ з двигуном внутрішнього згоряння 
з іскровим запалюванням та з 
кривошипно-шатунним механізмом з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна 1 500 
см3 - 3 000 см3::

870323 9.8 0.0 5.1 2.4

Товари з найбільшим приростом імпорту

Товари з найбільшим приростом експорту

Код 
УКТЗЕД

Початкове
мито

Кінцеве 
мито

Приріст, 
%

Внесок, 
%

Пшениця і суміш пшениці та жита 100190 35.1 0.0 121.1 42.6

Кукурудза 100590 42.6 0.0 9.6 11.1

Сира соняшникова або сафлорова 
олія 151211 5.3 34.9 12.1 7.7

Інші нафтопродукти отримані з 
бітумінозних порід 271019 3.8 1.6 5.7 5.0

Серед імпортованої
продукції, на 4 товари
припадає 29,4%
додаткових постачань.
Ці товари є
промисловими.

Серед експортованої
продукції, на 4 товари
припадає 66,4%
додаткових постачань.
Ці товари є
сільськогосподарським
и
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Повна відмова Росії від ЗВТ (1)

Результати:

• Середня ставка ввізного мита зросте з 0% до 
10,5%.

• Середньозважена ставка ввізного мита зросте з 
0% до 10,6%.

• Експорт до Росії знизиться на 17% або на 3,0 
млрд дол. США.
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Повна відмова Росії від ЗВТ (2)

Найбільших змін зазнають такі товарні групи, як мінеральні 
продукти, недорогоцінні метали, транспортні засоби, 
механічне обладнання та готові харчові продукти.



16Вибіркове підвищення мит 
Росією (1)

• Зачіпається 11,6% номенклатури, або 24,6%
вартості українського експорту до Росії
(структура 2013 року).

• Середня ставка РНС для підсанкційних товарів
сягає близько 13,0%, для всіх товарів - 8,9%.

• Загальний середній рівень тарифного захисту
зросте з нульового до 1,5%, середньозважений
- 2,6-3,1%
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• Сумарний ефект від підвищення мит на 
визначену групу товарів оцінюється у 3% від 
загального українського експорту до Росії або 
0,5 млрд дол. США.

• Половина втрат припадатиме на:

– Електричні машини

– Молоко та молочні продукти, яйця птиці;
натуральний мед

– М’ясо та їстівні субпродукти

– Пластмаси, полімерні матеріали

Вибіркове підвищення мит 
Росією (2)
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Висновки (1)

• Повноцінна імплементація ПВЗВТ дозволить розширити 
потенціал для експорту, що наразі отримує Україна від 
діє АТП, і надасть доступ до дешевшої продукції з ЄС.

• Україна зможе в першу чергу розширити експорт 
сільськогосподарської, харчової та текстильної продукції.

• У свою чергу, на українському ринку збільшиться 
асортимент промислової та харчової продукції
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Висновки (2)

• Часткове підвищення мит Росією зачіпає лише близько
чверті обсягу українського експорту на цей ринок.

• У сукупному вимірі, ускладнений доступ на російський
ринок може нівелюватись ринком ЄС.

• Проте, це стосуватиметься не усіх галузей: ЄС зможе 
компенсувати втрати експорту сільськогосподарської та 
харчової промисловості, тоді як важка промисловість 
(зокрема, машинобудування) може постраждати. 
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