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Вступ
Угода про асоціацію між Україною та ЄС є без перебільшення найбільш масштабним
пакетом домовленостей в історії незалежної України. Економічна частина Угоди тією чи
іншою мірою охоплює основні сфери та галузі економіки та, за умови успішної
реалізації, суттєво наближає економічну систему України до економічної системи
Євросоюзу на основі взаємної лібералізації руху товарів, капіталів та послуг, а також
гармонізації значної частини законодавчої бази України з нормами та практиками ЄС.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту
«Економічний компонент Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» уже підготував
стислий огляд відповідних розділів Угоди про асоціацію та проаналізував основні
напрямки впливу Угоди на бізнес, населення та державне управління.1
Нове дослідження продовжує та доповнює попередній проект, пропонуючи кількісну
оцінку економічних та соціальних наслідків створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС. Такий аналіз створює необхідне раціональне
підґрунтя для широкої публічної дискусії, що присвячена реалізації економічних
положень Угоди про асоціацію.
Особливістю цього дослідження є використання мікромоделювання в рамках
прикладної моделі загальної рівноваги. У модель вбудована детальна інформація про
домогосподарства на основі даних національного опитування домогосподарств, що
дозволяє не лише отримати вже традиційні макроекономічні та галузеві оцінки
наслідків створення ПВЗВТ, але й проаналізувати дистрибутивні ефекти, тобто
визначити, як Угода вплине на різні категорії населення. Така інформація є
надзвичайно важливою для формулювання ефективної державної політики,
спрямованої на забезпечення максимально повного використання можливостей, які
надаються Угодою, та нівелювання викликів та ризиків, які також, безперечно,
пов’язані з її імплементацією.
Звіт побудовано таким чином: у Розділі 1 представлено огляд торгівлі України з ЄС та з
Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану (РБКМС); у Розділі 2 проаналізовано
торговельний режим, що діє між Україною та ЄС та між Україною та РБКМС; Розділ 3
містить опис моделі, сценарії та обговорення результатів моделювання; стислі
висновки представлені в Розділі 4.

1

http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/
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1. Україна у світовій торгівлі
1.1.

Торгівля товарами

Обсяг міжнародної торгівлі України, за винятком кризових років, постійно зростав.
Також спостерігалась чітка тенденція до зростання її дефіциту (Рисунок 1.1). Протягом
2001 – 2013 років зовнішньоторговельний обіг зріс у 4,5 рази, причому, темпи приросту
імпорту перевищували відповідну динаміку експорту. За цей період обсяг торгівлі
знижувався лише в 2009 та 2013 роках. У 2009 році торгівля скоротилась в основному
через світову економічну кризу. Її наслідком стало зниження експорту на 40,7%, а
імпорту – на 46,9%. Уже в 2011 році експорт відновився на докризовому рівні, тоді як
значення імпорту в подальшому були нижчими, ніж у 2008 році. Іншим кризовим
роком став 2013, що було пов’язано з внутрішньою економічною та політичною
кризою. Експорт у 2013 році знизився на 7,8%, а імпорт – на 9,1%. Слід зазначити, що
в2014 році, внаслідок поглиблення кризи, падіння зовнішньої торгівлі не лише
продовжилось, але й поглибилось. Так, за січень-серпень 2014 року Україна додатково
втратила 8,2% експорту та 22,4% імпорту.
Рисунок 1.1 Міжнародна торгівля України, 2001-2013

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

З 2001 по 2004 роки Україна була чистим експортером. Проте, починаючи з 2005 року,
сформувався дефіцит торгівлі товарами, який продовжував зростати. Скорочення
дефіциту відбувалось лише в кризові роки з подальшим розширенням у більш
сприятливі періоди. Така тенденція пояснюється тим, що кризові явища мають більший
вплив на український імпорт товарів, аніж на експорт. З одного боку, уповільнення
економіки призводить до зростання відкладеного інвестиційного та споживчого
попиту, а з іншого – девальвація гривні призводить до зниження купівельної
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спроможності всередині країни та посилення тенденцій до імпортозаміщення. У 2009
році, коли зовнішньоторговельний обіг упав на 44,2%, дефіцит торгівлі товарами
знизився до 5,7 млрд. дол. США (у 2008 році дефіцит становив 18,5 млрд. дол. США), а в
2013 році – при зниженні обороту на 8,5% - дефіцит зменшився на 2,3 млрд. дол. США
до 13,7 млрд. дол. США. За вісім місяців 2014 року він складає всього 3,0 млрд. дол.
США, що майже в 4 рази нижче за відповідний показник 2013 року.
Європейський Союз (ЄС) та Митний союз Російської Федерації, Білорусі та Казахстану
(РБКМС) – це найбільші торговельні партнери України (Рисунок 1.2) як за обсягами
імпорту, так і за обсягами експорту. У середньому за 2001-2013 роки частка в
загальному українському експорті складала 30% для ЄС та 28% для РБКМС, тоді як в
імпорті – 33% для ЄС та 39% для РБКМС.
Однак така географічна структура зовнішньої торгівлі України не є сталою. Так, у
структурі експорту протягом 2001-2011 років спостерігалась стійка тенденція до
зростання частки РБКМС та зниження частки ЄС, тоді як у 2012-2013 роках
спостерігаємо вже протилежні тенденції. З іншого боку, у структурі імпорту частка
РБКМС протягом 2001-2013 років переважно зменшувалась. Варто зазначити, що в
2008-2011 роках відбулось суттєве посилення ролі РБКМС через підвищення вартості
імпорту природного газу з Росії. Що стосується імпорту з ЄС, тут спостерігалась помірна,
але стійка тенденція до збільшення частки країн ЄС у загальному імпорті, яка
перервалась протягом 2008-2012 років, але в подальшому відновилась.
Рисунок 1.2 Географічна структура торгівлі України

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

У 2014 році спостерігається зміна торговельної структури України, що пов’язано з
погіршенням торговельних відносин із Росією та покращенням відносин з ЄС, зокрема,
отриманням автономних торговельних преференції з боку ЄС. За результатами перших
восьми місяців року, ЄС є ключовим торговельним партнером України як з боку
експорту, так і з боку імпорту. Серед інших тенденцій, варто зазначити, відбувалося
часткове заміщення європейського та російського напрямів ринками Африки та Азії.
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Зокрема, протягом 2001-2013 років у структурі експорту суттєво зросла частка Єгипту,
Індії та Китаю, а з боку імпорту – Китаю та Туреччини.
Україна в основному експортує металургійну продукцію (27% від загального експорту в
2013 році), харчові продукти (26%), а також машини й устаткування (16%), а імпортує –
мінеральні продукти (26% від загального імпорту в 2013 році), машини й устаткування
(23%) та продукцію хімічної промисловості (16%).
Характер торгівлі України з її основними торговельними партнерами відрізняється. До
ЄС Україна в основному постачає оброблені вироби, непродовольчу сировину (окрім
палива) та продовольчу продукцію, причому, у 2013-2014 роках частка
сільськогосподарської та харчової продукції зросла найбільше. На ринок РБКМС
Україна переважно продає машини й устаткування, оброблені вироби, а також
продовольчу продукцію (Рисунок 1.3).
Рисунок 1.3 Експорт України до країн ЄС та РБКМС за категоріями товарів

