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Реформи розпочато у 2015
Ефект від багатьох помітний не відразу.

Україна: індекс легкості ведення бізнесу

Джерело: Світовий банк

 Очищення 
банківського сектору 
(за два роки НБУ вивів 
з ринку 63 банки) 

 Скасування сотень 
бюрократичних 
процедур

 Реформування 
корпоративного 
управління державних 
підприємтв

 Реформування 
системи державних 
закупівель (PROZORRO)
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Приклад успіху: система державних закупівель PROZORRO

За рік існування платформи:

 заведено 74 тис. тендерів на суму ~15 млрд грн

 зекономлено >700 млн грн бюджетних коштів

 4 000 замовників; 10 000 постачальників

Чемпіони з впровадження ProZorro
(кількість завершених тендерів) 

2 408

3 433

4 667

8 127

25 093

Міністерство освіти

Міненерговуглепром

Дніпропетровська ОДА

Мінінфраструктури

КМДА

 Закон «Про публічні
закупівлі» сприяє
повному переходу усіх
державних закупівель
в електронний формат 
з 1 серпня 2016 р.

 Це допоможе
економити близько 50 
млрд грн на рік або
~8% доходів
Держбюджету України
на 2016 рікДжерело: ProZorro
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Економіка повертається до зростання

Квартальні показники реального ВВП, зміна рік-до-року

Джерело: УкрСтат

 Структура економіки 
змінилась через втрату 
індустріалізованих 
територій

 Довгострокові чинники 
росту ще треба 
віднайти (ймовірно, 
розвиток малого та 
середнього бізнесу)

 Повернення до 
зростання після більш 
як двох років падіння 
економіки: +1.5% у 
2016 р. (проти -9.9% у 
2015 р.)
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Темп зростання буде помірним

Основні фактори, які обмежують швидке зростання у
короткостроковому періоді:

A. Висока інфляція у минулому досі впливає на доходи населення

 -20% р/р падіння реальної заробітної плати у 2015 р.

 …але суттєве зниження ставки єдиного соціального внеску
у 2016 р. (з понад 40% до 22%) має спонукати
роботодавців до підвищення заробітних плат

B. Напруженість в торгових відносинах з Росією

 ембарго на імпорт з України продукції харчового та агро-
комплексів

 скасування договору про зону вільної торгівлі
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Інфляція уповільниться до 15% у 2016 р.

Індекс споживчих цін, р/р

Джерело: УкрСтат

 Інфляція знизиться до 
15.1% станом на 
кінець 2016 р. (проти 
43.3% у 2015р.)

 ...оскільки левова 
частка структурних 
змін уже відбулася 
(девальвація гривні, 
підвищення тарифів на 
комунальні послуги)
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Стан поточного рахунку покращується незважаючи на падіння
експорту

Джерело: УкрСтат

 Дефіцит поточного 
балансу найменший за 
останні 10 років - $0.2 
млрд (0.2% ВВП)

 Падіння імпорту (-29% 
р/р) перевищило падіння 
експорту (-27% р/р)

 Експорт постраждав через 
втрату східних регіонів, 
падіння цін на сировинні 
товари та зменшення 
торгівлі з Росією.

 Імпорт впав через 
знецінення гривні та 
пов’язане з цим падіння 
реального доходу 
населення. 

Стан платіжного балансу помісячно, $ млрд
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Утримати рахунок поточних операцій збалансованим у 2016 р.
не вдасться

Джерело: УкрСтат, SP Advisors

 Викликане девальвацією 
гривні коригування 
імпорту вже відбулося, в 
той час як експорт досі в 
зоні ризику, через дві 
причини...

 …перша причина –
напружені торгові 
відносини з Росією, частка 
якої в загальному 
експорті знизилась за 
останні два роки з 30% до 
16%.

Експорт товарів та послуг за регіонами
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Утримати рахунок поточних операцій збалансованим у 2016 р.
не вдасться (продовження)

Джерело: Bloomberg

 …друга причина –
ризик подальшого 
падіння цін на 
сировинні товари.

 Сировинна продукція 
складає близько 75% 
українського експорту. 

 Загалом, ми очікуємо, 
що дефіцит рахунку 
поточних операцій 
зросте у 2016 р. до
$2.8 млрд (3.2% ВВП).

Динаміка цін на сировину за останні 12 місяців, 100% = кві-2015
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Співпраця з МВФ залишається основним чинником фінансової
стабільності

Джерело: НБУ

 На 1 березня 2016 р. 
зовнішні валютні 
резерви НБУ склали 
$13.5 млрд. 

 Співпраця з МВФ була 
зупинена через 
зволікання у прийнятті 
змін до податкового 
законодавства.

 Відновлення програми 
МВФ відкриє доступ до 
додаткових кредитних 
програм - $1 млрд від
США та понад EUR 1 
млрд від ЄС.

Зовнішні валютні резерви НБУ, $ млрд
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Дякую за увагу!

Копію презентації ви можете завантажити за посиланням
http://www.spadvisors.eu/rs/item_132/

http://www.spadvisors.eu/rs/item_132/

