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Попередній аналіз системи мінімальних 
цін для України 

Арнім Кун та Олег Нів′євський 

Абстракт 

Протягом останнього десятиліття сільське господарство України 
характеризується періодичною нестабільністю, що, в свою чергу, 
відобразилось в розповсюдженій думці, що ринкові механізми не діють 
на продовольчому та сільськогосподарському ринках. Така недовіра до 
“невидимої руки” призвела до неодноразових спроб стабілізувати ціни 
та підтримати доходи сільськогосподарських виробників через 
різноманітні ринкові інтервенції, більшість з яких, в решті-решт, 
залишились неефективними. Після загибелі посівів від заморозків у 
2003 році, коли врожай пшениці зменшився на третину в порівнянні до 
середнього врожаю, були докладені значні зусилля з метою державного 
контролю за цінами на сільськогосподарську продукцію. Головним 
інструментом у досягненні цієї мети є запровадження мінімальних цін 
разом із значними інтервенційними закупками більшості важливих 
сільськогосподарських товарів. В цій роботі ми досліджуємо можливі 
наслідки запровадження таких мінімальних цін в сільському 
господарстві та продовольчому ринках України на виробництво, доходи 
виробників, торгівлю, та загальний добробут. Розрахункова частина 
аналізу виконана за допомогою Регіональної Секторальної Моделі 
Сільського господарства України (RASMU). Дана модель аналізує 
наслідки різноманітних політичних дій в галузі сільського господарства 
та переробної галуззі. Наші експериментальні дані свідчать про те, що 
використання мінімальних цін несумісне із позиціюванням України як 
чистого експортера сільськогосподарської продукції та намаганням 
приєднатися до СОТ. Також така інтервенційна система буде значним 
тягарем для споживачів та державного бюджету. 

1 Вступ 

‘Невидима рука’ працює в Україні, але недостатня ринкова інтеграція 
зводить нанівець весь його потенціал. А саме, значні торгівельні 
витрати разом із нестабільними врожаями вилились в значні коливання 
цін виробників протягом попереднього десятиліття. Але замість того, 
щоб вирішувати проблему безпосередньо за рахунок покращення 
сільськогосподарської продуктивності та зменшення транзакційних 
витрат, уряд України неодноразово намагався досягнути стабільності 
через встановлення орієнтовних цін. Безпосереднє втручання в 
функціонування ринку набирало вигляд надмірного моніторингу та 
контролю над рухом товарів, як між регіонами так і в переробному 
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ланцюжку. Нещодавні спроби гарантувати виробникам певний рівень 
цін на зерно мали форму системи заставних цін, що має на меті 
зменшити тиск на ціни виробника в бік її зниження під час жнив. Але в 
той час, як через брак коштів цінові гарантії в основному не діяли, 
командно-адміністративне втручання через вимушений продаж до 
державних елеваторів та ціновий контроль створили атмосферу 
недовіри серед учасників ринку до влади та політиків. Після загибелі 
посівів від заморозків у 203 році, коли врожай пшениці зменшився на 
третину в порівнянні до середнього врожаю, були докладені значні 
зусилля з метою державного контролю за цінами на 
сільськогосподарську продукцію. Головним інструментом у досягненні 
цієї мети є запровадження мінімальних цін разом із значними 
інтервенційними закупками більшості важливих сільськогосподарських 
товарів.1 Схоже на те, що уряд України все-таки планує запровадити 
систему мінімальних цін, так як в проекті державного бюджету України 
на 2005 рік виділено 335 млн. грн. (63 дол. США) на ці цілі. Однак, 
виникає питання, наскільки запровадження такої системи прийнятне в 
фіскальному, економічному та законодавчому термінах для України?  

Система мінімальних цін довела свою неприйнятність в європейському 
сільському господарстві, особливо, коли вона стала протирічити 
правилам СОТ (CRAMON, 2004). Але також вплив постійно зростаючих 
витрат бюджету на інтервенційні операції та експортні субсидії 
фактично сприяли заміні цінової підтримки прямою бюджетною 
підтримкою. З іншого боку, економічні втрати в формі вищих споживчих 
цін відігравали тільки незначну роль. Що стосується України, то 
питання того, чи може Україна дозволити утримувати собі таку 
інтервенційну систему є вкрай важливим, оскільки за розміром ВВП 
України на душу населення (приблизно 5240 дол. США за купівельною 
спроможністю в 2003 році) належить до країн що розвиваються і спів 
ставне із Китаєм, що майже не залишає можливості оподаткування 
споживачів непрямим шляхом. В цій роботі ми досліджуємо можливі 
наслідки запровадження мінімальних цін в сільському господарстві та 
продовольчому ринку України на виробництво, доходи виробників, 
торгівлю, та загальний добробут. В другому розділі ми стисло нагадуємо 
про основні економічні аспекти системи мінімальних цін. Третій розділ 
присвячений чисельному аналізу, який виконувався за допомогою 
регіональної секторальної моделі для України. Четвертий розділ 
закінчує роботу обговоренням альтернативних шляхів вирішення 
проблеми нестабільності сільськогосподарських ринків в Україні. 

