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IMF staff team and Ukrainian authorities reached a staff-level agreement on
policies to support the country’s reforms in the context of the Stand-by
Arrangement (SBA).
This paves the way for consideration of the first review of the Stand-By
Arrangement (SBA) and request for an extension of the program by the IMF’s
Executive Board
Completion of the first review would enable disbursement of SDR 500 million
(about US$ 700 million).

An International Monetary Fund staff team led by Ms. Ivanna Vladkova Hollar
conducted remote discussions with the Ukrainian authorities on the country’s StandBy Arrangement from September 21 to October 18. At the conclusion of the
discussions, Ms. Vladkova Hollar made the following statement:
“An International Monetary Fund (IMF) mission team and Ukraine’s authorities have
reached a staff-level agreement on an updated set of economic, financial, and
structural policies to help address the economic and health crisis caused by COVID19, while maintaining macroeconomic and financial stability, reducing vulnerabilities,
and tackling key obstacles to private investment.
“As the recovery takes hold, the program’s focus is on
- (i) returning fiscal policies to settings consistent with medium-term debt
sustainability while protecting the socially vulnerable, strengthening revenue
administration, and reducing fiscal risks from quasi-fiscal operations, including in the
energy sector; (ii) safeguarding central bank independence and focusing monetary
policy on returning inflation to its target; (iii) ensuring banks’ financial health,
including through good governance, with the goal of reviving sound bank lending to
the private sector; (iv) tackling corruption and pushing forward with the
implementation of judicial reform; and (v) reducing the role of the state and vested
interests in the economy to improve the business environment, strengthen corporate
governance, attract investment and raise the economy’s potential.
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“The agreement as well as the authorities’ request for program extension to end-June
2022 are subject to approval by Fund Management and the IMF Executive Board.
Continued steadfast implementation of strong policies in these areas, consistent with
objectives under the program and agreed commitments, will pave the way for the IMF
Executive Board’s consideration of the review, expected in November.”
Ukraine’s 18-month SBA with an access of SDR 3.6 billion (equivalent to US$5 billion)
was approved on June 9, 2020 (see Press Release No. 20/239) to provide balance of
payments and budget support to help the authorities address the effects of the
COVID-19 shock, while consolidating achievements, and moving forward on
important structural reforms to reduce key vulnerabilities.

Місія МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу
стосовно першого перегляду програми у форматі стенд-бай

 Місія МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу стосовно заходів
на підтримку реформ, що їх здійснює країна у контексті угоди за форматом
стенд-бай.
 Це відкриває шлях до винесення на Раду виконавчих директорів МВФ
результатів першого перегляду програми стенд-бай та прохання щодо
продовження термінів програми.
 Завершення першого перегляду уможливить транш обсягом у 500 мільйонів
СПЗ (спеціальних прав запозичень), що становить еквівалент близько 700
мільйонів доларів США.

Місія Міжнародного Валютного Фонду на чолі з пані Іванною Владковою-Голлар
проводила дистанційне обговорення програми стенд-бай з представниками
влади України у період з 21 вересня по 18 жовтня. По завершенню дискусій пані
Владкова-Голлар зробила наступну заяву:

“Фахівці Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) та влада України досягли угоди
на рівні місії щодо оновленого переліку заходів економічної, фінансової та
структурної політики. Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що
їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров’я, так і забезпечити
макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути
основні перешкоди на шляху приватних інвестицій.
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По мірі того, як відновлення набирає сили, програма фокусується на
(і) поверненні податково-бюджетної політики до засад середньострокової
боргової стійкості з одночасним захистом соціально вразливих домогосподарств,
посиленням податкового адміністрування та зменшенням фіскальних ризиків від
квазі-фіскальних операцій, включно походженням з енергосектору; (іі)
забезпеченні незалежності центрального банку та пріоритетного спрямування
грошово-кредитної політики на повернення інфляції до її цільового показника;
(ііі) поліпшенні фінансового самопочуття банків, включно через доброякісне
управління, з метою відновлення повноцінного банківського кредитування
приватного сектору; (іv) боротьбі з корупцією та просуванні вперед реформи
судочинства; та (v) зменшенні ролі держави та привілейованих груп в економіці з
метою поліпшення бізнес-середовища, посилення корпоративного управління,
залучення інвестицій та оптимізації економічного потенціалу.
Як угода, так і прохання влади України щодо продовження програми до кінця
червня 2022 року підлягають затвердженню керівництвом Фонду та Радою
виконавчих директорів МВФ. Цілеспрямована і позбавлена пауз реалізація
потужних заходів у цих секторах, за умови їх відповідності меті програми та
досягнутим домовленостям, відкриває шлях до винесення результатів першого
перегляду на Раду виконавчих директорів МВФ– орієнтовно у листопаді“.

18-місячна програма з Україною у форматі стенд-бай з можливістю доступу до
3.6 мільярдів СПЗ (еквівалент близько 5 мільярдів доларів) була схвалена 9
червня 2020 року (див. прес-реліз № 20/239) з метою забезпечення підтримки
платіжного балансу та бюджету в той час, як влада України бореться з наслідками
шоку під пандемії COVID-19. Ця програма покликана консолідувати попередні
здобутки та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ
з метою мінімізації ключових уразливостей.

