Термін виконання теми: ІV кв. 2012 рік 
ІІІ кв. 2015 рік
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Протекціонізм

Внутрішній
ринок

Лібералізація
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Імпортозаміщення

Напрями державної
протекціоністської
політики

Поглиблення рівня
переробки

Збільшення випуску
високотехнологічної
продукції на
внутрішньому ринку
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Сценарії розвитку протекціоністської
політики РФ у торгівлі з Україною
Нетарифні бар’єри
Введення ввізних мит при експорті в РФ

Заборони на
імпорт
Нові технічні
регламенти МС:
1,02 млрд $

Втрата 3,9 %
експортної
виручки,

Ввізні мита при
експорті в МС

Втрата 3%
експортної
виручки,

25% виручки від
агропродовольчого 36,5% виручки від
експорту в МС
агропродовольчого
експорту в МС
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Коефіцієнт самозабезпеченості
України продовольством, %
Чинники імпорто
залежності:

світова криза 20082009 рр.
Девальвація гривні
2014 р.

зниження імпортних
тарифів
відновлення
внутрішнього
споживчого попиту
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Моделювання впливу інструментів
торгової політики на кон'юнктуру окремих
агропродовольчих ринків України

Модель для
аналізу наслідків
змін
торгівельних
режимів для
окремих
агропровольчих
ринків

Моделюван
ня впливу
імплемент
ації
положень
УА

Аналіз
наслідків
запроваджен
ня
тимчасового
додаткового
імпортного
збору на
період до
2016 року

Ринок
свинини

Ринок м’яса
птиці

•Втрати внутрішніх виробників – 0,6% від реалізації
•Для компенсації втрат –збільшення експорту в 2,2
рази
•Збільшення імпорту з ЄС – на 22,4%

•Втрати внутрішніх виробників – 0,02% від реалізації,
•Для компенсації втрат –збільшення експорту на 1,8%
•Збільшення імпорту з ЄС – на 6,1%

Ринок
свинини

•Скорочення імпорту за умови збереження
собівартості у внутрішнього виробника - 16,7%19,2%
•Допустиме збільшення собівартості, за якої імпорт
залишиться незмінним, – 2,5%

Ринок м’яса
птиці

•Скорочення імпорту за умови збереження
собівартості у внутрішнього виробника - 19,2 –
22,3%
•Допустиме збільшення собівартості, за якої імпорт
залишиться незмінним, – 3,5%
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Обсяги внутрішнього
ринку

Конкуренто спроможність
на зовнішніх
ринках

Промислова політика

Державна підтримка в
рамках СОТ та УА ЄС

Щорічне споживання
металопродукції 17 млн. т

Реалізація масштабних, зокрема,
інфраструктурних проектів

Понад 340 млн. т
металофонду
потребують
оновлення
20 років

Розрахунки за допомогою CGE-моделі України
Комплексна модернізація
металургійних
підприємств:
- споживання ПЕР скоротиться
на 17%;
- споживання природного газу
скоротиться на 2/3;
- загальні витрати енергоносіїв
на виробництво чавуну та
прокату скоротяться на 25%;
- щорічне зниження викидів
парникових газів (в основному
СО2) на 15,9 млн. т.

Заміна мартенівських печей на
електроплавильні потужністю 6,4 млн. т / рік
забезпечить:
- споживання газу скоротиться на
300 млн. куб. м;
- шкідливі викиди скоротяться в 2,5 рази;
- доходи бюджетних та позабюджетних фондів
зростуть на ≈ 750 млн. грн.;
- робочі місця у електросталеплавильному
виробництві 3,5 тис.;
- споживання металобрухту зростання в 1,7
разів.

Комплексна активізації інвестиційних процесів
Собівартість металопродукції

0,2-1,2%

Випуск металопродукції

7,4-9,7%

Активізації інвестиційних процесів лише в ГМК
Собівартість металопродукції

0,2-1,2%

Випуск металопродукції

1,1-8,7%

Макроекономічні показники

ОМЗР України
ТВВ 2012
Використання
факторів

Попит на
фактори

Ринок
факторів





Національна валюта
Оплата праці
Внутрішнє споживання

↓ 0,5%
↓ 0,3%
↓ 0,1%

Галузеві показники
Економічні
агенти

Виробництво

Внутрішнє
виробництво

Експорт

Чорні метали ↓2%

Ринки
товарів та
послуг

Попит на
товари та
послуги

Імпорт

Зовнішні ринки:
ЄС МС ІНШІ

Дістало подальшого розвитку застосування обчислювальних моделей
загальної рівноваги для оцінювання макроекономічних наслідків,
зокрема, структурних зрушень у галузевому виробництві під впливом
спадного тренду обсягів експорту вітчизняної продукції чорної
металургії.