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

Україна імпортує з країн ЄС переважно машини та устаткування, хімічну продукцію, а
також оброблені вироби, тоді як ключовими імпортними позиціями з країн РБКМС є
мінеральна продукція (значну частку цієї групи займає природний газ), машини та
устаткування, а також оброблені вироби (Рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 Імпорт України з країн ЄС та РБКМС за категоріями товарів

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

Станом на 2013 рік РБКМС є більш вагомим експортним напрямом, ніж ЄС. На ці два
ринки припадає 26,4% та 30,3% загального експорту, відповідно. Зокрема, РБКМС є
найбільшим експортним ринком продукції українського машинобудування (61,2%) та
різних готових виробів (49,3%), що перевищує як частку ЄС, так і частку решти країн
світу. Також, порівняно з ЄС, РБКМС займає більшу частку в українському експорті
напоїв та тютюну, хімічної продукції, оброблених виробів, а також інших товарів, які не
включені до решти розділів. ЄС як експортний напрям є найвагомішим в експорті
української непродовольчої неенергетичної сировини (44,8%), а також важливим для
мінерального палива, харчової продукції та жирів та олій (Рисунок 1.5).
У структурі імпорту в 2013 році частки РБКМС та ЄС були приблизно однаковими та
складали 35,1% і 35,8%, відповідно. РБКМС є абсолютним лідером в українському
імпорті мінерального палива (81,6%), що є наслідком поставок російського природного
газу в Україну. Також, порівняно з ЄС, РБКМС є більш важливим продавцем
непродовольчої сировини. ЄС має абсолютне лідерство в українському імпорті хімічної
продукції (56,1%), машин та устаткування (44,3%), а також оброблених виробів (42,1%).
Відносне лідерство ЄС спостерігається в решті імпортної продукції – продовольчих
товарах, інших товарах, напоях та тютюні, різній готовій продукції, а також жирах та
оліях.
Таким чином, аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України з ЄС та РБКМС
засвідчив, що Україна постачає на ринки Європейського Союзу переважно продукцію
нижчого ступеню переробки, ніж закуповує в ЄС. З іншого боку, до РБКМС Україна
постачає продукцію вищого ступеню переробки, ніж отримує з цього ринку.
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Рисунок 1.5 Експорт України у 2013 році

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

Рисунок 1.6 Імпорт України у 2013 році

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

Окремо варто виділити ринок сільськогосподарської та харчової продукції, куди
відносимо, у першу чергу, продовольчі товари, напої та тютюн, а також жири та олії
рослинного й тваринного походження (Рисунок 1.7.). Торгівля цією категорією товарів з
РБКМС протягом усього аналізованого періоду була профіцитною, тоді як у торгівлі з ЄС
профіцит сформувався, лише починаючи з 2011 року. Слід також зазначити, що експорт
сільськогосподарської та харчової продукції в ЄС перевищив експорт на ринок РБКМС
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лише в 2012 році, тоді як Європейський Союз був основним постачальником
сільськогосподарських товарів на український ринок протягом усього аналізованого
періоду. Як наслідок, станом на кінець 2013 року ЄС був як ключовим експортером, так
і ключовим імпортером у структурі української торгівлі сільськогосподарською та
харчовою продукцією.
Рисунок 1.7 Торгівля сільськогосподарською та харчовою продукцією України з ЄС та
РБКМС протягом 2001-2013 років

Джерело: База даних з торгівлі товарами ООН

Події 2014 року, коли до девальвації гривні, уповільнення економічної активності та
військового конфлікту, додались, з одного боку, проблеми в торгівлі з Росією та, з
іншого, автономні торговельні преференції ЄС, це справило значний вплив на характер
торгівлі з обома партнерами. Протягом січня-серпня 2014 року спостерігалось загальне
падіння обсягів торгівлі з РБКМС, тоді як у торгівлі з ЄС вдалося забезпечити позитивну
динаміку експорту. У результаті частка ЄС зросла в експорті всіх товарних груп.
Водночас, порівняно швидке падіння імпорту з ЄС для деяких товарних груп призвело
до зростання частки РБКМС в українському імпорті харчової продукції, деревини,
машин та устаткування.

1.2.

Торгівля послугами

Обсяг міжнародної торгівлі України у сфері послуг мав чітку тенденцію до зростання
протягом 2001-2013 років, проте кризовий 2009 рік мав негативні наслідки для
українських міжнародних операцій із послугами, а тому цього року відбулося зниження
як експорту, так й імпорту (Рисунок 1.8). Відновлення докризового рівня експорту
послуг відбулося 2010 року, імпорту – 2012 року. Слід також зазначити, що на відміну
від балансу торгівлі товарами, який залишався від’ємним з 2005 року, баланс торгівлі
послугами завжди був додатним. Більше того, за 2001-2011 роки профіцит зріс з 2,4
млрд. дол. США до 7,6 млрд. дол. США, хоча в подальшому знизився до 7,2 млрд. дол.
США 2013 року. Спадна тенденція зберігається й у 2014 році. Починаючи з кінця весни,
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спостерігається від’ємний баланс місячної торгівлі послугами, хоча кумулятивний
показник за перші вісім місяців залишився додатним.
Рисунок 1.8 Динаміка міжнародної торгівлі послугами України, 2001-2013

Джерело: Державна служба статистики України

У 2013 році торгівля транспортними послугами мала найбільшу питому вагу в зовнішній
торгівлі послугами України (Рисунок 1.9). Їхня питома вага складала 54,6% від
загального зовнішньоторговельного обігу послуг, а в структурі експорту вони займали
70,1%. Найбільш важливим експортним сегментом є трубопровідне транспортування
нафти й газу з Росії до Європи (22,3% експорту послуг). Наступними за важливістю є
послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,6%), залізничний транспорт (10,9%),
ділові послуги (10,6%), а також телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги
(10,1%). Що стосується імпорту, Україна ввозить переважно ділові послуги (18,9%),
фінансові послуги (13,3%), послуги, пов’язані з індивідуальною власністю (11,2%),
послуги, пов’язані з подорожами (9,1%), а також послуги повітряного транспорту (8,5%).
У 2013 році найбільше зниження експорту спостерігалось для послуг приватним
особам (-39,5%) і ремонту та технічного обслуговування (-39,2%). У той же час, експорт
державних послуг та переробки матеріальних ресурсів зріс найбільше, відповідно на
248,1% та 186,4%.
У структурі імпорту послуг у 2013 році найбільше знизились переробка матеріальних
ресурсів ( -92,8%) та послуги приватним особам (-84,6%). Для порівняння, імпорт послуг
трубопровідного транспорту, а також ремонту й технічного обслуговування зріс на
300,3% і 160,0%, відповідно.
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Рисунок 1.9 Структура міжнародної торгівлі послугами України в 2013 році

Джерело: Державна служба статистики України

У 2013 році географічна структура торгівлі послугами суттєво не змінювалась,
зберігалося домінування торгівлі з ЄС та РБКМС. Так, 38,7% послуг експортується до
РБКМС (в основному через транзит мінеральних ресурсів), ще 29,0% - до ЄС. З іншого
боку, Європейський Союз є найбільшим експортером послуг до України: 55,9% послуг
було імпортовано Україною саме звідти, тоді як з ринку РБКМС було отримано лише
18,2% від загального обсягу імпорту послуг.
Слід також зазначити, що сальдо торгівлі послугами з ЄС є майже зрівноваженим, тоді
як торгівля послугами з РБКМС є для України профіцитною, що пояснюється значним
обсягом експорту Росії послуг трубопровідного транспорту.
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2. Поточні торговельні відносини України з ЄС та РБКМС
2.1.

