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Україна у 2013 році

У пошуках фінансових ресурсів
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Перед обличчям рецесії в економіці, рекордних фінансових
потреб та з наближенням президентських виборів, владі
доведеться робити непростий вибір шляху розвитку на найближчі
2 роки. У найбільш загальному вигляді їх три: 1) Йти на угоду з
МВФ та ліквідовувати дисбаланси, ставлячи під загрозу власне
політичне (і не тільки) майбутнє; 2) Рухатися в бік Росії, роблячи
значні стратегічні поступки (Митний Союз, продаж ГТС тощо); 3)
Шукати внутрішні ресурси для підтримки існуючого стану речей, в
т.ч. за рахунок обмежень на рух капіталу та політики фінансової
репресії.
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Українська
економіка
втратила
драйвери
посткризового
зростання і з 2П2012 увійшла у нову рецесію (Рис1.). Ця рецесія
не буде гострою та глибокою, як попередня, але стане затяжною з
млявим відновленням. Зростання ВВП на 2012 рік прогнозується в
межах 0,0-0,2%, на 2013 – падіння на 0,3%. У передвиборчий 2014
рік економіка може прискоритися до 2%.



Можливостей швидко оживити економічне зростання не буде.
Фіскальна політика буде консервативною з огляду на обмежені доходи
бюджету в умовах рецесії, хоча можливі нові ідеї. Так, планується
перекласти на НБУ фінансування «видатків розвитку» через
пом’якшення монетарної політики та емісійне кредитування.



Попереду – власна фінансова скеля (Рис.2). У 2013 році владі
доведеться шукати джерела для фінансування дефіциту бюджету,
платіжного балансу та виплат боргу. Сумарно уряду та НБУ буде
потрібно профінансувати 50 млрд.грн. дефіциту бюджету (ця цифра
вочевидь буде більша), $14 млрд. дефіциту поточного рахунку та
погасити 45 млрд.грн. внутрішнього боргу і $9,1 млрд. зовнішніх
боргів, з яких $5,8 млрд. – МВФ.



Економічна політика буде реалізовуватися з прицілом на
президентські вибори 1кв2015. Владі потрібно відновлювати
втрачений рейтинг, тому не слід очікувати на різку зміну політичного
курсу 2012 року, реалізацію реформ та непопулярних кроків.
Свідченням цьому є останні кадрові призначення.



Валютний режим не зазнає відчутних змін, будучи соціально
чутливою темою та впливаючи на обсяги фінансових потреб уряду
(девальвація їх збільшує). Лібералізація та гнучкість курсу будуть
дуже умовними, а керована девальвація гривні можлива не більше ніж
до 8,4 грн/$ на кінець року.



Шанси на угоду з МВФ досить невеликі – 1:3. Владі невигідно йти
на умови Фонду, тоді як МВФ вимагатиме попереднього виконання
зобов’язань старої SBA-програми перед затвердженням нової. З точки
зору влади, відмова від співпраці з МВФ не створює додаткових
політичних ризиків напередодні виборів, хоча вимагає пошуку інших
швидких джерел покриття дефіцитів.



Одним з таких джерел є угода України з Росією щодо вступу до
Митного Союзу або продажу ГТС Газпрому в обмін на зниження ціни
на газ до $160-180 з нинішніх $430 (економія $8-9 млрд.). Рейтингові
втрати влади будуть значно менші, ніж від угоди з МВФ, однак
всередині правлячої команди є значна опозиція до такого шляху.



В якості альтернативного джерела фінансування потреб уряду
та НБУ влада буде серйозно розглядати внутрішні резерви,
зокрема готівкові валютні заощадження населення, активи банків та
мінімізацію схем виведення капіталу. Хоча і дуже контроверсійний,
валютний податок має великі шанси бути введеним у наступному році
(Рис.3). Банки також можуть стати жертвою більш активної фінансової
репресії. Деякі кроки можуть бути спрямовані на обмеження відтоку
капіталу через трансфертне ціноутворення та офшори.



У найгіршому випадку криза 2013 року буде значно глибшою.
Якщо угода з МВФ не відбудеться, Росія не знизить ціну на газ, а
ефективність з мобілізації внутрішніх резервів буде незначною,
Україна може пережити гостру фінансову кризу з неконтрольованою
девальвацією,
інфляцією
та
проблемами
з
рефінансуванням
державних і приватних боргів (Рис.4).

Рис.1. ВВП 2001-2012 рр., сез.згл., млн.грн.
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Рис.2. Графік погашення державного боргу по
валютах ($ – зверху; грн. – знизу), млрд.грн.
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Рис.3. Оцінка фінансових потреб, наявних та
ймовірних ресурсів, $ млрд.
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Рис.4. Золотовалютні резерви у $ млн. та
місяцях імпорту
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р/р
Світ
США
Єврозона
Китай
Росія
Туреччина
Польша
Румунія
Україна
Табл.1. Зростання