2 Економічні аспекти системи мінімальних 
цін 

Даний розділ висвітлює основні економічні, інституціональні та 
законодавчі аспекти системи мінімальних цін. По-перше, ми визначаємо 

                                          
1  Закони України № 507-XII “Про ціни та ціноутворення” (Стаття 9) та № 

1877-IV “Про державну підтримку сільського господарства в Україні” від 24 
червня 2004 року;  
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вплив системи мінімальних цін на декілька груп економічних агентів за 
допомогою моделі часткової ринкової рівноваги: i) споживачі; ii) 
платники податків; iii) власники землі; iv) 
домогосподарства/виробники; v) постачальники факторів виробництва 
та власники ресурсів. Потім ми обговорюємо додаткові витрати цієї 
системи і закінчуємо розділ із аспектами СОТ, які стосуються даної 
проблеми. 

2.1 Вплив системи мінімальних цін на ринок 

Нижче ми висвітлюємо загальноприйнятий аналіз добробуту системи 
мінімальних цін на зерно в Україні. З боку пропозиції ринок складається 
більш ніж із 10 тис. сільськогосподарських підприємств. В 2004 році 
вони виробили близько 42 млн. тон зерна, в тому числі 16.5 млн. тон 
пшениці. Врожай такої величини набагато перевищує внутрішні потреби 
країни, що робить необхідним експортувати зерно протягом наступного 
маркетингового року. Більш того, більшість виробників зерна 
потерпають від обмежених можливостей зберігати зерно на токах і тому 
вони змушенні одразу продавати своє зерно після жнив за низькими 
цінами або зберігати своє зерно на елеваторах, якими володіють великі 
компанії, які ще й до того ж мають до певної міри монопольний статус в 
регіоні. Як наслідок, ці елеватори здатні встановлювати вищу плату за 
зберігання виробникам та трейдерам, що в свою чергу збільшує 
маркетингові витрати на зерно. Ці типові факти трапляються майже 
кожен рік2 та служать виправданням політикам для запровадження 
програм цінової підтримки, як наприклад, системи мінімальних цін. 

Рисунок 1 
Товариний ринок (в короткотривалій та 
довготривалій перспективі) 
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Рисунок 2 
Репрезентативні господарства (в 
короткотривалій та довготривалій 
перспективі) 
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Щоб показати, яким чином цінова підтримка впливає на ринкову 
ситуацію, пропонується розглянути модель ринку зерна на Рисунку 1. 
Система мінімальних цін впливає на ринковий попит та пропозицію 
шляхом підвищення внутрішніх цін, як це показано на рисунку 1. 
Запровадження мінімальних цін робить загальну криву попиту DDC 

                                          
2  Тільки у випадку неврожаю, країна поступово стає чистим імпортером 

зерна, як наприклад, в 2003 році, коли було імпортовано приблизно 4 млн. 
тон зерна.  
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абсолютно еластичною за ціни підтримки PM, так як уряд (принаймні 
теоретично) готовий купувати нескінчену кількість зерна задля 
підтримки встановленого рівня ціни. Крива загального попиту стає DDG. 
В короткотривалій перспективі загальна пропозиція Ss (нееластична в 
короткотривалій перспективі), представлена вертикальною лінією. 