Режим торгівлі з ЄС

До 2014 року товарообіг між Україною та ЄС регулювався Угодою про партнерство та
співробітництво (УПС)2 та Загальною системою преференцій (ЗСП)3. Згідно з УПС
сторони застосовують одна до одної режим найбільшого сприяння (РНБ). У той же час,
ЗСП дозволяє застосовувати більш низькі тарифи, ніж при РНБ, до більш ніж 6000
товарів. Українські виробники активно використовували ці переваги. Рівень
використання оцінюється від 75% до 100%.4 Однак, оскільки Україна має більш високий
рівень захисту, ніж інші країни, які беруть участь у проекті Східного партнерства, вона
стикається з найвищою часткою ненульових тарифів при преференціях ЗСП серед цих
країн.
З часу набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) у 2008 році
торгівля промисловими товарами між Україною та ЄС здійснюється без кількісних
обмежень. Крім того, ризик виникнення нових торгових обмежень з боку ЄС після
вступу України до СОТ помітно знизився.5
У 2005 році ЄС надав Україні статус країни з ринковою економікою, який гарантує, що
можливі антидемпінгові розслідування проти українських експортерів у ЄС ведуться із
застосуванням нормальної вартості експорту на основі ціни, сплаченої або тої, що
підлягає сплаті, в Україні, а не в третій країні, як це відбувається відносно країн з
неринковою економікою. Тим не менше, цей статус не відмінив використання
торговельних оборонних інструментів між сторонами.
Антидемпінгові розслідування та спеціальні заходи, що застосовуються країнами до
різних товарних груп взаємного імпорту, продовжують бути важливими компонентами
торговельного режиму Україна - ЄС. Станом на кінець 2014 року ЄС застосував три
антидемпінгові заходи до товарів, що походять з України. Заходи прийняті проти
експорту українських безшовних та зварних труб, а також джутів, тросів та канатів з
чорних металів. Провадиться перегляд антидемпінгових заходів щодо зварних труб.

2

Угода про партнерство та співробітництво набула чинності в 1998 році.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012

3

Версія від 1 січня 2014 року. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_152015.pdf

4

CARIS (2010). Mid-term Evaluation of the EU’s Generalized System of Preferences. Report. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146196.pdf

5

Мовчан В., Кобилянська А., Сисенко Н. «Економічна інтеграція і кооперація: Україна та ЄС. Підсумки
2009 року». – International Review, # 4, 2009. - www.dipacadem.kiev.ua/assets/files/bullets/Review4_Ukr.2009.doc
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У той же час, Україна застосовує 2 антидемпінгові заходи відносно окремих груп
товарів із деяких країн ЄС6 та 2 заходи застосовуються незалежно від країни
походження. Заходи, незалежно від походження, застосовуються до сталевих труб,
легкових автомобілів, а також до фарфорового посуду та столових приборів.
У вересні 2014 року Верховна Рада ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та
ЄС,7 частиною якої є домовленості про створення зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС. Тимчасове застосування положень Угоди про асоціацію, окрім Розділу IV,
розпочалось 1 листопада 2014 року.8 Застосування Розділу IV, який передбачає
створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та ЄС, відкладено до 31
грудня 2015 року.
З квітня 2014 року для українського експорту в Росію діє режим автономних
торговельних преференцій (АТП), який фактично означає одностороннє відкриття
ринку ЄС для переважної більшості товарів, що походять з України. При запровадженні
цього режиму очікувалось, що він діятиме півроку, тобто до 1 листопада 2014 року, а
потім розпочнеться тимчасове застосування положень Угоди про асоціацію, які
стосуються створення ЗВТ. Однак, зважаючи на політичні та економічні чинники,
застосування Розділу IV було відкладено, а натомість була продовжена дія АТП.9
Змістовно АТП, надані Україні, повторюють зобов’язання ЄС щодо відкриття ринків у
перший рік застосування Угоди про асоціацію. АТП передбачають скасування ввізних
мит для майже 95% промислових товарів та 84% продукції сільського господарства й
харчової промисловості. Щодо решти 16% сільськогосподарських товарів
застосовуються тарифні квоти, які діють як інструмент часткової лібералізації. У межах
квоти до товарів, які експортуються в ЄС, діє нульова ставка ввізного мита, поза
межами квоти – ставка, яка діяла до створення ЗВТ.
Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ між Україною та ЄС передбачає повне скасування
ввізних мит на промислові товари та суттєву лібералізацію торгівлі
сільськогосподарськими товарами (Таблиця 1.1).
Таблиця 1.1. Оцінка зміни адвалерних ставок ввізних мит України та ЄС, середнє
арифметичне, без урахування тарифних квот та специфічних ставок ввізного мита
Ввізні мита України
базова
остаточна
ставка
ставка
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство

6,1

0,7

Ввізні мита ЄС
базова
остаточна
ставка
ставка

7,0

0,8

6

Щодо Болгарії та Польщі стосовно листового флоат-скла, щодо Іспанії, Німеччини та Великобританії –
щодо шприців

7

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

8

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b50/paran2#n2

9

Регламент Європейського Парламенту та Ради No1150/2014 від 29.10.2014, що вносить зміни до
Регламенту 374/2014 щодо скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з
України
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Рибальство, рибництво
Добування паливноенергетичних корисних
копалин
Добування корисних
копалин, крім паливноенергетичних
Виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
Виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
Оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини, крім меблів
Целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
Виробництво коксу,
продуктів нафтопереробки
та ядерних матеріалів
Хімічне виробництво
Виробництво гумових та
пластмасових виробів
Виробництво іншої
неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
Виробництво машин та
устаткування
Виробництво електричного,
електронного та оптичного
устаткування
Виробництво транспортних
засобів та устаткування
Інші галузі промисловості
Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу та води
Операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг

Ввізні мита України
базова
остаточна
ставка
ставка
1,9
0,2

Ввізні мита ЄС
базова
остаточна
ставка
ставка
3,6
0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

4,7

0,0

0,1

0,0

10,8

1,5

18,9

0,6

6,4

0,0

9,2

0,0

8,9

0,0

6,7

0,0

1,2

0,0

2,8

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,7
2,9

0,0
0,0

1,1
4,1

0,0
0,0

4,5

0,0

4,8

0,0

6,9

0,0

3,9

0,0

2,4

0,0

2,1

0,0

2,6

0,0

2,0

0,0

3,5

0,0

2,6

0,0

5,0
6,8

0,0
0,0

4,1
2,8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

2,2

0,0
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Ввізні мита України
базова
остаточна
ставка
ставка
підприємцям
Надання комунальних та
індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури
та спорту

4,1

0,1

Ввізні мита ЄС
базова
остаточна
ставка
ставка

8,3

0,1

Джерело: оцінка ІЕД, http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/Economic_web.pdf

Також Сторони зобов’язались не запроваджувати або зберігати в силі будь-які мита,
податки та інші еквівалентні заходи, що накладаються на вивезення товарів.
Вивізні мита, що діють в Україні, повинні поступово знижуватись протягом 10 років,
починаючи з дати набуття чинності Угодою. Упродовж 15-ти років Україна може
застосовувати захисні заходи щодо вивізного мита у випадку, якщо впродовж будьякого одного року після набуття Угодою чинності сумарний обсяг експорту товару,
щодо якого скасовується експортне мито, з України до ЄС перевищуватиме визначений
граничний обсяг. Захисні заходи мають форму додаткового збору, граничний розмір
якого узгоджений у рамках Угоди.
Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ з ЄС має одну важливу особливість у порівнянні з
угодами ЗВТ у рамках СНД, а саме сильний регулюючий та інституційний характер.
Якщо угода про створення ЗВТ у рамках СНД не вимагає регуляторних змін у країні,
ПВЗВТ з ЄС має призвести до значного узгодження нормативної практики України з
європейськими правилами й нормами у сферах, пов’язаних із торгівлею. Так,
передбачається гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС у таких
сферах як політика в галузі конкуренції, державної допомоги, державних закупівель,
санітарних та фітосанітарних заходів, технічного регулювання, захису прав
інтелектуальної власності, забезпечення сталого розвитку (екологічні питання, трудові
й соціальні питання) тощо.
Таким чином, станом на кінець 2014 року Україна має значно кращий доступ до ринку
країн ЄС, ніж у попередні роки. Створення повноцінної ПВЗВТ та реалізація зобов’язань
у сфері гармонізації законодавства сприятимуть подальшому взаємному відкриттю
ринків.
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2.2.