1 кв. 2 кв. 3 кв.
3.1% 2.7%
2.4% 2.1% 2.5%
-0.1% -0.5% -0.6%
8.1% 7.6% 7.4%
4.9% 4.0% 2.9%
3.4% 3.0% 1.6%
3.5% 2.3% 1.9%
0.9% 1.1% -0.8%
2.0% 3.0% -1.3%
ВВП окремих країн у 2012
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Рис.5. Промислове виробництво, сез.згл.
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Рис.6. Зростання ВВП за галузями
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ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 2012 РОКУ
Після кризи 2008-2009 рр. українська економіка пережила
помірне відновлення, яке, однак, почало виснажуватися вже з
кінця 2011 р. Якщо відкинути позитивний ефект від рекордного
врожаю, було видно, що ще у 4кв2011 економіка різко вповільнилася.
Тоді, зростання ВВП (без с/г) загальмувало до 2,3% р/р з 3,4-5,3% р/р у
2010-3кв2011 рр., а промислове виробництво почало знижуватися з
літнього максимуму (Рис.5). Це вповільнення продовжилося у 1П2012,
коли ВВП зріс на 2,5% р/р, та переросло у спад вже у 3кв2012 (-1,3%
р/р) (Рис.6). Економічні індикатори жовтня-листопада дозволяють з
впевненістю говорити, що ВВП впаде і за результатами 4кв2012. Ситуація
могла б бути гіршою, якби економіку частково не підтримували
інфраструктурні інвестиції та туризм на ЄВРО-2012 у 1П2012 і
передвиборчі бюджетні та приватні витрати (за оцінками ~$2,5 млрд.) у
3кв2012. З відходом цих стимулів у минуле, перспективи 2013 року
стають ще менш райдужними.
Однією з вагомих причин сповільнення економіки стало
охолодження глобальної економіки та зниження попиту на
традиційний товар українського експорту – метал. Так, експорт
металургійної продукції за 10м2012 впав на 12,6% р/р, причому у липніжовті падіння становило 17,4% р/р. Однак, на противагу цьому
сприятлива кон’юнктура на ринку с/г-продукції дозволила збільшити
експорт агропромислових товарів за 10м2012 на 43,4% р/р до
рекордного рівня, сповна нівелювавши падіння експорту металургійної
продукції. В кінцевому підсумку, загальний експорт товарів зріс на 2,4%
р/р за 10м2012 після підвищення на 33% р/р у 2011 році.
Відповідно, основні чинники негативної економічної динаміки
були внутрішніми. Передусім, вдалося в знаки значне погіршення
інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу в країні. Посилився
фіскальний тиск на бізнес. По-друге, жорстке монетарне середовище
створене діями НБУ призвело до зупинки кредитування банками.
Відбулося зростання реальних процентних ставок до 20% – рівня
небаченого за останні 10 років (Рис.7). Все це значним чином
пригнічувало інвестиційну активність, яка знизилася на 2,9% у 3 кв.
Завершення інфраструктурних проектів призвело до падіння у
будівництві у 3 кв. на 15% р/р.
Єдиним сегментом економіки, який всупереч усьому
демонстрував двозначні темпи зростання, було споживання
домогосподарств (Рис.8). Офіційно, приріст реальних споживчих витрат
населення оцінювався у 10-14% р/р протягом 1-3кв2012. Саме завдяки
їм економіка зростала. Однак, якість цих цифр викликає сумніви. Так,
наприклад, реальне споживання продуктів харчування, яке як правило
не є надто циклічним, після зростання у 2011 році на 21%, додало ще
10% р/р за 9м2012. Співставлення з іншими індикаторами споживчого
попиту дозволяє припускати, що за сильним зростанням обсягів
споживчих витрат скоріше ховається детінізація сфери роздрібної торгівлі
та послуг, примусове «відбілення» зарплат та занижена офіційна
інфляція.
Впродовж року офіційна споживча інфляція в Україні
залишалася на дуже низькому рівні – близько 0% р/р (Рис.9).
Причин цьому було декілька: 1) здешевлення цін на продукти
харчування внутрішнього виробництва під впливом ефекту від
рекордного
врожаю
минулого
року;
2)
відсутність
зростання
адміністративно-регульованих цін напередодні виборів; 3) жорстка
політика НБУ по стримуванню зростання гривневої ліквідності; 4)
стагнація цін на світовому ринку на енергетичні товари, що сприяло
відносній стабільності цін на паливо в Україні.
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ВВП
ІСЦ USD/UAH
Dragon
2.5% 8.0%
8.80
ICU
1.7%
9.00
Troika
2.0% 6.5%
9.00
Ukrsibbank
2.5% 7.0%
9.00
Erste Bank
3.0% 14.0%
10.00
Morgan Stanley 0.3% 7.0%
IMF
3.5% 5.9%
Fitch
3.1%
Government
3.4% 4.8%
8.40
KINTO
-0.3% 9.5%
8.40
Табл.2. Прогнози основних інвестиційних
банків та міжнародних організацій на 2013 р.
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Рис.11. Сценарії динаміки ВВП на 2013-2014
рр., 4 кв. сума, в пост.цінах, млрд.грн.