В період після низького врожаю, який характеризується низькою 
ринковою пропозицією SS*, ринкова ціна PD* перевищує рівень 
підтримки ціни, відповідно, роблячи інтервенційні закупки абсолютно 
непотрібними. З іншого боку, після вдалого врожаю (див.SS), наприклад 
це трапилось в 2004 році, уряду необхідно закупити зерна в обсязі (QD-
QM), щоб запобігти конкурентним силам знизити ціни нижче за 
встановлений урядом рівень. Відповідно, споживання зменшиться на 
величину (QC-QM), так як в ситуації чистого експортера за умови 
вільного ринку, споживачі будуть споживати QC зерна. Отже, споживачі 
зазнають втрат добробуту відображених площами фігур b та a (падіння 
надлишку споживачів). Платники податків змушені витрачати, щоб 
профінансувати державні закупівлі, величину площі трапеції з основою 
(QD-QM) та висотою (PM-PW). Таким чином, якщо уряд має намір підняти 
внутрішню ціну вище за світовий рівень, йому потрібно викупити навіть 
більше зерна ніж якби він експортував за рівня ціни PW, тобто (QD-QC). 
Більше того, якби ціна підтримки була встановлена вище за ціну c.i.f. 
(c.i.f. ціна дорівнює світовій ціні плюс торгівельні витрати: тарифи, 
транспорт, маркетингові витрати), то країну наповнив би імпорт майже 
в необмеженому обсязі, що зашкодило б державі досягнути поставлених 
цінових цілей (див. розділ 2.3 для подальшого обговорення). З іншого 
боку, завдяки зростанню ціни, виробники мають вигоду, що позначена 
площею (b+a+c+d) на рисунку. Тим не менше, для всіх груп разом 
взятих маємо чисті втрати добробуту, що дорівнюють площі трикутника 
a.  
Вище наведений аналіз стосується лише короткотривалого періоду. В 
довготривалій перспективі пропозиція починає реагувати на ціну. 
Важливим моментом в цій ситуації є те, що деякі фактори виробництва є 
незмінними в короткотривалій перспективі (наприклад, капітал), але 
змінними в довготривалій. Зростання ціни означає, що господарства в 
середньому мають надприбутки, які представленні затемненим 
прямокутником на рисунку 2. Присутність надприбутків в секторі 
приваблює нові господарства з вищими довготривалими середніми та 
граничними витратами (відповідно криві LAC та LMC господарства 2), в 
той час як існуючі в секторі господарства інвестують задля 
нарощування виробництва. В результаті короткотермінова крива 
пропозиції нахиляється вперед, спричиняючи довготривалу пропозицію 
бути праворуч нахиленою (крива SL Рисунку 1). Виробництво зростає 
до рівня QL. В цьому випадку, відповідна чиста втрата добробуту є 
більшою, а саме дорівнює площі фігури s. В період, коли нові фірми 
входять в галузь, а існуючі господарства нарощують обсяги 
виробництва зерна, буде зростати попит на обмеженні ресурси, які 
потрібні для виробництва зерна: обладнання, земля, мінеральні 
добрива тощо. Збільшений попит на ці фактори виробництва збільшить 
довготривалі граничні та середні витрати на виробництво зерна від 
LMC1 до LAC’1 (див. Рисунок 2), що зменшує економічні прибутки 
середнього виробника в галузі знову до нуля. Так як господарства 
знову не мають ніяких надприбутків в довготривалій перспективі, це 
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все довготривале зростання в виробничому надлишку переходить назад 
до факторів виробництва, таких як земля або капітал. Зростання попиту 
на фактори виробництва має тенденцію до збільшення цін на фактори 
виробництва, що є додатковим прибутком для постачальників цих 
факторів, ніж би вони мали за відсутності цінової підтримки. Таким 
чином, далі надлишок виробника частково розподілений в формі вищих 
рент на фіксовані фактори (наприклад, земля, патент тощо). Розподіл 
цих рент залежить від цінової еластичності факторів та еластичності 
заміни, а також від відносної важливості факторів в рослинництві 
(GARDNER, 1987). 

Звідси випливає, що система мінімальних цін або цінова підтримка 
(відповідно до дослідження OECD) є найменш ефективним політичним 
інструментом для збільшення доходів виробників. Наприклад, тільки 
близько 40% обсягу цінової підтримки доходить до 
сільськогосподарських виробників та власників землі. Решта 60% 
підтримки попадає до рук або постачальників факторів виробництва, 
або у вигляді адміністративних та інших витрат. (CRAMON, 2004).  

Можливо ще й далі продовжити цей загальноприйнятий аналіз статичної 
рівноваги в часі. Наприклад, MIRANDA AND HELMBERGER (1988) дослідили 
модель раціональних очікувань ринку сої США, в якій уряд намагається 
стабілізувати ціни через відкриті ринкові закупки та продаж. Автори 
показали, що хоча цінова підтримка підвищує ринкові ціни в коротко 
терміновому періоді, за певних умов вона може призвести до зниження 
ціни в довготривалій перспективі, ставлячи під знак питання 
прийнятність такої системи. Більше того, хоча цінова підтримка може 
суттєво стабілізувати ціни, вона може дестабілізувати прибутки 
виробників, особливо за умові нестабільних врожаїв.  

З боку попиту мінімальні ціни виробників більш ймовірно призведуть до 
підвищення споживчих цін, що найбільше всього відобразиться на 
найбідніших верствах населення. Через те, що така ситуація може 
виявитися просто політично неприйнятною, уряд України може вдатися 
до контролю роздрібних цін, вимагаючи встановлення 
адміністративного контролю (обмеження на рівень націнки) або 
додаткових бюджетних витрат (субсидії переробному сектору). За 
умови конкурентного переробного сектору аж до роздрібних 
хлібобулочних магазинів, будь-які штучні обмеження на націнку, яку 
встановлюють переробники, не спрацюють, оскільки за умов 
конкуренції, величина цієї націнки не буде значно відрізнятись від нуля.  

Врешті-решт це означає, що уряд повинен буде розпочати 
використовувати споживчі субсидії задля того, щоб не зменшити 
активність переробників. Пропонуємо розглянути сектор, що 
знаходиться нижче у виробничому ланцюжку та наслідки в результаті 
одночасного запровадження системи мінімальних цін та споживчих 
субсидій. Як вже вище зазначалось, система мінімальних цін спричиняє 
додаткові витрати для сектора, що знаходиться нижче в виробничому 
ланцюжку у вигляді більших витрат на фактори виробництва, що зміщує 
криву пропозиції S0 вниз до S1 (Рисунок 3). Як наслідок, споживачі 
мають вищу ціну P*. Для того, щоб компенсувати витрати споживачам, 
уряд запроваджує ад-валорну субсидію, яка була б достатньою для 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 6

встановлення вихідного рівня споживання Q, зсуваючи криву попиту від 
D0 до D1. 