Режим торгівлі з РБКМС

До 2012 року, тобто до набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі,
підписаного більшістю країн-учасниць СНД, між Україною та Росією, Білоруссю та
Казахстаном діяли двосторонні угоди про вільну торгівлю. Такі угоди були підписані на
початку 1990х років: між Україною і Білоруссю в 1992 році, між Україною і Росією в 1993
році,10 між Україною та Казахстаном у 1994 році.
Тексти двосторонніх угод були досить схожі.11 Вони передбачали безмитну торгівлю
всіма товарами, у той же час, дозволяли запроваджувати винятки. Основні винятки, які
часто вводились до протоколів двосторонніх угод, включають цукор, тютюн і сигарети,
алкоголь, а іноді й безалкогольні напої. Крім того, існувала практика взаємних винятків
у відповідь на експортні обмеження (наприклад, мита), встановлені торговим
партнером. Важливо зазначити, що жодна з цих двосторонніх угод про вільну торгівлю
не стосувалась сфери послуг або інших пов'язаних з торгівлею питань.
У 2011 році вісьмома країнами-учасницями СНД було підписано Договір про зону
вільної торгівлі,12 у тому числі Україною, Росією, Білоруссю та Казахстаном. Україна
ратифікувала ЗВТ з СНД у вересні 2012 року.
Положення Договору 2011-го року були більш ретельно розроблені, але основні риси
двосторонніх угод про вільну торгівлю були збережені. Як і двосторонні угоди, ЗВТ між
країнами СНД орієнтована на торгівлю товарами, не охоплює торгівлю послугами й
приділяє мало уваги іншим пов'язаним з торгівлею питанням. Крім того, в Угоді про ЗВТ
між країнами СНД збережено більшість – хоча і не всі – з існуючих торгових винятків
щодо імпортних та експортних мит.13
Можна виділити кілька особливостей нового Договору ЗВТ у рамках СНД:


У Договорі не підтримується принцип взаємності винятків. Продукція, що
підлягає обкладанню експортним митом в одній країні, залишається у вільній
торгівлі іншої країни, що підписала Угоду, що сприяє лібералізації торгівлі;



У Договорі міститься перелік винятків імпортних та експортних мит, а також
зобов'язання їх не збільшувати. Будь-яке зниження експортних мит щодо
третьої сторони має бути застосовано до всіх країн, що підписали Угоду, окрім
випадку, коли ця перевага надається в рамках інших регіональних торговельних
угод;



Країни-підписанти домовилися налагодити регулярний діалог щодо скорочення
та ліквідації експортних мит, що має сприяти підвищенню прозорості в торгових

10

Угода не була ратифікована, але тим не менше вступила в дію шляхом обміну листами між міністрами

11

Freinkman, L., Polyakov E. and Revenco C. (2004). “Trade Performance and Regional Integration of the CIS
Countries” Policy Research Working Paper 38. Washington, DC: World Bank

12

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_n25

13

Мовчан В., Джуччі Р. (2012) Зміни в торговельному режимі Росії та їхні наслідки для України.
Консультаційна робота PP/03/2012. http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=3741
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відносинах і створювати чіткі правові підстави для діалогу про подальшу
лібералізацію торгівлі;


Договір передбачає, що торгівля товарами в рамках СНД відбуватиметься
відповідно до правил і практик СОТ. Посилання на відповідні угоди СОТ,
включені в положення Угоди, стосуються національного режиму, кількісних
обмежень, свободи транзиту, антидемпінгових і спеціальних заходів, субсидій і
компенсаційних заходів, технічних бар'єрів у торгівлі, санітарних і фітосанітарних заходів. Це пов’язує Угоду про ЗВТ між країнами СНД із глобальною
торговельною системою, створюючи спільне регуляторне середовище між
членами і не членами СОТ;



Договір передбачає роботу механізму вирішення торговельних суперечок, у
тому числі встановлює терміни для вирішення торговельних спорів. Це також
підвищує потенційну ефективність Договору.

Разом із тим, окремі положення Договору є дискримінаційними стосовно країн, які не є
учасниками Митного союзу, у тому числі, стосовно України. Це стосується Додатку 6
Угоди про ЗВТ між країнами СНД,який дозволяє встановлювати мита на імпорт товарів
з іншої країни-учасниці Договору в розмірі ставки режиму найбільшого сприяння, якщо
ця інша країна формує ЗВТ із третіми країнами і її імпорт створює або може створити
загрозу промисловості країн-членів Митного союзу.
У 2014 році це положення Договору було використано для виправдання прийняття
рішення про скасування дії режиму вільної торгівлі для окремих товарів, які
експортуються Україною в Росію, за умови застосування Україною Угоди про асоціацію
з ЄС, зокрема, положень про створення ПВЗВТ.14
Україна та країни РБКМС інтенсивно використовують заходи для захисту окремих
секторів від недобросовісної конкуренції (антидемпінгові заходи) і надмірно
зростаючого імпорту (захисні заходи). Станом на листопад 2014 року Україна
застосовує сім антидемпінгових заходів щодо імпорту з Російської Федерації і три
проти імпорту з Білорусі. Україна також розпочала одне антисубсидіарне розслідування
щодо імпорту легкових автомобілів з Росії. Крім того, Україна застосовує три захисні
заходи незалежно від країни походження.
У свою чергу, РБКМС веде одне антидемпінгове розслідування щодо України та
застосовує два антидемпінгові заходи проти українського експорту та два спеціальні
заходи.
Торговельні відносини з Росією ніколи не були спокійними. Важливою рисою
торговельних відносин країни є застосування нетарифних обмежень, які мають
суттєвий вплив на торгівлю. Торговельні протистояння посилились у 2013-2014 роках,
коли Україна готувалась, а потім – підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Наприклад, у
серпні 2013 року на якийсь період фактично зупинився весь експорт України в Росію,
оскільки всі товари, що походили з України, були віднесені до товарів з високим
ступенем ризику, що вимагає ретельної митної інспекції. За перші вісім місяців 2014
року було введено заборони на російський імпорт з України м’яса птиці, сирів,

14

http://government.ru/media/files/1dG08nzgoEE.pdf
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картоплі, молокопродуктів та алкогольних напоїв.15 Цікаво зазначити, що заборона
поширюється лише на імпорт в Росію, але не в інші країни-учасниці РБКМС.
Таким чином, поглиблення Україною співпраці з ЄС у рамках Угоди про асоціацію
відбувається на тлі погіршення торговельних відносин з Росією. Хоча теоретично будьяка країна може підписувати ЗВТ із різними країнами, створення Україною ПВЗВТ із ЄС
розглядається в Росії як загроза її економічним інтересам, що, відповідно, веде до
зростання торговельних бар’єрів.