ПОГЛЯД У 2013 РІК І ДАЛІ
Більшість аналітиків прогнозує, що 2013 рік буде кращим для
України, ніж 2012, і ВВП зросте на 2,0-2,5%. Ще більш оптимістично
оцінюють майбутнє економіки в уряді та міжнародних організаціях
(Табл.2). Я вважаю навпаки – 2013 рік буде гіршим за 2012 (Табл.3).
Наведу основні аргументи:
 Економіка буде позбавлена додаткових стимулів, зокрема, державного
фінансування інфраструктурних проектів як до ЄВРО-2012, та
передвиборчих офіційних та неофіційних витрат партій та депутатів
(за оцінками ~$2,5 млрд.). Навпаки, пост-виборча фіскальна
консолідація негативно позначиться на економічному зростанні. Так,
бюджет на 2013 рік передбачає зниження доходів (Рис.10),
замороження соціальних витрат на рівні 2012 року та скорочення
видатків розвитку на 44%.
 Інвестиційна діяльність і надалі залишатиметься пригніченою через
падіння прибутків компанії, погіршення інвестиційного клімату,
фіскальний тиск та заморожене кредитування. Разом з тим, ситуація
може змінитися на краще, якщо НБУ вдасться активізувати кредитну
активність банків, пом’якшивши монетарну політику.
 Зовнішній попит на українську продукцію попри очікування
залишатиметься слабким. 1) Передусім, зростання світової економіки
навряд чи прискориться порівняно з 2012 роком. Не слід очікувати на
масштабні стимули з боку Китаю, який у 2009 році став драйвером
відновлення попиту і цін на сировину. Європейські дисбаланси також
продовжать
повільно
коригуватися,
і
економіка
зони
євро
перебуватиме у рецесії. 2) Експорт агропромислової продукції навряд
чи втримається на рекордних значеннях цього року. 3) Без відчутної
девальвації український експорт продовжуватиме втрачати цінову
конкурентоспроможність від відносно завищеного курсу гривні.
 Споживчий попит різко загальмує після посткризової акселерації у
2010-2012 рр. і в кращому випадку буде перебувати на межі стагнації.
Таким чином, у 2013 році економіка не матиме жодних
внутрішніх та зовнішніх драйверів зростання. Тож, за реалістичним
сценарієм рецесія триватиме щонайменш до кінця 1П2013, і лише
завдяки низькій базі у 2П2013 може початися мляве пожвавлення. Мій
новий прогноз динаміки ВВП на 2013 рік становить -0,3% (попередній
+0,3%) (Рис.11).
Рецесія 2012-13 рр. буде м’якшою ніж криза 2008-09 рр.,
коли реальний ВВП впав на 19% з піку, інвестиції – на 55%, а експорт –
на 34%. Тоді передумовами обвалу економіки стали декількарічна
кредитна експансія, бульбашка на ринку нерухомості та деструктивний
для фінансового ринку та експорту зовнішній шок. Нині економіка не має
таких дисбалансів, хоча існують інші ризики, які можуть призвести до
більш глибокого падіння:
 Внутрішні макроекономічні шоки, на кшталт різкого підвищення
тарифів на ЖКГ та/або девальвації гривні, здатні серйозно пошкодити
споживчий попит та інвестиції.
 Суттєві прорахунки у економічній політиці. Наприклад, тривалий
захист фіксованого курсу ціною втрати великих обсягів ЗВР може
призвести до неконтрольованої девальвації, а продовження ультражорсткої монетарної політики – до кризи неплатежів та колапсу
банківської системи.
 Зовнішні шоки, зокрема раптове погіршення умов торгівлі або миттєва
зупинка притоку капіталу (т.зв. sudden stop). Відплив капіталу
можливий через: а) провали в економічній та зовнішньополітичній
політиці, які спровокують санкції/торгові війни по відношенню до
України; б) чергове загострення боргової кризи в Європі; в)
погіршення суверенного рейтингу України в т.ч. внаслідок відсутності
співпраці з МВФ.
За моїми підрахунками падіння економіки України при реалізації
песимістичного сценарію може сягнути 4% і більше (Рис.11).
Перший погляд у 2014 рік вказує на можливість деякого
пожвавлення економіки (ВВП +2%). Причинами відновлення
активності можуть стати передвиборче стимулювання споживчого попиту
та можливе поліпшення кон’юнктури на експортних ринках. Водночас,
дорога до цього буде складною та переповненою ризиків. Слід також
розуміти, що без структурних змін досягти стійких високих темпів
зростання економіки буде неможливо.
Табл.3. Макроекономічні прогнози
2012
2013
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
ВВП, р/р
2.0% 3.0% -1.3% -2.9% -2.4% -3.4% 1.3% 2.7%
ІСЦ, р/р
1.9% -1.2% 0.0% 0.1% 1.3% 3.8% 4.7% 7.2%
Баланс бюдж., % ВВП
Поточний рах., % ВВП
USD/UAH, к.п.
7.99 7.99 7.99 7.99 8.20 8.30 8.30 8.40

3

2011
5.2%
4.6%
-1.8%
-5.5%
7.99

Річні
2012 2013 2014
0.0% -0.3% 3.0%
0.1% 7.2% 8.5%
-3.9% -3.7% -4.5%
-8.5% -7.5% -8.5%
7.99 8.40 8.60
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Рис.12. Поточний рахунок та прямі іноземні
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Рис.14. Приплив боргового фінансування за
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8

40 000
35 000

ЗВР, $ млн.
ЗВР/Імпорт, міс (ПШ)

7

30 000

6

25 000

5

20 000

4

15 000

3

10 000

2

5 000

1

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис.15. Золотовалютні резерви у $ млн. та
місяцях імпорту