 

 

Рисунок 3 
Влив споживчої субсидії 
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Рисунок 4 
Репрезентативне підприємство 
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Таким чином, виробники отримують ціну Pp і споживачі – початкову ціну 
Pc. Для того, щоб виплатити достатню кількість субсидії для 
встановлення попереднього рівня споживання Q, урядові потрібно 
використати бюджетні кошти величиною представленою площею 
(a+b+c+d+f) на рисунку 3. Рисунок 4 вказує на те, що вищі ціни на 
фактори виробництва підвищують криві граничних та середніх витрат 
переробних підприємств до нового рівноважного стану (P*, q*). 
Споживча субсидія дозволила б репрезентативному підприємству 
переробної галузі заробити додаткові прибутки (затемнена площа на 
Рисунку 4). Хоча виробники та споживачі мають додаткову вигоду у 
вигляді площ (b+c) та (a+d) відповідно, вся економіка залишається з 
чистими економічними збитками (площа f), і це додатково до чистих 
втрат спричинених однією системою мінімальних цін, як це показано 
вище на Рисунку 1. Величина цих втрат, безумовно, залежить від 
еластичності пропозиції та попиту. Тим не менше, звідси слідує дуже 
важливий наслідок. Оскільки кожна точка на кривій попиту показує 
наскільки людина оцінює певний рівень споживання, субсидія просто 
змушує їх споживати товари, ціна на які встановлена на рівні нижчому 
від ресурсних затрат на нею. Було б більш ефективним роздати прямі 
виплати споживачам ( площа a+d на Рисунку 3), економлячи бюджетні 
кошти на інші цілі, та в повній мірі компенсуючи споживачів. 

2.2 Інституційний вплив 

Існує ще декілька додаткових ефектів, що випливають із 
запровадження мінімальних цін, і які потрібно взяти до уваги при оцінці 
витрат такої системи. Мінімальні ціни також послаблюють стимул 
виробників покращувати ефективність виробництва та зменшувати 
витрати, таким чином шкодячи конкурентноздатності галузі на 
світовому ринку. Як вище рисунок 2 показує, мінімальні ціни створюють 
надприбутки (затемнена площа на рисунках 2 або 4) для деяких 
низько-затратних виробників (наприклад господарство 1), що створює 
стимул для лобіювання політиків продовження заходів підтримки. Таким 
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чином, якщо Україна запровадить систему мінімальних цін, то ймовірно 
пройде багато часу, щоб заборонити її знову, що накладає значний 
тягар на споживачів та платників податків. Це наразі саме те, що 
трапилося в Європейському Союзі: на даний час політично дуже важко 
знизити рівень державної підтримки сільського господарства, коли така 
підтримка існує вже тривалий час.  
Більше того, заходи по адмініструванню системи та відповідні витрати 
на це є додатковим тягарем для платників податків. Перш за все це 
стосується адміністративного органу, що виконує закупівлю та 
зберігання продукції. Уряд (або головним чином платники податків) 
зазнає значних витрат на зарплатню працівників цього органу, обробку 
та зберігання продукції, тощо. Також не потрібно недооцінювати 
витрати, які випливають від псування зерна в зерносховищах, що, 
безумовно, збільшує загальні витрати. 

2.3 Законодавчі аспекти 

Через значні викривлення торгівлі, цінова підтримка стає все більш і 
більше стає предметом дискусій в багатосторонніх торгівельних угодах, 
а особливо в СОТ, куди Україна прагне наразі вступити. Встановлення 
ціни вище за світовий рівень не є прийнятним вибором для агарної 
політики, так як такий крок, у випадку надлишку продукції, вимагає 
значних експортних субсидій. Оскільки експортні субсидії заборонені 
правилами СОТ, то Україна буде мати значні проблеми в переговорному 
процесі по вступу до СОТ. (OECD, 2004). Неминучі компенсаційні 
заходи негативно вплинуть на конкурентноздатність українського 
експорту і заважатимуть довготривалій цілі України стати потужним 
експортером на сільськогосподарському та продовольчому ринках.  

Також мінімальні ціни можуть виявитися неефективними без 
застосування відповідних імпортних бар’єрів. Якщо мінімальна ціна 
вище за c.i.f. ціну – паритетну ціну імпорту, то імпортний тариф (або 
заборонний або гнучкий) повинен зашкодити попаданню імпорту на 
внутрішній ринок. Так як рівень захисту від імпорту відслідковується 
СОТ, Україна може мати серйозні проблеми із партнерами по СОТ у 
випадку застосування системи мінімальних цін.  