15

Cenusa D., Emerson M., Kovziridse T., Movchan V. (2014) Russian punitive trade policy measures towards
Ukraine, Moldova and Georgia. CEPS WD 300, September. http://www.ceps.eu/book/russia%E2%80%99spunitive-trade-policy-measures-towards-ukraine-moldova-and-georgia
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3. Кількісна оцінка впливу різних
інтеграції на економіку країни
3.1.

варіантів

регіональної

Опис моделі

Для оцінки наслідків різних варіантів регіональної інтеграції для України ми
використовуємо прикладну модель загальної рівноваги для України. Модель, що
використана в цьому дослідженні, базується на моделі, яка була розроблена в рамках
Проекту «Аналіз економічного впливу вступу України в СОТ».16 Модель була
допрацьована для задоволення потреб цього дослідження.
У дослідженні використано модель для однієї країни. Статистичною основою моделі є
матриця соціальних рахунків (МСР) для України з базовим 2012 роком. МСР в
основному покладається на інформацію, надану Державною службою статистики
України, зокрема на таблиці витрат і випуску в споживчих і базових цінах, у тому числі,
на матрицю імпорту, матрицю торгових та транспортних надбавок та матрицю податків
і субсидій. Також використовувалися Національні рахунки для України за 2012 рік для
розрахунків трансфертів між інституційними агентами МСР. Агреговану МСР наведено
в Таблиці 3.1.
Сторона виробництва в економіці підсумована в 350-ти секторах у відповідності до
даних таблиць витрат і виробництва в Україні. Виробництво в кожному з секторів
вимагає використання проміжних товарів і послуг, а також первинних ресурсів, таких як
капітал та робоча сила, яка розрізняється за двома рівнями кваліфікації. Усі фактори
виробництва вважаються повністю мобільними за винятком основного капіталу для
видобутку вугілля та трубопроводів для транспортування енергоресурсів. Це
припущення означає, що результати моделі реагування показують, як економіка реагує
на шок у середньостроковій перспективі.
Загальний випуск може або експортуватися в кілька регіонів, або продаватися на
внутрішньому ринку. Разом з імпортом від усіх торгових партнерів внутрішнє
виробництво формує пропозицію за товарами й послугами, які доступні для
внутрішнього споживання.
Для того, щоб достатньо відобразити технічні характеристики економіки України,
виробництво поділене на сектори з досконалою та недосконалою конкуренцією

16

Проект «Аналіз економічного впливу вступу України в СОТ» був реалізований у 2005 р. консорціумом
організацій: компанією Копенгаген Економікс, Данія; Інститутом Східно-Європейських досліджень,
Мюнхен;
Інститутом
економічних
досліджень
і
політичних
консультацій,
Україна.
http://www.ier.com.ua/ua/projects/projects_archive_2005/?pid=2203
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Діяльність

a

Товари

b

Фактори

c

Домогосподарства

d

Уряд

e

Заощадженняінвестиції

f

Зміни в запасах

g

Решта світу

h

Всього

Товари

Фактори

Домогосподарства

Уряд

Заощадженняінвестиції

Зміни в запасах

Решта світу

Рахунки / транзакції

Діяльність

Таблиця 3.1. Агрегована матриця соціальних рахунків в Україні, 2012 рік, млрд грн

a

b

c

d

e

f

g

h

3603005

3603005

2308786

1011190

276352

283872

2325

1272956

21263

164876

4573885

691360

4573885

51911

1324867

1300779

0

299938

-10346

1590371

24088

359849

0

-14499

555577

219332

-20713

87578

286197

806004
3603005

Всього

1324867

2325

2325
806004

0

0

0

1590371

555577

286197

2325

806004

Джерело: Державна служба статистики України, побудовано авторами
Примітка: Через операції округлення цифри в деяких рядках і колонках можуть в сумі не дорівнювати підсумку
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До секторів товарів і послуг із недосконалою конкуренцією в моделі застосовується
метод монополістичної конкуренції великих груп Чемберлена в модифікації ДіксітаСтігліца, що дає постійні надбавки до граничних витрат. Фірми встановлюють ціни
таким чином, щоб їхні граничні витрати дорівнювали граничним доходам, а вільний
доступ до ринку означає нульові прибутки. Фірми вважають себе надто малими, щоб
впливати на середньозважену ціну у своїй групі. Більше того, склад фіксованих і
граничних витрат однаковий для всіх фірм, котрі виробляють товари й послуги зі
зростаючим ефектом масштабу, що означає постійний випуск на одну фірму для всіх
типів фірм. Зі зростанням кількості фірм у секторі зростає кількість доступного
асортименту, а це означає, що випуск може більш ефективно використовуватися в
економіці. Відповідно, ефективна функція витрат для користувачів цих товарів і послуг
спадає зі збільшенням загальної кількості фірм в галузі.
На стороні споживання модель розрізняє державне, інвестиційне та проміжне
споживання, а також кінцеве споживання домогосподарств.
Щоб удосконалити аналіз впливу змін у торговельній політиці на домогосподарства,
було застосовано підхід мікросимуляції згідно з Кокбурном, Коронгом та Короратоном
(2010).17 Зокрема, у модель ПЗР України було інтегровано інформацію про доходи й
витрати домогосподарств
із
національних
репрезентативних
досліджень
домогосподарств.
Домогосподарства введені в модель як кластери репрезентативних домогосподарств.
Процедури поділу на кластери здійснені за допомогою двохетапного методу програми
SPSS. Змінні, які використовувалися для формування кластерів, включають місцевість
(сільська/міська), розмір домогосподарства, вагу кожного репрезентативного
домогосподарства в опитуванні, витрати та доходи репрезентативного
домогосподарства. Усього було визначено 214 кластерів.
Ресурси робочої сили й капіталу домогосподарств, їхній рівень кваліфікації (визначений
на основі рівня кваліфікації голови репрезентативного домогосподарства),
заощадження та трансферти ( неурядові та від уряду) були розраховані на основі даних
національних досліджень домогосподарств.
Споживачі розглядають імпортовані та вироблені всередині країни товари, як
неповністю замінювані, тоді як виробники розглядають продажі на внутрішніх ринках і
експорт, як недосконалі альтернативи (припущення Армінгтона). Експорт й імпорт
розрізняються через різних торгових партнерів і змодельовані зі сталою еластичністю
трансформації та заміни. Прямі податки/субсидії змодельовані, як специфічні для
сектору податки/субсидії в розрізі використання первинних факторів виробництва.
Непрямі податки/субсидії змодельовані, як податок на конкретний товар для
приватного (домогосподарства) та інвестиційного попиту.
Уряд отримує дохід від капіталу, який знаходиться в державній власності, та збирає
різні податки. Ці податки включають податки на випуск, податки на споживання,
податки на зовнішньоекономічну діяльність тощо. Збалансованість бюджету
досягається через одноразові трансферти від домогосподарств у випадку зниження
державних доходів.
17