0

ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
Україні вдалося втримати офіційний курс гривні на рівні 7,99
грн/$ протягом року. За це НБУ довелося заплатити втратою $6,5
млрд. ЗВР з початку року, кризою ліквідності на фінансовому ринку та
зростанням реальних процентних ставок до 20%. Попри очікування
загалу, що влада піде на «м’яку девальвацію» після виборів, НБУ посилив
адміністративне втручання в ринок, увівши норми про обов’язковий
продаж 50% валютної виручки експортерами, про скорочення термінів її
повернення з 180 до 90 днів та про обов’язковий продаж валютних
переказів на користь фізичних осіб більших за 150 тис.грн. Такі «ручні»
методи регулювання дозволили збити курс до 8,07 грн/$ на міжбанку.
Активне адміністративне втручання центрального банку у
курсоутворення сигналізує про те, що НБУ відмовився від
попередньої ідеї про «м’яку девальвацію» та «більшу гнучкість».
Поки що незрозуміло, якою конкретно виявиться валютна політика НБУ у
2013 році, однак попередні законодавчі ініціативи та останні коментарі в
ЗМІ дозволяють говорити про крок назад у валютній лібералізації. Висока
соціальна чутливість теми валютного курсу робить його заручником
політичної волі, навіть незважаючи на ті дисбаланси, які він породжує.
Власне тому, всупереч очікуванням влада може і надалі продовжувати
проводити політику фіксованого курсу, дозволяючи лише незначне
зниження гривні до 8,40 грн/$ до кінця року, хоча справедливий курс
знаходиться нижче (на 8-13% згідно МВФ станом на травень 2012, та на
20-25% згідно моїх оцінок).
Фундаментальна проблема з курсом давно відома: 1) слабка
конкурентоспроможність
експорту;
2)
невисока
інвестиційна
привабливість економіки; 3) низька довіра населення до гривні як засобу
нагромадження. Ці три фактори стали причиною повторного (після
періоду 2007-08) нагромадження дефіциту поточного рахунку, зниження
притоку ПІІ та зростання попиту на готівкову валюту (Рис.12). За
рахунок цього у платіжному балансі за 11м2012 сформувалася «діра» у
$14,5 млрд., покриття якої вимагало припливу іноземного боргового
капіталу (Рис.13) та збільшення залежності від зовнішньої кон’юнктури
на фінансових ринках.
Власне, одним із найбільших сюрпризів 2012 року стала
дивовижна
стабільність
притоку
боргового
капіталу
по
фінансовому рахунку. Ще на початку року аналітики дуже скептично
ставилися до здатності українських компаній, банків та держави залучити
значний обсяг кредитів. Однак, песимізм не виправдався: якщо у 2011
році приплив такого капіталу складав понад $12 млрд., то навіть при
негативному відношенні до України у цьому році за 11м2012 приплив
становив більше $11 млрд. (+1% р/р). Оскільки детальних помісячних
даних по фінансовому рахунку НБУ не надає, структуру чистого притоку
можна бачити лише за 9м2012 (Рис.14). Вона свідчить про те, що
основний приплив боргового капіталу припав на нефінансовий сектор
(+$8,3 млрд.) та частково державу без МВФ (+$1,5 млрд.), тоді як банки
продовжили повертати борги (-$2,0 млрд.). Якщо ж брати до уваги
погашення державою кредитів перед МВФ (-$2.1 млрд.), то єдиним
сектором, який залучав борги, був нефінансовий.
Бум зовнішнього кредитування нефінансового сектору зараз
знаходиться у зрілій фазі, схожій на аналогічну у бумі зовнішнього
кредитування банків кінця 2007 року, чим створює передумови для різкої
зупинки притоку (sudden stop) та кризи платіжного балансу. Хоча поки
що ознак його завершення та початку нестабільності немає, такі ризики
відкидати не варто. Як не як, нині боргове навантаження нефінансового
сектору перевищує 150% від його ВДВ, що є високим рівнем як для
нерозвиненої економіки.
Очевидно, що у 2013 девальваційний тиск на гривню
збережеться і навіть посилиться.
 У 2013 році навряд чи слід очікувати суттєвого поліпшення стану
поточного рахунку без прискорення світової економіки, девальвації
гривні, або зниження ціни на газ. Я очікую, що відбудеться лише
помірне зниження дефіциту до $14 млрд. (7,5% ВВП), завдяки
слабкому інвестиційному та споживчому попиту, а також можливим
адміністративним фізичним обмеженням імпорту з боку держави.
 Приплив ПІІ теж буде млявим – в найкращому випадку на рівні цього
року ($6-7 млрд.).
 Збільшення валюти поза банками може бути меншим, ніж у цьому році
за рахунок адміністративних обмежень та боротьби з тіньовими
потоками. Прогноз - $7 млрд.
 Приплив боргового капіталу у 2013 році залишається найбільшим
питанням. Уряду з НБУ потрібно буде погасити $7,1 млрд. зовнішніх
кредитів (включно з МВФ), тоді як запозичення плануються на рівні $4
млрд. (без МВФ). Банки, вочевидь, продовжать виводити капітал
темпом близьким до $3 млрд. на рік. Відтак, здатність нефінансового
сектору рефінансувати старі та залучити нові кредити стане ключовою
у питанні фінансування дефіциту валюти.
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Таким чином, у базовому сценарії дефіцит ПБ може скласти
$6,5 млрд. Нинішній рівень ЗВР ($25,3 млрд.) вже перетнув критичну
позначку у 3 місяці імпорту, яка асоціюється з високими ризиками
курсової нестабільності (Рис.15). Тому при такому сальдо платіжного