Тимчасове розміщування й організація
харчування
↑0,3%

Комп'ютерне програмування та надання
інших інформаційних послуг
↑0,3%

Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
↓0,2%

Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
↓0,2%

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиціювання повітря
↓0,2%

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
↓0,2%

Інші галузі
↓0,1 /↑0,1-0,2%

Інвестиційний потенціал
розвитку енергетики
Ліквідація субсидій

Ефекти
моніторингу та
прозорості
Відсутній механізм
енергоефективністі

Приватизація –
Втрачені можливості і
дисбаланс інтересів
Від монополії до олігополії

Зміна парадигми
розвитку енергоринку
Від «Енергоефективність +»
до нової архітектури

Україна входить до 25 країн світу з найбільшим
рівнем енергетичних субсидій (7,5% ВВП)
Обсяг субсидій - від $8 до 13 млрд. –
достатній для інноваційного розвитку енергетики
Детінізація ринків – щорічно $10 млрд.
Оптимізація розрахунків – щорічно $2 млрд.
Енергоефективність – ($16 – 20) млрд.
Ринкова вартість енергетичних компаній - $6,4 млрд.
впала за період кризи на 75%.
Доходи бюджету від приватизації
у 2011-2013 рр. - 6,4 млрд. грн.
Державна власність (теплова енергетика)
Генерація – 10 млрд. грн

Постачання – 224 млн. грн

Оптимізація режимів – дисбаланс 8 ГВт,
скорочення операційних витрат на $ 1-2 млрд.
щорічно.
Інтеграція з європейськими електромережами збільшення експорту електроенергії у 1,5 рази
Збільшення НВДЕ в енергобалансі до 10%

Гармонізація системи технічного регулювання України
на принципах Нового та Глобального підходів ЄС
(на початок 2014 рік – 25%, вимога ЄС – 80%)
Стандартизація
2015 р.

8849
стандартів

1500
стандартів

45
регламентів

доопрацювати
18 регламентів

Метрологія

Сертифікація та оцінка
відповідності

В сфері технічного регулювання Україна просунулась тільки у горизонтальному
напрямі. На вертикальному (галузевому) напрямі ініціатива має бути за підприємцями.

Стратегія розвитку національної системи технічного регулювання
спрямована на подолання технічних бар’єрів в торгівлі

Вплив технічних бар’єрів на обсяги та структуру зовнішньої торгівлі
Витрати експортерів на подолання ТБТ 14% від
собівартості виробництва

34% українського експорту - ЄС з яких 75% - сировина
ЄС імпортує в Україну до 70% високотехнологічних товарів.

Негативне сальдо Україна – ЄС збільшилося більше ніж у 5 разів за останні 9 років.
Українські експортери переорієнтовуються з РФ на ринки третіх країн.

Екологічні вимоги.
Сталий розвиток.
Екодизайн (вимоги до товарів від
проектування до утилізації).

Проведено оцінки запровадження екологічних вимог УА
у ГМК. На модернізацію ГМК потрібно 11,4 млрд. дол.
США, що дасть змогу скоротити викиди парникових газів
на 15,9 млн. т щорічно.

УМОВИ ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ ДО ПРОЦЕДУР ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ
ДОЦІЛЬНІ

ЧИННІ

УЧАСНИКИ:
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, у т.ч.
ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ,
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
(РЕЗИДЕНТИ, НЕРЕЗИДЕНТИ)

УЧАСНИКИ:
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, у т.ч.
ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ,
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
(РЕЗИДЕНТИ, НЕРЕЗИДЕНТИ)

УМОВИ ДОПУСКУ:
•НЕДИСКРИМІНАЦІЯ
• КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
(„ВИРОБНИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЕЛЬ” –
відсутній)

УМОВИ ДОПУСКУ:
•НЕДИСКРИМІНАЦІЯ
• КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
(„ВИРОБНИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЕЛЬ” –
головний, преференційний)
НАСЛІДКИ

УЧАСНИКИ:
• ФІКТИВНІ ФІРМИ
• ОСОБИ (ДИЛЕРИ), ЩО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ВИРОБНИКІВ
• ОФШОРИ

УЧАСНИКИ:
• ВИРОБНИКИ
• ПРЕДСТАВНИКИ ВИРОБНИКІВ
• ІНШІ ОСОБИ-ДИЛЕРИ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• ЗАВИЩЕНІ ЦІНИ
•КОРУПЦІЯ (ВІДКАТИ)
•ТІНЬОВІ СХЕМИ
•ВІДСУТНЯ ПІДТРИМКА ВИРОБНИКА

РЕЗУЛЬТАТИ:
• ЦІНИ ВИРОБНИКА
•КОРУПЦІЯ (ВІДКАТИ) МІНІМАЛЬНІ
• ПІДТРИМКА ВИРОБНИКА

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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