Cockburn J., Corong E., Cororaton C. (2010) Integrated Computable General Equilibrium (CGE) MicroSimulation Approach // International Journal of Microsimulation, 3(1) 60-71
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Модель використовує дві процедури замикання. По-перше, на макроекономічному
рівні, загальні інвестиції повинні дорівнювати сумі амортизації, державних і приватних
заощаджень і балансу рахунку поточних операцій. По-друге, на рівні уряду, фіскальні
надходження від різних прямих і непрямих податків повинні зростати, щоб
компенсувати втрати надходжень від шоків. Це досягається шляхом корегування рівня
одноразових трансфертів домогосподарствам.
Використання формулювання моделі зі станом сталої рівноваги (steady state model),
дозволяє провести аналіз потенційної довгострокової вигоди, оскільки в цьому
формулюванні моделі обсяг капіталу змінюється в новому стані сталої рівноваги. Таке
коригування спричинене припущенням, що інвестори вимагають фіксовану норму
прибутку з інвестицій. У моделі норма прибутку з інвестицій визначена, як рента на
капітал, поділена на витрати виробництва одиниці капіталу. Як наслідок, якщо
результатом політики стає зростання норми прибутку на капітал (відносно вартості
інвестицій), то інвестори у відповідь збільшать інвестиції і, таким чином, підвищать
обсяг капіталу. Зростання капіталу призведе до падіння ренти на капітал. Інвестори
продовжуватимуть інвестувати й розширювати капітал до моменту, доки рента на
капітал не впаде до рівня, де норма прибутку з інвестицій повернеться до свого
початкового рівня.
Модель ґрунтується на параметрах еластичності, наведених в Таблиці 3.2.
Таблиця 3.2. Параметри еластичності для прикладної моделі загальної рівноваги
Параметр

Базове
значення

Опис

esubc

1

Еластичність заміщення в споживчому попиті

esub

3

Еластичність заміщення між виробами в галузях з недосконалою
конкуренцією

esubt

0

Еластичність заміщення між доданою вартістю та товарами
проміжного споживання

esubva

1

Еластичність заміщення між первинними факторами

sigmadm

3

Армінгтона еластичність заміщення між імпортом і вітчизняними
товарами

eta_dx

5

Еластичність перетворення між експортом та вітчизняним
виробництвом

Джерело: http://www.ier.com.ua/files//Projects/Projects_2005/2005_05_1%20god/Overall%20impact%20assessment_final.pdf

Модель ПЗР для України реалізована в програмному забезпеченні GAMS/MPSGE.
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3.2.

Сценарії

У рамках цього дослідження ми розглядаємо такі базові сценарії:
Сценарій 1: Автономні торговельні преференції ЄС для України
Цей сценарій передбачає, що експорт України в ЄС здійснюється з
використанням ставок ввізного мита, які передбачені протягом першого року
застосування Угоди про асоціацію. Водночас, Україна залишає незмінними свої
ставки ввізного мита на товари ЄС. Це ставки режиму найбільшого сприяння.
Припускається збереження дії режиму вільної торгівлі з Росією.
Сценарій 2: Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ з ЄС
Цей сценарій передбачає взаємне скасування всіх ввізних мит на промислову
продукцію, значну лібералізацію ввізних мит на продукцію сільського
господарства та харчової промисловості, а також зниження нетарифних
обмежень, представлене як 2,5% зниження витрат на кордоні в торгівлі з
країнами ЄС та зниження на 1,0% витрат на кордоні в торгівлі з іншим світом.
Скорочення витрат пов'язано з наближенням нормативно-правової бази в
Україні та поліпшенням митних та інших процедур. Також для трьох секторів –
сільського господарства, харчової промисловості та машинобудування –
передбачено зниження технічних (ТБТ/СФЗ) бар’єрів.
Припускається збереження дії режиму вільної торгівлі з Росією.
Сценарій 3: Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ з ЄС та одностороннє скасування
режиму вільної торгівлі Росією
Цей сценарій передбачає повторення Сценарію 2 у відносинах з ЄС, а також
одностороннє скасування Росією режиму вільної торгівлі з Україною.
Сценарій 3: передбачає скасування режиму вільної торгівлі не для всієї
номенклатури товарів, а лише для окремих категорій відповідно до Постанови
Уряду Росії №959.
Сценарій 4: Поглиблена та всеохоплююча ЗВТ з ЄС та двостороннє скасування
режиму вільної торгівлі між Україною та Росією.
Цей сценарій передбачає повторення Сценарію 2 у відносинах з ЄС, а також
скасування як Росією, так і Україною режиму вільної торгівлі.
Нижче ми наводимо результати моделювання.

3.3.

Обговорення результатів

Перш ніж обговорювати результати, необхідно зробити кілька важливих зауважень
щодо інтерпретації результатів:
Горизонт часу: Ми говоримо про довгострокову перспективу, коли застосовується
модель «стабільного стану» (steady state model), і повний перерозподіл факторів
доповнюється пристосування обсягу капіталу до шоку.
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Траєкторія: Результати не дають вказівок щодо траєкторії пристосування економіки до
нового стану рівноваги.
Відокремлення шоку: Результати показують економічні наслідки заздалегідь
обумовленої зміни торговельної політики й не беруть до уваги будь-які інші економічні
зміни, які можуть виникнути в країні в той же час. Отже, це не прогноз, а оцінка впливу
окремих змін економічної політики за інших рівних умов.
Припущення: модель базується на припущенні про повну мобільність факторів
виробництва, тобто праці та капіталу, що дозволяє досягти нового стану рівноваги.
Єдиним немобільним фактором у моделі є капітал у добувній промисловості, де
капітал включає також поклади корисних копалин. Оскільки в реальній економіці
повна мобільність факторів виробництва є неможливою, результати моделювання
треба інтерпретувати з певною обережністю.
Макроекономічні результати
Моделювання основних наслідків створення ПВЗВТ між Україною та ЄС (Таблиця 3.3)
показує чистий приріст добробуту для України, що підтверджує попередні розрахунки
ІЕД. У випадку імплементації поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ, яка передбачає
скасування більшості ввізних мит та зниження нетарифних обмежень, зростання
добробуту складе 12,3% кум. у довгостроковій перспективі (Сценарій 2).
Позитивний вплив створення ПВЗВТ на економіку дозволяє компенсувати навіть повне
скасування режиму вільної торгівлі між Україною та Росією (Сценарій 4). Однак у цьому
випадку зростання добробуту буде значно більш поміркованим і складе 5,4% кум. у
довгостроковій перспективі. Одностороннє повне або часткове скасування режиму
вільної торгівлі Росією при імпорті товарів з України матиме менш негативний вплив на
добробут, аніж взаємна відмова від ЗВТ між Україною та Росією. Наприклад, за умови
імплементації ПВЗВТ та реалізації Постанови Уряду РФ №959 довгостроковий приріст
добробуту населення України становитиме 9,5% кум.
Відзначимо, що хоча запровадження автономних торговельних преференцій є
важливим та позитивним кроком у короткостроковій перспективі, з точки зору
довгострокової перспективи, збереження цього режиму торгівлі з ЄС не є економічно
вигідним для України, якщо порівнювати з перспективою створення повноцінної
ПВЗВТ. Одностороннє скасування ввізних мит ЄС, як передбачається, підвищить
добробут населення на 1,1% кум. у довгостроковій перспективі, що на порядок нижче,
аніж виграш у добробуті у випадку ПВЗВТ.
Створення ПВЗВТ призведе до зростання торговельних потоків України, причому,
темпи приросту експорту перевищують темпи приросту імпорту в усіх сценаріях, які
моделюють вплив ПВЗВТ. Отже, створення ПВЗВТ сприятиме поступовому скороченню
дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України.