3 Оцінка економічного впливу системи 
мінімальних цін 

Цей розділ пропонує чисельний аналіз системи мінімальних цін в 
сільськогосподарському секторі України. По-перше, ми описуємо 
основні принципи експериментальної моделі RASMU (Регіональна 
Модель Сільського Господарства України), яка використовувалась для 
розрахункової частини аналізу. По-друге, ми пояснюємо яким чином 
мінімальні ціни були включенні до моделі. Потім ми визначаємо наші 
вихідні експериментальні дані і, насамкінець, експериментальні 
результати. 
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3.1 Опис бази даних та моделі 

Модель RASMU дозволяє аналізувати наслідки різноманітних існуючих 
та запланованих політичних кроків в сільському господарстві та 
переробній галузі за допомогою спрощеної та несуперечливої моделі цін 
та кількості.3 

На початку опису потрібно зазначити, що модель розрізняє області 
України, таким чином це дозволяє врахувати різноманітні агро-
кліматичні умови України, і, відповідно, визначити де певні політичні 
кроки мають найбільший ефект. Заради спрощення, всі області 
згруповані в чотири регіони (Захід, Північ, Центр, Південь) за агро-
кліматичними характеристиками. Ці репрезентативні чотири регіони 
можуть вести торгівлю між собою та рештою світу. Якщо поглянути на 
схожі підходи моделювання (наприклад, PUSTOVIT, 2003), головною 
відмінністю RASMU є трактування торгівлі. З іншого боку, RASMU не 
диференціює світ поза межами України, в той самий час, як модель 
Пустовіта різнить торгівельні відносини з ЄС та з іншими торгівельними 
партнерами. Але модель Пустовіта вважає Україну за один єдиний 
ринок, тоді як RASMU може виконувати регіонально диференційований 
аналіз в межах України.  

RASMU є моделлю часткової рівноваги, що працює тільки з 
сільськогосподарською продукцією та ринком факторів виробництва. 
Вона охоплює 27 товарів: сировина (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, 
овес, гречка, картопля, насіння соняшника, бобові, коров’яче молоко, 
ВРХ, свині, кури) та продукти переробки (хлібобулочні вироби, 
кукурудзяне борошно, перероблена гречка, соняшникова олія, цукор, 
масло, сир, інші молочні продукти, яловичина, свинина, курятина, 
яйця), виробництво, споживання та торгівля яких моделюється. Хоча 
такий підхід, можливо, не в повній мірі враховує деякі макроекономічні 
наслідки, але він спрощує процес обробки даних та систему рівнянь.  

Ця модель за своєю природою є порівняльно-статичною, що означає ця 
модель не є динамічною та не дає прогнозних даних. Тим не менше, 
динаміка виробництва сільськогосподарської продукції є вкрай 
нестабільною протягом останнього десятиліття, щоб отримати відповідні 
тенденційні параметри, що робить результати моделі задовільними на 
даний час. 

Для того, щоб оцінити ефективність політичних заходів RASMU 
застосовує оцінку загального добробуту. Цей показник охоплює чотири 
елементи: виробничий надлишок, надлишок користувачів кормів, 
споживчий надлишок та витрати/доходи державного бюджету. 
Міжрегіональні та закордонні торгівельні відносини представленні в 
RASMU як чисті торгівельні потоки. Ідея такого механізму доволі проста. 
Якщо певний регіон має надлишок пропозиції, то він експортує 
продукцію в той регіон, де цінова різниця (мінус торгівельні витрати) є 
найвищою. Торгівельні потоки дозволяють вирівняти ціни на продукцію 
між регіонами та світовим ринком. Торгівельні витрати, в свою чергу, 
охоплюють витрати на обробку та пакування, транспортування, 
транзакційні витрати та адміністративні бар’єри. Але через 

                                          
3  За детальним описом моделі RASMU дивіться Kuhn (2004) 
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недостатність інформації, RASMU на даний час розглядає тільки витрати 
на транспортування залізницею. Таке наближення справжніх 
транспортних витрат, можливо, є переоціненим. Однак, існуючі на 
даний час оцінки торгівельних витрат для торгівлі українським зерном 
показують, що величина теперішніх транспортних витрат в RASMU не 
дуже відрізняється від загальних торгівельних витрат.  

Регіональна площа ріллі є зміною, що виступає в ролі пропозиції 
рослинництва, що залежить від зміни доходності на гектар землі. Таке 
формулювання було обране з метою можливості експериментування 
різких змін врожайності в рослинництві, що часто трапляється в Україні 
через несприятливі погодні умови. Виробництво в тваринництві та 
продуктів переробки залежить, в свою чергу, від зміни цін на продукцію 
рослинництва, тваринництва та продуктів переробки. Споживчий попит 
визначається за допомогою лінійної системи витрат (linear expenditure 
system, LES), згідно якої граничні бюджетні частки є фіксованими та 
кожен товар характеризується мінімальним рівнем споживання. 
Переробний попит представлений фіксованими (типу Леонтьєва) 
коефіцієнтами витрат-випуску.  

База даних RASMU складається із річних на рівні області даних за 2001 
та 2002 роки: i) обсяги виробництва та споживання; ii) регіональні ціни 
(виробничі та споживчі); iii) ціни на кордоні; iv) торгівельні витрати 
(витрати залізниці). База даних була зібрана із декількох різних 
джерел: національні та регіональні джерела; міжнародна статистика 
(FAO); дослідження виробників та домогосподарств; власні оцінки 
параметрів на базі досліджень домогосподарств (коефіцієнти 
еластичності). 

