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Виконавча Рада МВФ завершила другий перегляд програми EFF для України,
ухвалила виділення коштів на суму 1 млрд дол. СШ А і розглянула
ретроспективний аналіз угоди про кредит «стенд-бай» в 2014-2015 роках




Виконавча Рада МВФ завершила другий перегляд економічної програми України
Завершення перегляду відкриває шлях до надання Україні коштів у розмірі
приблизно 1 млрд дол. США, після чого загальна сума виділених коштів
становитиме приблизно 7,62 млрд дол. США.
Економічна програма України спрямована на повернення економіки на шлях
зростання, відновлення зовнішньоекономічної стійкості, зміцнення державних
фінансів, підтримку фінансової стабільності і сприяння економічному зростанню.

Сьогодні Виконавча Рада Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) завершила другий
перегляд економічної програми для України, фінансування якої здійснюється на
підставі угоди про Механізм розширеного фінансування (EFF). Завершення цього
перегляду відкриває шлях до надання Україні коштів у розмірі 716,11 млн СПЗ
(приблизно 1 млрд дол. США), після чого загальна сума коштів, наданих в рамках цієї
угоди, становитиме 5444,21 млн СПЗ (приблизно 7,62 млрд дол. США). Завершуючи
цей перегляд, Виконавча Рада ухвалила звільнення від необхідності виконання
критеріїв ефективності, які стосуються чистих міжнародних резервів,
ненагромадження заборгованості за зовнішніми платежами і незапровадження нових
валютних обмежень.
Чотирирічна угода з Україною на суму 12,348 млрд СПЗ (приблизно 17,5 млрд дол.
США на час ухвалення угоди) була затверджена 11 березня 2015 року (див. прес-реліз
№ 15/107) з метою підтримки економічної програми уряду, спрямованої на повернення
економіки на шлях зростання, відновлення зовнішньоекономічної стійкості, зміцнення
державних фінансів, підтримки фінансової стабільності і сприяння економічному
зростанню шляхом проведення структурних і управлінських реформ, забезпечуючи
водночас захист найбільш уразливих груп населення.
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Виконавча Рада розглянула також ретроспективний аналіз виконання угоди про кредит
«стенд-бай» (СБА) для України, що була схвалена в квітні 2014 року (див. прес-реліз
№ 14/189).
Після завершення обговорення на засіданні Виконавчої Ради Директор-розпорядник
МВФ пані Крістін Лагард, яка головувала на засіданні, заявила:
«В Україні спостерігаються позитивні ознаки оздоровлення, незважаючи на складні
зовнішні умови і важку економічну кризу. Набирає обертів економічна активність,
рівень інфляції швидко знижується, а впевненість зростає. Збільшились обсяги
валових міжнародних резервів і банківських депозитів. Попри важкі наслідки
соціальної та економічної кризи очікується, що темпи зростання у наступний період
будуть більш високими. Ці успіхи значною мірою досягнуті завдяки реалізації
програми офіційних органів, зокрема їх розумної макроекономічної політики,
сміливих кроків з підвищення енергетичних тарифів до рівня відшкодування
собівартості, а також заходів щодо оздоровлення банківської системи. Водночас, з
огляду на значні майбутні виклики, неухильне проведення політики залишається
критично важливою умовою досягнення цілей програми.
Подальший прогрес в сфері фіскальних реформ має ключове значення для
забезпечення стійкості у середньостроковій перспективі. Органи влади повинні
уникати змін податкової політики, які призводять до зростання дефіциту. Акцент
необхідно робити на поліпшенні податкового та митного адміністрування. Крім того,
здійснення параметричної пенсійної реформи має вирішальне значення для зменшення
великого структурного дефіциту пенсійного фонду, сприяння зниженню бюджетного
дефіциту і державного боргу і створення можливостей для того, щоб з часом довести
розміри пенсій до стійких рівнів.
Управління монетарною політикою здійснювалося вміло, а реформи фінансового
сектора почали приносити результати. Пріоритет потрібно й надалі віддавати
зниженню інфляції і відновленню міжнародних резервів, а також створенню
можливостей для поступового скасування адміністративних заходів, що залишаються.
Органам влади необхідно додатково зміцнити банківську систему шляхом
рекапіталізації банків, ліквідації позицій з кредитування пов'язаних осіб і
врегулювання проблеми знецінених активів.
Для досягнення стійкого оздоровлення необхідно завершити структурну перебудову
економіки, у якій багато що ще належить зробити, у тому числі у сфері боротьби з
корупцією і підвищення ефективності управління. Створення рівних умов діяльності
та забезпечення однакового застосування законів мають величезне значення для
збільшення інвестицій. Необхідно рішуче приступити до перебудови і роздержавлення
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державних підприємств, а також кримінального переслідування випадків корупції на
високому рівні.
Міжнародні партнери України зробили свій внесок в зусилля із зміцнення економіки,
надавши значну фінансову та технічну підтримку. Як і раніше, це має важливе
значення для успіху програми. Завершення реструктуризації суверенного боргу по
облігаціях, які знаходяться у володінні приватних власників, стало важливим кроком
на шляху відновлення економічно виправданої динаміки боргу. Важливо, щоб процес
урегулювання іншої суверенної заборгованості відбувався без затримок.
Ретроспективний аналіз виняткового доступу до ресурсів в рамках угоди про кредит
«стенд-бай» в 2014-2015 роках показує, що незважаючи на те, що програма з самого
початку зіткнулася з істотними ризиками і не досягла багатьох своїх цілей, вона
відігравала роль важливого якоря політики в умовах невизначеності».