28

Таблиця 3.3 Макроекономічні наслідки різних сценаріїв регіональної інтеграції, % кумулятивної зміни
Сценарій 1:
Автономні
торговельні
преференції

Сценарій 2:
Поглиблена та
всеохоплююча
ЗВТ з ЄС

Сценарій 3: ПВЗВТ з
ЄС та одностороннє
запровадження РНС
з боку Росії для всіх
товарів

Сценарій 3а: ПВЗВТ
з ЄС та
одностороннє
запровадження РНС
з боку Росії для
окремих товарів

Сценарій 4: ПВЗВТ з
ЄС та взаємне
запровадження РНС
між Україною та
Росією

Зміна в добробуті

1,1

12,3

6,3

9,5

5,4

Зміни в імпорті
Зміни в експорті

0,0
0,0

9,2
9,9

3,6
3,8

7,5
8,0

2,2
2,3

Зміна зарплати некваліфікованої робочої
сили
Зміна зарплати кваліфікованої робочої
сили
Зміна доходу від капіталу

1,9

10,5

5,4

8,4

4,4

1,5

10,8

5,9

8,6

4,8

0,2

-0,9

0,0

-0,8

0,2

Перерозподіл некваліфікованої робочої
сили
Перерозподіл кваліфікованої робочої
сили
Перерозподіл капіталу

2,6

3,7

3,7

2,9

2,7

1,0

2,0

1,5

1,6

1,5

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

Зміна обсягу капіталу

1,5

17,3

11,6

14,4

9,8

Джерела: модель для України, розрахунки авторів
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Підвищення економічної активності завдяки створенню ПВЗВТ веде до зростання
заробітної плати в економіці. Однак розрахунки показують, що зарплата
некваліфікованого персоналу зростатиме нижчими темпами, ніж зарплати
кваліфікованих спеціалістів. Отже, в суспільстві зберігатиметься і навіть зростатиме
розрив у доходах, пов’язаних із рівнем кваліфікації. Створення ПВЗВТ стимулюватиме
отримання освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію задля отримання вищої
заробітної плати.
Водночас, створення ПВЗВТ, як показують результати розрахунків, вимагатиме
перерозподілити фактори виробництва, зокрема трудові ресурси, з менш ефективних
компаній до більш ефективних. Такий перерозподіл у першу чергу стосуватиметься
некваліфікованого персоналу. Відповідно, уряд має врахувати цю тенденцію і
проводити активну політику на ринку праці, щоб допомогти людям пристосуватись до
нових економічних умов, а бізнесу отримати більш кваліфіковані кадри, а, отже,
повніше використати можливості, які надаються ПВЗВТ.
Отримані результати також можна порівняти з результатами інших досліджень впливу
зміни торговельного режиму в Україні. За оцінками CEPS (2006),18 проста ЗВТ з ЄС
зумовлює незначне підвищення добробуту, тоді як створення поглибленої ЗВТ
означатиме 4-7% зростання добробуту. Крім того, CASE (2007)19 зробив висновок, що
позитивні ефекти добробуту є найбільшими в розширеній ЗВТ між Україною та ЄС.
Використовуючи статичну модель, вони оцінили, що інтеграція приводить до 2%
збільшення добробуту для Україні.
Галузеві результати
У Таблиці 3.4. представлені галузеві наслідки створення ПВЗВТ та пов’язаних сценаріїв.
Основний виграш від створення ПВЗВТ, пов'язаний із лібералізацією торгівлі,
отримають легка промисловість, сільське господарство, харчова промисловість, а
також виробництво електричного устаткування.
Зокрема, розрахунки показують, що випуск сільського господарства може зрости на
40% кум., причому цей результат майже не залежить від поведінки Росії.
Також у всіх сценаріях зберігаються високі темпи зростання легкої промисловості, які є
результатом дії кількох чинників, зокрема, відносно високих ставок ввізного мита ЄС на
цю продукцію та дуже високою орієнтацією експорту цього сектору на ЄС. Тут важливо
зауважити, що розрахункові темпи приросту можливі лише за умови абсолютної
мобільності факторів виробництва та повної зайнятості. За умови обмеженої
мобільності темпи зростання легкої промисловості будуть нижчими, але й втрати інших
секторів, пов’язані зі зростанням цін на обмежені фактори виробництва, будуть
меншими.

18

CEPS (2006). The Prospect of Deep Free Trade Between the European Union and Ukraine. Report prepared
by Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels; Institut fur Weltwirtschaft (IFW), Kiel; International
Centre for Policy Studies (ICPS), Kyiv

19

CASE (2007). Global Analysis Report for the EU-Ukraine TSIA. Ref: TRADE06/D01. Concept Global Analysis
Report prepared by ECORYS and CASE
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Таблиця 3.4 Галузеві наслідки різних сценаріїв регіональної інтеграції, % кумулятивної зміни

Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів із деревини, паперу та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробка
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої
неметалевої мінеральної продукції
Виробництво металів та готових металевих виробів,
крім машин і устаткування
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції
Виробництво електричного устаткування
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до
інших угруповань

Сценарій 1:
Автономні
торговельні
преференції

Сценарій 2:
Поглиблена та
всеохоплююча
ЗВТ з ЄС

Сценарій 3:
ПВЗВТ з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для всіх товарів
39.9
-2.6
3.0

Сценарій 3а:
ПВЗВТ з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для окремих
товарів
37.0
-3.4
1.4

Сценарій 4:
ПВЗВТ з ЄС та
взаємне
запровадження
РНС між
Україною та
Росією
36.8
-2.5
2.2

9.4
-2.9
1.8

39.8
-4.9
13.2

252.7

129.5

220.7

147.8

244.5

-2.5

2.0

-17.8

3.8

-18.5

-1.6
4.0
-5.1

0.7
-1.6
-6.5

-1.2
3.5
-6.5

1.3
2.1
-4.4

-1.9
1.6
-6.8

-0.7

1.0

-9.4

-5.8

-9.5

-10.9

-8.4

-11.3

-3.4

-13.7

3.2

-9.3

-16.2

-32.6

-12.1

0.8
-25.4

34.1
-23.1

-4.1
-44.4

3.3
-24.4

-6.1
-45.9
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Виробництво автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транспортних засобів
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж
машин і устаткування
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Телекомунікації (електрозв'язок)
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном

Сценарій 1:
Автономні
торговельні
преференції

Сценарій 2:
Поглиблена та
всеохоплююча
ЗВТ з ЄС

Сценарій 3:
ПВЗВТ з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для всіх товарів
-49.7

Сценарій 3а:
ПВЗВТ з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для окремих
товарів
-7.5