балансу в кінці року резерви можуть впасти нижче $20 млрд. або 2,3
місяців імпорту. Тим не менш, навіть за цього варіанту владі, можливо,
вдасться втримати курс. Якщо ж раптом ризики, про які йшла мова вище,
реалізуються, дефіцит платіжного балансу може бути значно більшим $15-20 млрд. Тоді Україні не уникнути обвальної неконтрольованої
девальвації та фінансової кризи.
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Рис.16. Ставка овернайт на міжбанку
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БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Як і очікувалося фінансова система наприкінці року
пережила значний стрес на фоні жорсткої монетарної політики НБУ та
уповільнення припливу депозитів в банки (див. піврічний огляд від
26.07.2012). Ставки на міжбанку злетіли до 50% річних, чого не було з
початку 2009 року, коли йшов масовий відток депозитів. Власне, у
жовтні-листопаді лише було декілька днів, коли «нічні» ставки
опускалися нижче 20% (Рис.16). Внаслідок такої штучно створеної кризи
ліквідності деякі банки, особливо малі, стали дуже вразливими до
найменшого відтоку депозитів. У окремих банках почалися справжні
проблеми зі знаттям коштів. НБУ був змушений активізувати
рефінансування банків, в результаті чого обсяги залучених банками
коштів на строк понад 30 днів різко зріс. Кількість бажаючих взяти такі
кредити також збільшилася до понад 30 банків (Рис.17). В умовах такого
фінансового стресу державі було складно фінансувати зростаючий
дефіцит бюджету без допомоги НБУ. Так, банки стали покупцями лише 8
млрд.грн. ОВДП, в основному валютних. Інших 21 млрд.грн. з чистого
приросту внутрішнього боргу у 26 млрд.грн.
профінансував НБУ
(Рис.18).
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Рис.19. Приріст депозитів населення та не
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Рис.18. Приріст ОВДП у власності у 2012 році, млрд.грн.
У 2013 році фінансова система стикнеться з наступними
ризиками:
1) Уповільнення депозитної динаміки. Приплив депозитів в
банки у 2012 році був досить сильним: хоча депозити фірм майже не
змінилися, за 11м2012 депозити населення зросли на 51,4 млрд.грн.
Попри високі гривневі ставки, які сягали 25-30% у вересні-листопаді,
домогосподарства віддавали перевагу валютним вкладенням, ставки за
якими не перевищували 10% (Рис.19). Це означає, що девальваційні
очікування були значно вищими, ніж процентний диференціал. У 2013
році депозитна динаміка може суттєво уповільнитися. По-перше,
внаслідок рецесії в економіці доходи та заощадження домогосподарств
знижуватимуться. По-друге, різке зміщення часової структури залучених
депозитів у бік надкоротких ресурсів може зіграти з банками злий жарт,
коли депозити почнуть тікати з системи через зниження ставок. Останній
момент особливо важливий і його варто розкрити детальніше.
Характер процесів у банківській системі наприкінці 2012
року став нагадувати піраміду, коли банки переключилися на
залучення дуже коротких грошей для покриття касових розривів. Так,
обсяг залучених депозитів зі строком до 1 місяця у жовтні-листопаді зріс
до більш ніж 60 млрд.грн., тоді як ще на початку року такі рахунки
отримували менше 30 млрд.грн. Ці кількатижневі депозити перевищили
усі інші строки разом узяті, склавши понад 50% від усіх залучених
банками строкових коштів (Рис.20). Особливо активно на високих
коротких ставках спекулювали нефінансові компанії (НФК). Так,
наприклад, у листопаді з 70 млрд.грн. залучених строкових депозитів
НФК 80%, або 56 млрд.грн., були кошти розміщені на строк до 1 місяця. У
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січні-травні,
коли
процентні
ставки
були
нижчими
за
5%,
середньомісячний обсяг залучених коштів НФК становив 35 млрд.грн., з
яких 66%, або 23 млрд.грн., були кошти з погашенням до 1 місяця.
Тобто, коли ці спекулятивні гроші почнуть різко виходити з банківської
системи, проблеми неминучі.
2) Бюджетна «фіскальна скеля». Уряду потрібно буде погашати
81 млрд.грн. боргів, на 15 млрд.грн. або 23% більше ніж 2012 року. З цієї
суми зовнішні погашення складатимуть $4,3 млрд. за середнім курсом 8,3
грн/$, а внутрішні – 45,5 млрд.грн. Найбільші зовнішні виплати будуть
йти на користь МВФ ($2,5 млрд.) та єврооблігацій ($1 млрд.) з піками у
січні, квітні, червні та серпні. Внутрішні виплати включатимуть валютні і
гривневі ОВДП з піками у березні, квітні та серпні (Рис.21). Включно з
дефіцитом, фінансові потреби уряду у 2013 році складуть 132 млрд.грн.
(Рис.22).
У цьому сенсі проблема полягає із джерелами запозичень.
Внутрішній «реальний» ринок навряд чи дасть очікуваних 78 млрд.грн.
порівняно з 55 млрд.грн. у 2012 році особливо при вищезазначеній
слабкій динаміці депозитів. А при несприятливій кон’юнктурі на зовнішніх
ринках та погіршенні рейтингу України залучити $5,2 млрд. через
єврооблігації бачиться надскладним.
У 2013 єдиним кредитором останньої інстанції для бюджету
та банків може стати НБУ. Цю роль він активно виконував наприкінці
2012 року, однак масштаб проблем 2013 року може бути набагато
більшим, як і обсяги емісії гривні в економіку.