3.2 Моделювання мінімальних цін в RASMU 

Цей підрозділ показує, яким чином модель RASMU, враховує мінімальні 
ціни та компенсаційні споживчі субсидії. Як було зазначено в розділі 2, 
держава зобов’язується купувати надлишки зерна у виробників за 
мінімально встановлену ціну MP . Таким чином, ми запровадили систему 
мінімальних цін до задачі оптимізації як додаткове обмеження й вигляді 
нерівності: 

 , , 0 ,M i r i rP PD VINTV i r≤ ⊥ ≥ ∀  (1) 

де символ “⊥ ” означає, що щонайменше одна з сусідніх нерівностей 
повинна бути задоволене як строга рівність. Іншими словами, нерівність 
(1) говорить про те, що якщо внутрішня ціна на товар i, ,i rPD , в певному 

регіоні r перевищує мінімально встановлений рівень MP , тоді обсяг 

інтервенційних закупок зерна ,i rVINTV  має бути позитивним числом.  

Ми також врахували чисті бюджетні витрати, необхідні для проведення 
інтервенційних закупок за мінімальними цінами (та експортування їх за 
світовими цінами), таким чином різниця між цими двома величинами 
становитиме чисті бюджетні витрати системи. Ми також додали 
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інтервенційні запаси ,i rVINTV  як додатковий компонент до оцінки 

загального попиту. 

Споживча субсидія становить негативний ад-валорний податок на хлібні 
продукти: 

( ), , , ,1 ,C
i r i r i r i rP PD Pm Subs i bread r= ⋅ + − ∀ =  (2) 

де ,
C
i rP  означає споживчу ціну на товар i в певному регіоні r; ,i rPD є 

ціною на елеваторі; ,i rPm  є маржа переробника (в тому числі ПДВ); 

,i rSubs є споживчою субсидією. Також ми врахували додаткові бюджетні 

витрати на субсидування споживання хліба. 

3.3 Експерименти  

Цей розділ обговорює сценарії політичних експериментів за допомогою 
RASMU, з метою оцінки економічних витрат та вигод від запровадження 
системи мінімальних цін для зернових культур. Ми пропонуємо наступні 
експериментальні сценарії, які порівнюються до базової ситуації без 
мінімальних цін: 

1. Сценарій I: мінімальна ціна на пшеницю дорівнює 800 грн./т4 
(151.2 дол. США/т) та 40 євро/т імпортне мито;5 

2. Сценарій II: Сценарій I разом із компенсаційною споживчою 
субсидією на рівні 20% на хлібобулочні вироби; 

Сценарій I: Ми наводимо експериментальні результати в Таблиці 1. 
Також таблиця ілюструє вплив системи мінімальних цін на сектор 
“хлібобулочних виробів”. Взагалі кажучи, таблиця 1 чисельно 
підтверджує теоретичний аналіз, який ми провели в розділі 2. Якби 
була запроваджена мінімальна ціна, ми б спостерігали розширення як 
площі ріллі так і обсягу виробництва майже на 16% (18 млн. тон) 
завдяки вищим цінам. Більш ймовірно, що виробники використали б або 
незадіяну землю або використали землі під конкурентними культурами 
на пшеницю. Взагалі, в результаті запровадження мінімальних цін 
надлишок виробництва пшениці збільшився б приблизно на 1377 млн. 
дол. США. Через вищу внутрішню ціну (800 грн./т = 151.2 дол. США/т) 
пшениця стає більш дорогим ресурсом для переробної галузі (як для 
кормів так і для хлібобулочних виробів), що призводить до зменшення 
виробництва в переробній галузі (-3.6%) та виробництва кормів (-
68.6%). Як наслідок, виробники хлібобулочних товарів постраждали б 
на 157.8 млн. дол. США. Ми також спостерігаємо незначне зменшення 
внутрішнього споживання хлібобулочних виробів на -3.6%, головним 
чином через підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15%. Також 
факт вищих внутрішніх цін на хлібобулочні вироби потребує детального 

                                          
4  За цієї ціни уряд закуповував пшеницю до інтервенційних запасів в 2004 

(AGROBUSINESS, #14, 2004)   
5  Імпортне мито в даному випадку є необхідним елементом задля уникнення 

наповнення внутрішнього ринку імпортною продукцією, що перешкодить 
досягнення цілі системи мінімальних цін. 
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вивчення. Так як хлібобулочні вироби становлять значну частину 
витрат середнього домогосподарства в Україні (GALUSHKO et al., 2004), 
зростання цін на хлібобулочні вироби може нести в собі деякий 
політичний ризик. Уряд України може спробувати протидіяти цьому за 
допомогою додаткових заходів, що означає додаткові бюджетні 
витрати, про які йдеться нижче. 

