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Методологія

• Прикладна модель загальної рівноваги для 
економіки України

• Особливості: 

– Моделювання секторів з досконалою і 
недосконало конкуренцією

– Припущення про абсолютну мобільність 
факторів виробництва

– Моделювання поведінки окремих 
категорій домогосподарств (215 
кластерів)

• Базовий рік: 2012
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Сценарії

Сценарій 1: автономні торговельні преференції ЄС
- Скасування ЄС ввізних мит на більшість товарів 
українського виробництва.

Сценарій 2: запровадження поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС:

– Взаємне скасування більшості ввізних мит 

– Зниження нетарифних обмежень

– Покращення процедур проходження української митниці.

Сценарій 3: запровадження поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС з одночасним одностороннім скасуванням режиму 
вільної торгівлі Росією.
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Макроекономічні результати

довгострокові наслідки , % кум.

Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3

Δ ВВП 1,5 14,1 9,5

Δ імпорту 0,2 10,4 4,8

Δ експорту 0,2 11,1 5,1

Δ з/п некваліф. працівників 1,9 11,9 6,9

Δ з/п кваліф. працівників 1,6 12,4 7,7

Δ доходів від капіталу 0,3 -1,3 -0,4

Переміщення некваліф. 
працівників

3,0 3,8 2,8

Переміщення кваліф. 
працівників

1,2 2,1 1,7

Переміщення капіталу 0,3 0,0 0,1

Δ капіталу 1,5 20,5 15,0



5Вплив на виробництво 
окремих секторів

довгострокові наслідки , % кум.

Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3

Сільське господарство 9,2 42,8 43,7

Харчова промисловість 1,3 15,2 5,3

Легка промисловість в 4 р. в 2 р. в 3 р.

Металургія -10,1 -7,3 -10,1

Виробництво 
електричного 
устаткування

-0,5 29,4 -6,3

Виробництво
транспортного 
устаткування

-25,3 -10,7 -48,3

Оптова та роздрібна
торгівля

0,4 12,5 7,5



6Вплив на споживання 
домогосподарств

довгострокові наслідки , % кум.
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3

Сільські домогосподарства 0,8 11,1 5,9

Міські домогосподарства 0,7 11,9 8,0

Бідні домогосподарства 0,4 8,9 3,7

Небідні домогосподарства 1,1 13,3 8,9

Домогосподарства з 
кваліфікованою робочою 
силою

0,6 11,1 7,5

Домогосподарства з 
некваліфікованою робочою 
силою

1,0 11,6 5,3

Домогосподарства, де живуть 
більше 3 осіб

0,1 7,3 3,5

Домогосподарства, де живуть 
3 і менше осіб

0,9 12,1 7,1
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Висновки
• Дослідження на основі нової інформації (2012 рік як 

базовий рік розрахунків) та уточнених параметрів 
створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ (ПВЗВТ) з 
ЄС підтвердило, що цей напрямок регіональної інтеграції 
матиме позитивний вплив на розвиток економіки 
України.

• За розрахунками, кумулятивний ВВП зросте на 14,1% 
завдяки імплементації ПВЗВТ. 

• Вплив одностороннього скасування Росією режиму 
вільної торгівлі є негативним, але він може бути повністю 
компенсований виграшами від створення ПВЗВТ.

• Автономні торговельні преференції, які не 
супроводжуються лібералізацією внутрішнього ринку 
України та гармонізацією законодавства з європейським, 
мають дуже помірний вплив на економіку. 

• Від створення ПВЗВТ виграють всі категорії 
домогосподарств, але виграші розподілено нерівномірно.
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ДЯКУЮ!

Контактна інформація
Інститут економічної політики та 

політичних консультацій

www.ier.com.ua

movchan@ier.kiev.ua

Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна 

Тел. +38-044-278-6360 

Факс +38-044-278-6336