Одним з каналів такої емісії стане переведення на НБУ
функції фіскальної політики. Ще влітку-восени 2012 НБУ прийняв ряд
постанов,
спрямованих
на
подовження
максимальних
строків
рефінансування банків до 5 років,
та включив гарантовані урядом
векселі до переліку забезпечення під рефінансування. Паралельно з цим
НБУ закликав комерційні банки активно кредитувати реальний сектор та
інфраструктурні проекті. Таким банкам НБУ пообіцяв пільгове
рефінансування. А згодом у ЗМІ поширилася інформація про розробку
владою нової програми розвитку країни на 2013-2014 рр., в якій
передбачається активізація кредитування в економіці через виділення
НБУ державним банкам 72 млрд.грн. рефінансування під пільгове
кредитування державних проектів у сфері інфраструктури, енергетики,
будівництва та ЖКГ. Таким чином, озвучені 72 млрд.грн. потенційно є
прихованим дефіцитом бюджету, який фінансуватиметься за рахунок
емісії НБУ. Разом з офіційним дефіцитом, який також буде
профінансовано через НБУ принаймні на 75-80% (офіційно та
приховано), загальний обсяг емісії в економіку потенційно може скласти
110-115 млрд.грн.
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
На парламентських виборах перемогу отримала про-владна Партія
Регіонів, хоча її підтримка з боку населення суттєво впала (Рис.23).
Опозиційні партії сумарно набрали більше голосів, однак Партії Регіонів
вдалося з великим відривом забезпечити перемогу у більшості
мажоритарних округів. Відтак, у парламенті ПР отримала найбільше місць
(210), хоча одноосібну більшість їй забезпечити не вдалося. Разом з
комуністами та частиною безпартійних депутатів влада має більшість у
~250 голосів, чого достатньо для безкомпромісного прийняття законів.
Проте, втрата популярності ПР на виборах дала тривожний сигнал владі,
що вибори Президента у 2015 році будуть нелегкими, особливо якщо
опозиція зможе висунути єдиного кандидата. Таким чином, протягом
наступних 2 років і влада, і опозиція будуть максимально націлені на
підвищення своєї популярності та рейтингів.
Протягом останніх років Україна консервувала проблеми, які
потребували очевидного розв’язання, відкладаючи рішення на потім. Як
очікувалося, саме по завершенню парламентських виборів влада
допустить девальваційну корекцію курсу, підвищить тарифи на газ для
населення і ТКЕ (Рис.24), підпише нову угоду з МВФ, проведе хоча б
окремі реформи. Усе це хоч і призвело б до поглиблення економічного
спаду протягом декількох наступних кварталів, але змогло б усунути
значні макроекономічні дисбаланси і зробити економічне зростання більш
стійким у середньостроковій перспективі. І такі сподівання у експертному
середовищі все ще існують.
Як зазначається багатьма аналітиками, рішення мають бути
знайдені саме у 2013 році, оскільки 2014 рік буде знову
передвиборчим і передбачатиме відсутність будь-яких непопулярних
кроків. Вважається також, що 2013 рік стане не тільки роком вирішення
накопичених проблем, а й плацдармом для акумулювання економічного
ресурсу в країні, для його подальшого використання у передвиборчому
році. Тобто, усі непопулярні кроки, в т.ч. реформи, підвищення тарифів,
девальвація тощо, мають бути реалізовані у 2013 році.
Хоча шанси на проведення необхідних перетворень в Україні
у 2013 році є, вони досить малі. По-перше, найголовніше те, що
часовий лаг до президентських виборів 2015 року, де політичні ставки
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значно вищі, ніж були на виборах у парламент, дуже малий і не дозволяє
провести непопулярні реформи без значної шкоди для рейтингу влади.
По-друге, деякі олігархи напевне захочуть поліпшити своє матеріальне
положення після «інвестицій» у вибори та понесених витрат від
«стабільної» курсової політики держави. Тому їх схильність до змін, на
противагу збереженню існуючої системи, буде досить низькою. По-третє,
як показали 2010-2011 рр., про-владна команда не має достатньої
компетенції у проведенні справжніх реформ. Усі реформи (податкова,
пенсійна тощо) були слабо продуманими і носили скоріше технічний
характер. По-четверте, останні кадрові призначення у владі чітко
сигналізують про обрання президентом політики подальшої консервації
стану, а не політики змін. Так, ні М.Азаров, ні В.Рибак ніколи не були ні
ініціаторами, ні прихильниками реформування, а виступають скоріше за
збереження існуючого порядку та жорсткий адміністративний контроль
над економікою. Щодо нового складу уряду, то він також більше
віддзеркалює побоювання президента будь-яких непопулярних ініціатив і
дисидентства та схильність до жорсткого адміністративного регулювання,
ніж бажання проводити прогресивні зміни.
Отже, скоріш за все, вже з початку 2013 року політика
проводитиметься у фарватері майбутніх президентських виборів
2015 року. Враховуючи те, що Партії Регіонів, яка суттєво втратила у
популярності, потрібно буде відновлювати свої рейтинги, будь-які
соціально непопулярні кроки будуть максимально стримуватися. Певним
підтвердженням такого напрямку у політиці є інформація, яка
циркулювала у ЗМІ, про розробку Національної стратегії на 2013 рік, у