Таблиця 1 
Сценарій I: Експериментальні результати для пшениці та хлібобулочних виробів 

Базові 
дані: 

Сценарій 
I: 

Зміна, % 

Пшениця    

Площа (1000 га) 5,978 6,926 15,9 
Виробництво (1000 т) 15,657 18,185 16,1 
Переробка (1000 т) 6,122 5,903 -3,6 
Використання кормів (1000 т) 4,789 1,503 -68,6 
Чиста торгівля (не субсидований 
експорт) (1000 т) 

3,049 0 -100,0 

Інтервенційні запаси/ субсидований 
експорт (1000 т) 

 8,734  

Внутрішня ціна (дол. США/т) 91 151 66,0 
Виробничий надлишок (млн. дол. 
США) 

 1,377  

Хлібобулочні вироби    
Обсяг виробництва (1000 т) 6,101 5,884 -3,6 
Внутрішнє споживання (1000 т) 6,101 5,884 -3,6 
Маржа виробника (дол. США/т) 176 155 -11,5 
Внутрішня ціна (дол. США/т) 275 317 15,1 
Виробничий надлишок (млн. дол. 
США) 

 -157  

Джерело:  Експериментальні дані RASMU  

Але більш важливим є те, що таблиця 2 показує, що за середнього 
рівня врожайності уряду потрібно зняти близько 8.7 млн. тон пшениці з 
ринку, для того, щоб не дати ринковим цінам впасти нижче мінімально 
встановленого рівня! Це спричинене очікуваннями, що несубсидований 
експорт пшениці не буде більше конкурентноздатним за мінімально 
встановленої ціни 800 грн./т6 (Таблиця 1) на світовому ринку. Таблиця 
2 також ілюструє наслідки мінімальної системи цін для добробуту 
регіонів та України в цілому. Очевидним видається той факт, що регіони 
Півдня та Центру мали б найбільшу вигоду, тоді як регіони Півночі та 
Заходу зазнали б втрат. Це трапилось би завдяки факту, що регіони 
Півдня та Центру виробляють основну масу надлишку пшениці в 
Україні, таким чином вони виграють через значне збільшення 
виробничих надлишків. Але в національному масштабі Україна зазнала 

                                          
6  Спроба уряду в 2004 році викупити тільки 3.5 млн. тон зерна (де пшениця є 

тільки однією частиною всього обсягу) з ринку задля підтримки виробників 
була недостатньою для досягнення мети.      
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б 179 млн. дол. США втрат добробуту, що означає, що втрати регіонів 
Заходу та Півночі переважили б вигоди регіонів Центру та Півдня. 
Більше того, мінімальні ціни на одну пшеницю коштували б 
щонайменше 614 млн. дол. США, або приблизно 5% обсягу бюджету 
України на 2004 рік.  

Таблиця 2 
Сценарій I: Інтервенційні запаси та загальна зміна добробуту 

Сценарій I проти базових величин  
Україна Північ Захід Центр Південь 

Регіональні інтервенційні 
запаси (1000 т) 

8,734 373 0.0 3,303 5,057 

Змвни добробуту (млн. дол. 
США): 

     

Користувачі кормів -441 -94 -73 -159 -115 
Всі виробники та 
переробними 

1,003 128 70 356 449 

Споживачі -568 -117 -92 -161 -199 

Платники податків (бюджет) -614 -136 -101 -158 -219 

Загальний добробут -179 -125 -123 37 31 

Джерело: RASMU експериментальні дані 

Всі ці розрахунки не враховують адміністративні витрати системи, ці 5% 
швидше за все показують нижню межу бюджетних витрат. Виробники, з 
іншого боку, додатково мали б приблизно 1.0 млрд. дол. США, і регіони 
Центру та Півдня мали б найбільшу вигоду, так як там зосереджена 
основна маса пропозиції. З іншого боку, виробники тварин, 
переробники, споживачі та платники податків зазнали б значних втрат 
не зважаючи на регіон. Очевидним є те, що платники податків на Півдні 
та Центрі зазнали б найбільших втрат. Причиною цьому є те, регіони 
Центру та Півдня значно більше населенні на Заході та на Півночі, що 
означає більші загальні витрати через вищі споживчі ціни в регіоні. 
Користувачі кормів мають схожу ситуацію, так як попит на фуражну 
пшеницю вище на Півдні та в Центрі, що означає більші загальні 
витрати в тих регіонах. 

Сценарій II: для виконання другого експерименту ми вибрали споживчу 
субсидію на такому рівні (20 %), щоб залишити обсяг споживання 
хлібобулочних виробів незмінним. Таблиця 3 описує яким чином це 
відобразиться на добробуті, якби уряд запровадив мінімальні ціни разом 
із компенсаційною споживчою субсидією. 
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Таблиця 3 
Сценарій II зміни загального добробуту 

 Сценарій II проти базових величин 
(млн. дол. США) 

 Україна Північ Захід Центр Південь 

Користувачі кормів -458 -98 -79 -163 -117 
Всі виробники та 
переробники 

1,190 170 97 410 512 

Споживачі -353 -71 -69 -100 -111 

Платники податків (бюджет) -926 -205 -152 -238 -330 

Загальний добробут -89 -106 -124 71 70 

Джерело: RASMU експериментальні дані 

Порівняно до таблиці 2 ми спостерігаємо 50% зростання витрат 
державного бюджету або майже 1 млрд. дол. США. Виробники також 
мають вигоду в розмірі 190 млн. дол. США, в той час як один тільки 
добробут споживачів хлібобулочних виробів зростає приблизно на 
213 млн. дол. США., що відповідає нашому якісному аналізу в розділі 
2.1. Однак споживачі в загальному ще терплять втрати, так як поняття 
“споживач” в моделі охоплює доволі широкий спектр споживачів, а не 
тільки споживачів хлібобулочних виробів. В той час, як споживачі 
хлібобулочних виробів отримують компенсацію, споживачі молока чи то 
м’яса – не отримують, не зважаючи на те, що ціни на молоко та м’ясо 
зростають через зростання цін на фуражну пшеницю. Додатково ми ще 
спостерігаємо втрати національного добробуту, якщо порівняти до 
експерименту I. Це можна пояснити тим, що модель є тільки моделлю 
часткової рівноваги: неправильне використання ресурсів з боку 
споживачів частково вирішене, а негативний вплив додаткового 
податкового навантаження на розподіл ресурсів не врахований в нашій 
моделі.  