Сценарій 4:
ПВЗВТ з ЄС та
взаємне
запровадження
РНС між
Україною та
Росією
-50.1

-18.6

-13.7

19.8

27.7

9.9

19.7

8.9

-2.1

1.4

-1.2

1.0

-2.0

-1.3
0.9
-0.9

3.4
15.2
8.9

0.5
10.0
3.8

2.2
12.6
6.7

-0.2
8.3
2.7

-5.5

-4.7

-2.5

-3.8

-3.1

-2.3
-1.3
0.4

1.0
5.0
10.8

0.5
0.9
6.7

0.6
3.4
8.8

0.1
0.1
5.6

Джерела: модель для України, розрахунки авторів
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Створення ПВЗВТ зумовлюватиме високі темпи приросту виробництва електронного
устаткування (приріст на 34,1% кум.). Однак цей результат дуже чутливий до змін у
торговельному режимі з Росією. Скасування режиму вільної торгівлі між Україною та
Росією призведе до скорочення виробництва в цьому секторі за інших рівних умов.
Зазначимо, що, якщо не буде проведено серйозну модернізацію, машинобудування в
цілому не отримає виграшів від створення ПВЗВТ з ЄС. Уже зараз цей сектор стикується
зі значною конкуренцією з боку імпорту, яка посилиться після створення ПВЗВТ.
Водночас, ця галузь є найбільш вразливою до змін торговельного режиму з Росією.
Результати моделювання свідчать, що металургія також не отримає виграшів від
лібералізації торгівлі з ЄС. Це пов’язано, у першу чергу, з відсутністю суттєвих
торговельних бар’єрів для сектору зараз, що суттєво відрізняє поточну ситуацію від
ситуації набуття членства в СОТ, коли галузь була серед важливих бенефіціарів.
Відповідно, лібералізація торгівлі з ЄС створює певні ризики для металургії, пов’язані в
першу чергу із зростанням вартості факторів виробництва.
Сектори послуг, такі як фінансова діяльність, телекомунікації, операції з нерухомістю,
торгівля, в цілому виграють від створення ПВЗВТ, причому, цей виграш зберігатиметься
й у випадку різкого погіршення торговельних відносин з Росією.
Соціальні наслідки
Аналіз впливу створення ПВЗВТ на різні соціальні верстви населення свідчить, що
добробут зростатиме для всіх категорій домогосподарств, але темпи приросту будуть
різними, що може збільшувати розрив між різними верствами (Таблиця 3.5).
Це стосується, у першу чергу, питання бідності. За результатами розрахунків, створення
ПВЗВТ з ЄС призведе до приросту добробуту небідних домогосподарств на 10,2% кум. у
довгостроковій перспективі, тоді як приріст добробуту бідних домогосподарств
становитиме лише 8,9%.
Домогосподарства, основним доходом яких є соціальні виплати, мають показники
приросту добробуту, аналогічні показникам бідних домогосподарств.
Співвідношення приросту добробуту бідних та небідних домогосподарств тісно
корелює з іншим показником, а саме зі зміною добробуту в залежності від рівня
кваліфікації членів домогосподарства, яка впливає на рівень бідності. Як уже
говорилось, створення ПВЗВТ означатиме вищі темпи приросту зарплати в першу чергу
для кваліфікованого персоналу. Це твердження знаходить своє підтвердження в
темпах приросту добробуту домогосподарств, розподілених за кваліфікацією: вища
кваліфікація означає вищі темпи приросту добробуту.
Водночас, завдяки високим темпам приросту сільського господарства завдяки ПВЗВТ
спостерігаються дуже близькі показники приросту добробуту для домогосподарств, які
розташовані в сільській та міській місцевостях.
Варто зазначити, що погіршення торговельних відносин з Росією знижує темпи
приросту добробуту в умовах створення ПВЗВТ з ЄС, але додатний приріст
спостерігається в усіх сценаріях.
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Таблиця 3.5 Соціальні наслідки різних сценаріїв регіональної інтеграції, % кумулятивної зміни

Міські домогосподарства
Сільські домогосподарства

Бідні домогосподарства
Небідні домогосподарства

Домогосподарства з
кваліфікованою робочою силою
Домогосподарства з
некваліфікованою робочою
силою

Домогосподарства, понад 50%
доходу яких складають соціальні
виплати

Сценарій 1:
Автономні
торговельні
преференції

Сценарій 2:
Поглиблена та
всеохоплююча ЗВТ
з ЄС

Сценарій 3: ПВЗВТ
з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для всіх товарів

Сценарій 3а:
ПВЗВТ з ЄС та
одностороннє
запровадження
РНС з боку Росії
для окремих
товарів

Сценарій 4: ПВЗВТ
з ЄС та взаємне
запровадження
РНС між Україною
та Росією

0.70

9.51

4.32

7.40

3.55

0.98

9.41

4.68

7.40

3.96

0.60

8.86

3.97

6.88

3.25

0.79

10.20

4.76

7.95

3.94

0.82

10.72

4.71

8.30

3.84

0.58

8.74

3.88

6.78

3.17

0.60

8.86

3.97

6.88

3.25

Джерела: модель для України, розрахунки авторів
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4. Висновки
Створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ з ЄС, безумовно, буде в економічних
інтересах країни. У випадку імплементації поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ, яка
передбачає скасування більшості ввізних мит та зниження нетарифних обмежень,
зростання добробуту складе 12,3% кум. у довгостроковій перспективі. Експортери
України отримають ширший доступ до великого й стабільного ринку, тоді як українські
компанії зможуть імпортувати передові інвестиційні товари за нижчими цінами, тим
самим підвищуючи свою конкурентоспроможність, а споживачі зможуть користуватись
більшим вибором товарів за відносно нижчими цінами.
Запровадження торговельних обмежень Росією, без сумніву, матиме негативний вплив
на економіку України. Але виграш від створення ПВЗВТ з ЄС дозволяє повністю
нівелювати цей вплив у довгостроковій перспективі.
Моделювання сценарію запровадження автономних торговельних преференцій ЄС
показало, що хоча запровадження АТП є важливим та позитивним кроком у
короткостроковій перспективі, з точки зору довгострокової перспективи збереження
цього режиму торгівлі з ЄС не є економічно вигідним для України, якщо порівнювати з
перспективою створення повноцінної ПВЗВТ. Одностороннє скасування ввізних мит ЄС,
як передбачається, у довгостроковій перспективі підвищить добробут населення лише
на 1,1% кум., що на порядок нижче, аніж виграш у випадку ПВЗВТ.
Вищі темпи приросту експорту порівняно з темпами приросту імпорту в усіх сценаріях,
які моделюють вплив ПВЗВТ, дозволяють зробити висновок, що створення ПВЗВТ
сприятиме поступовому скороченню дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України.
Основний виграш від лібералізації торгівлі, отримають легка промисловість, сільське
господарство, харчова промисловість, а також виробництво електричного
устаткування. Натомість машинобудування та металургія не отримають виграшів від
лібералізації торгівлі з ЄС та стикнуться з ризиком дефіциту факторів виробництва.
Нівелювати ці ефекти буде можливо за рахунок підвищення ефективності виробництва.
Аналіз впливу ПВЗСТ на різні соціальні верстви населення дозволяє зробити кілька
важливих висновків. По-перше, усі категорії домогосподарств виграють від створення
ПВЗВТ, навіть за умови запровадження торговельних обмежень Росією. По-друге,
темпи приросту добробуту відрізнятимуться для різних категорій домогосподарств, що
означатиме збільшення соціального розриву. Це стосуватиметься в першу чергу
питання бідності: приріст добробуту небідних домогосподарств становитиме 10,2%
кум. у довгостроковій перспективі, тоді як приріст добробуту бідних домогосподарств
становитиме 8,9%. Водночас, завдяки очікуваним високим темпам приросту сільського
господарства в рамках ПВЗВТ спостерігаються дуже близькі показники приросту
добробуту для домогосподарств, які розташовані у сільській та міській місцевостях.
Таким чином, результати цього дослідження ще раз підтверджують переваги
створення Україною поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, навіть за
умови погіршення торговельних відносин з Росією.
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