якій усі серйозні та непопулярні реформи залишаться згорнутими, як і у
2012 році. Їх відсутність, насправді, буде визначальною для подальшого
шляху розвитку економіки України та вектору реалізації економічної
політики держави. Це стосується передусім перспектив відновлення
співпраці з МВФ та альтернативних сценаріїв поведінки влади.
МВФ: співпраця чи розрив?
Зараз більшість аналітиків схиляються до сценарію продовження
співпраці України з МВФ. Основні мотиви такої думки – великі обсяги
погашення державного зовнішнього боргу у 2013 р., критично низькі ЗВР
та відсутність вибору у влади.
Втім, слід розуміти, що навіть якщо МВФ підпише з Україною нову
програму stand-by (SBA), будуть мати місце вагомі особливості:
1) МВФ зважатиме на досвід опортуністичної поведінки України у
виконанні взятих на себе зобов’язань, тому, вочевидь, вимагатиме
попереднього виконання умов старої SBA-угоди перед затвердженням
нової та виділенням будь-яких грошей.
2) МВФ також буде враховувати наближення передвиборчого 2014 року,
в якому влада утримуватиметься від усіх політично непопулярних
рішень, що створюватиме чималий ризик нового прецеденту зупинки
програми. Через це, ймовірно, що нова програма передбачатиме
впровадження найбільш значимих і болючих рекомендацій до кінця
2013 року.
3) Також, ймовірно, що обсяг виділених коштів буде меншим, ніж хоче
Україна, та більш віддаленим у часі. За моїми оцінками, мова може йти
про суму у $6-8 млрд., які будуть виділені не раніше 2П2013.
Влада досить чітко розуміє усю складність досягнення угоди з МВФ.
І мова йде не лише про переговори з Фондом щодо умов програми SBA, а
й про можливість їх проведення через новий парламент і впливу цього
процесу на рейтинг влади. Влада усвідомлює й те, що її виборець
неоднозначно сприймає діяльність МВФ і, більше того, зовсім не
переймається такими проблемами, як дефіцит платіжного балансу та
рефінансування боргу. Тому, прямої залежності між угодою з МВФ та
переобранням В.Януковича на другий термін немає. Цілком можливо
навіть, що угода з МВФ розцінюється президентом як пряма загроза його
другому терміну.
Не дивно, що тут виникає дилема. З одного боку, країні потрібно
йти на умови Фонду та болісне виправлення дисбалансів в обмін на
гарантоване рефінансування боргу, проте це ставить під загрозу
політичне (а можливо, і не тільки) майбутнє цієї влади з 2015 року. З
іншого боку, відмова від угоди з МВФ не створює додаткових політичних
ризиків, однак такий крок вимагатиме пошуку альтернативного джерела
фінансування потреб держави та НБУ на 2013-2014 рр.
Враховуючи непростий вибір та те, що основною метою влади є всетаки перевибори, шанси на угоду МВФ я оцінюю як 1:3.
Угода з Росією: Митний Союз чи ГТС?
Іншим відносно швидкодоступним джерелом грошей для вирішення
фінансових проблем є угода з Росією. Є два її виміри: 1) Вступ до
Митного Союзу (МС); 2) Продаж ГТС та інших активів.
Перший варіант поки що виглядає малоймовірним через ряд
причин.
1) З точки зору влади він не передбачає отримання швидких
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матеріальних вигод, в той час як політичні втрати від такого рішення
були б значними.
2) Вступ до МС вимагає формальної ратифікації багатьох законів
Верховною Радою. Враховуючи настрої у Раді та небажання
опозиційних партій цього вектору розвитку, прийняття законів буде
вкрай проблемним.
3) У владі також існує внутрішня опозиція до вступу в МС, і чимало
олігархів розцінюють вступ до МС як загрозу їх капіталу.
4) Вступ до МС спровокував би вихід західного капіталу з України,
зокрема у банківській системі, що могло б поглибити кризу.
Таким чином, для повноцінного вступу до МС Україні потрібно
більше часу ніж 2 роки до президентських виборів. Тож цей варіант є
більш вірогідним на період після 2015 року, у випадку збереження
статус-кво у владі. Щодо «часткового приєднання до деяких положень
МС», про яке говорив В.Янукович, воно навряд чи задовольнить Росію.
Другий варіант – продаж ГТС. Його перевага в тому, що він не
пов’язаний зі вступом до МС. Він також не нестиме шкоди рейтингу влади
у довгостроковій перспективі, і не зачіпає приватних інтересів. Крім того,
продаж ГТС за гроші, або в обмін на знижку ціни на газ, означатиме
отримання швидких грошей Україною, без брання на себе політичних чи
економічних зобов’язань. У випадку зі знижкою можливе навіть
використання «нової» зниженої ціни газу у переговорах з МВФ в якості
аргументу для непідняття тарифів.
За неформальними оцінками, які озвучувались ще у 2011
році, влада оцінює ГТС у $20 млрд., тож угода (про повний або
частковий продаж) можлива саме в межах цієї суми. На мій погляд,
найнижча ціна, на яку будуть згодні піти у президента повинна бути
співрозмірна з можливим обсягом програми з МВФ – $8 млрд. В якості
бонусу, Росії можуть бути запропоновані й інші активи, зокрема у сфері
енергетичного
машинобудування,
ВПК,
транспорту
(порти
та
Укрзалізниця).
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Рис.25. Зарубіжні активи та зобов’язання за
секторами станом на 3кв2012, $ млн.