Експериментальні дані свідчать про те, що у випадку підтримки 
виробників започатковується повний цикл наслідків: значні бюджетні 
витрати, непряме оподаткування виробників кормів та переробної 
галуззі, вищі споживчі ціни. Якщо уряд намагатиметься протидіяти 
цьому шляхом впровадження компенсаційної субсидії, він додатково 
збільшує бюджетні витрати, тільки частково компенсуючи споживачів. 

4 Висновки 

Наведений вище аналіз показує процес адаптації сектору та зміни 
добробуту, за умови якби мінімальні ціни насправді були запровадженні 
в Україні. Перш за все, уряд України зазнав би значних бюджетних 
витрат задля підтримки ефективної інтервенційної системи в Україні. Як 
експериментальні дані показали, уряду України знадобилося б 
щонайменше 614 млн. дол. США, щоб підтримати ціни на мінімально 
встановленому рівні. Це становить приблизно 5% всього бюджету 
України 2004 року, або всі бюджетні витрати на сільське господарство в 
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2004 році, що достатньо багато за теперішніх бюджетних обмежень. З 
економічної точки зору, якби була запроваджена система мінімальних 
цін, Україна втратила б біля 179 млн. дол. США добробуту. Але за цим 
чистим ефектом ховаються ще більші розподільчі процеси, які 
переносять багатства користувачів кормів, переробників, споживачів та 
платників податків до виробників зерна. Чим більше уряд намагається 
компенсувати втрати, тим більше становитимуть бюджетні витрати на 
такі заходи. Модель часткової рівноваги недооцінює викривлення для 
національної економіки через збільшення податків, щоб допомогти 
відносно невеликій групі виробників.  

Велика недовіра до ‘невидимої руки’ задля стабілізації доходів 
виробників може швидко обернутися в дуже дорогу справу. Якби навіть 
інтервенційна система базувалася б на мінімальних цінах на рівні 
довготривалих середніх внутрішніх цінах, стабілізація як ціни так і 
доходів не є простою та нейтральною за витратами справою просто 
закупки пшениці в часи надлишку, зберігання її, та подальшого 
продажу в часи високих цін. Ціни на українське зерно (пшеницю) не 
змінюються на регулярній сезонній основі, так світові ціни також не 
змінюються сезонно. Це пояснюється фактом, що в будь-який момент 
часу, зерно десь збирають в світі (CRAMON, 2003). Кожен з цих врожаїв 
залежить від таких факторів, як погода та політичні кроки в країні. Як 
наслідок, трейдери на світовому ринку зерна мають справу із постійним 
потоком нової інформації, що має вплив на рівень світових цін, які потім 
переносяться на внутрішні ринки. Через те, що кожен рік 
характеризується унікальним потоком інформації, то кожен рік 
характеризується унікальною сезонністю цін на зерно. 

Обсяг зерна, який ймовірно потрібно буде викупити до інтервенційних 
фондів є дуже великим та перевищує теперішній середній рівень обсягу 
експорту, так як зменшиться використання кормів. Рано чи пізно 
потрібно буде позбавитися цього зерна на світових ринках за 
допомогою експортних субсидій, за умови що довготривалі ціни на 
зерно на світовому ринку залишаться стабільними. Це заважатиме 
намаганням України стати членом СОТ. Іншим важливим аспектом є 
невигідне становище тваринництва від запровадження мінімальних цін. 
Тваринництво страждало в перехідні часи, і було б надзвичайно 
згубним порушити відновлення цього багатообіцяючого сектору через 
непряме оподаткування.  

Існує декілька більш ефективних альтернативних напрямків для 
українських політиків. Славнозвісне невідшкодування ПДВ експортерам 
непрямим шляхом оподатковує українських виробників зерна. 
Експортери просто пропонують нижчу ціну виробникам, щоб 
компенсувати за невідшкодування ПДВ. Посилення контролю над 
відшкодуванням ПДВ експортерам більш ймовірно призвело б до 
підвищення ціни для виробника. Більше того, інвестування коштів у 
вдосконалення маркетингових послуг та інфраструктури було б іншою 
непоганою альтернативною для уряду. Інвестиції в транспортну 
інфраструктуру є найбільш важливою компонентою політики цінової 
стабілізації, так як кращі транспортні мережі зменшують маркетингові 
витрати, тим самим підвищуючи ціни виробника (таки чином 
підвищуючи доходи сільськогосподарських виробників), зменшують 
ресурсні затрати, таким чином значно зменшуючи цінові коливання. 
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