Альтернативні джерела: внутрішні резерви
Окрім зовнішніх джерел фінансування потреб уряду та НБУ влада
активно розглядатиме і внутрішні. Основними з них є готівкові
заощадження населення, валютні активи банків та тіньовий відтік
капіталу.
НБУ заганятиме готівкові валютні заощадження населення на
фінансовий ринок. В останній час керівництво НБУ активізувало
дискусії навколо того, скільки валюти знаходиться на руках у населення.
Майже на кожному публічному заході за участі центробанку в останні 2-3
місяці звучать оцінки $50-70 млрд. валютних заощаджень. Не дивлячись
на велику недостовірність (завищення, на мій погляд) оцінок, цей ресурс
знаходиться поза фінансовою системою, і з позиції влади його не можна
контролювати та використовувати. Відповідно, виникає спокуса. Цей
ресурс, навіть якщо вдвічі менший, ніж озвучуванні цифри, все одно є
співставним з ЗВР України, в 2-3 рази більший за наявні чисті резерви та
може в рази перекрити валютні фінансові потреби держави на найближчі
2 роки (Рис.25).
Саме з цих позицій варто оцінювати і законопроект про валютний
податок. Якби НБУ боровся зі спекулянтами, він би діяв інакше: вводив
повноцінний податок Тобіна (як з купівлі, так і з продажу), запровадив
мінімальні неоподатковувані суми операцій (наприклад до $500-1000)
або максимальні обсяги купівлі валюти у «одні руки» тощо. Однак,
запропонованим збором НБУ хоче скоріше змусити населення нести
валютні заощадження у банки, або вкладати їх у казначейські
зобов’язання. Тобто, таким чином дискримінуються саме існуючі
власники, а не покупці валюти.
Керівники НБУ, які зараз опинилися в уряді, демонстрували тверду
наполегливість у введенні такого податку, тож існує висока ймовірність
його впровадження на початку наступного року. Єдиний вагомий
аргумент «проти» – опозиція в межах самої парламентської більшості та
нанесення цим податком шкоди рейтингу влади. Однак, 2012 рік
показав, що парламент приймав і більш жорсткі і суперечливі закони.
Інші інструменти фінансової репресії також можуть бути
застосовані. Зокрема, НБУ може зобов’язати банки тримати визначену
частку активів у валютних чи гривневих ОВДП. Така практика
використовувалася деякими країнами у кризу 2008-2009 рр. Можливі й
більш жорсткі заходи, які будуть реалізовуватися у крайньому випадку, конфіскація валюти, примусова конвертація внутрішніх валютних
зобов’язань у гривню за заниженим курсом, впровадження стелі по
депозитним ставкам і т.д.
Значний
обсяг
потенційного
ресурсу
для
держави
знаходиться у тіньовому сегменті економіки. У 2012 році уряд вже
поступово почав закривати різні схеми мінімізації податків, роботи з
офшорами, трансфертного ціноутворення, псевдо імпортних операцій
тощо. Насправді, цей наступ на тіньовий канал відтоку капіталу є доволі
прогресивним і довгоочікуваним. Однак, не слід переоцінювати
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можливості влади. По-перше, значна частина такого відтоку належить
саме їй та наближеним до неї ФПГ. Тому є природна зацікавленість у
перешкоджанні таким обмеженням, або принаймні встановленню певної
«справедливої» міри достатності таких дій. По-друге, закриття одних
каналів виходу капіталу стимулює бізнес шукати інші шляхи його виводу
з України.
Влада шукає простір для маневрування. Для будь-якої влади
нерозумно мати лише один сценарій дій та заганяти себе у глухий кут.
Зрозуміло, що вищезазначена політика абсолютно не співставна з
вимогами МВФ. Однак, влада відкрито не йде на розрив стосунків,
демонструючи як бажання продовжувати співпрацю, так і відсутність
мотивації йти на нав’язувані Фондом умови. Аналогічна ситуація і з
паралельними переговорами з Росією: президент начебто заявляє про
бажання приєднатися до Митного Союзу, однак поки що без зобов’язань
взамін.
Очевидно, влада хоче мати на руках певні козирі, «запасні»
сценарії, можливості маневрування, які дозволять їй зберігати
переговорну силу у торгах з МВФ та Росією. Якщо МВФ погодиться надати
кредит на умовах непідвищення тарифів, угода з Росією буде поставлена
на паузу, а НБУ відмовиться від ідеї акумуляції (прихованої конфіскації)
валютних заощаджень у населення. Якщо ж МВФ буде непохитним у своїх
вимогах, варто очікувати форсованого наступу на власників валюти
та/або швидкої угоди з Росією про продаж ГТС.
Додаток
Основні тези інвестиційних банків щодо України та МВФ
Morgan Stanley: We think that the most likely option is engagement
with the IMF, for several reasons. First, we see broad policy alignment with
the IMF demands for a reduction in energy subsidies and the deficit and
moving to a more flexible exchange rate. Second, we think that the
government is used to the IMF and knows how it works and what it wants,
whereas the other options are less clear. Third, we see an IMF programme as
less permanent and more reversible than a Russian deal or a constitutional
change.
Dragon Capital: Our base case view remains that the hryvnia will
gradually depreciate to UAH 8.8:USD by end-1Q13. This forecast is
conditional on the resumption of IMF funding early next year, which we think
will be approved despite the IMF mission visit having been delayed until the
second half of January. We expect new IMF tranches to refinance the $5.5bn
of redemptions to the Fund scheduled for next year, helping keep NBU
reserves at close to their current level by the end of 2013.
Ukrsibbank: Cooperation with the IMF is the most reasonable way to
address both of these issues. In our view, the growing external funding
needs are hardly manageable without the IMF’s support next year (Figure 2).
Therefore, we do not question whether Ukraine will renew its program with
the IMF; the only question is when this is going to happen.
Investment Capital Ukraine: The following is our view on why this
mission has more chance of a successful outcome, i.e. resumption of lending
from the Fund, than failure. Given our considerations below, there is a 60%
probability that Ukraine's SBA will be approved by the Executive Board of the
Fund within the next three months. This viewpoint is more about the
incentives that will push Ukraine's authorities to strike a deal with the IMF. It
is less about IMF requirements that have developed and remained broadly
unchanged over the past couple of years. Despite a number of socially
painful measures difficult for Ukraine's authorities to adopt as mandated by
the IMF, as they very well could be used against them by their political
opponents in their ever-lasting battle for popular support, authorities are
under serious economic and market pressure to strike a deal with the IMF.
Standard Bank: Not sure it is about finding compromises with the
IMF, Ukraine has to agree to do difficult stuff, which they would rather not
do. If I was the Fund I would have big concerns about signing on to a
programme where I had big doubts over the willingness of the administration
to hold to the terms of the programme over an extended period. Any
programme would have a high probability of going off track early, and I think
the IMF would want assurances that politicians and ministers were suitably
committed. I just don’t see that at present, and especially given that this
new government will likely be weak, and increasingly focused on the 2015
presidential election.
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