Зведений індекс виробництва у січні-березні 2017 р.
За підсумком січня-березня 2017 р. спостерігалось уповільнення позитивної
динаміки агрегованого показника діяльності реального сектору економіки (ЗІВ) до
1,6% (проти 2,2% у січні-лютому 2017 р. та 3,1% у січні-березні 2016 р.).
Так, в умовах обмеження транспортного сполучення на сході країни спостерігалось
загострення ситуації в окремих галузях промисловості (зокрема, у ГМК та
електроенергетиці).
Водночас, дія негативних чинників була компенсована розширенням споживчої та
інвестиційної активності, про що свідчить зростання, з одного боку, роздрібної торгівлі
та харчової промисловості, з іншого, інвестиційного попиту, що сформувало високі
показники діяльності будівельної сфери та машинобудування (забезпечило близько
77% приросту у ЗІВ).
В цілому у січні-березні 2017 р., враховуючи активізацію діяльності у ряді ВЕД сфери
послуг (зокрема, освіта, охорона здоров’я та фінансова і страхова діяльність),
зростання ВВП оцінюється Мінекономрозвитку орієнтовно на рівні 2,1-2,3% (у січніберезні 2016р. зростання ВВП становило 0,1%).
Адаптація підприємств до нових умов функціонування, висока цінова кон’юнктура на
ключових товарних ринках вітчизняного експорту та зростання ділових очікувань
підприємств
(за даними НБУ, індекс ділових очікувань у І півріччі 2017р.
продемонстрував найвище значення починаючи з ІV кварталу 2013р.) у комплексі
зумовить пришвидшення економічної активності у галузях реального сектору за
підсумком І півріччя 2017р. Зазначене буде частково компенсовано більш стриманою
діяльністю деяких ВЕД сфери послуг.
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Рис. 1. Динаміка ЗІВ, ВВП та АПСЦ,
% до відповідного періоду попереднього року

АПСЦ – агрегований показник світових цін, що враховує динаміку світових цін на соняшникову
олію, кукурудзу, пшеницю, мочевину, залізну руду та чорні метали.
Джерело. ДСС, Світовий Банк та Металторг, розрахунки Мінекономрозвитку
Рис. 2. Внески галузей у формуванні ЗІВ у І кв 2013-2017 рр, у в. п.
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Табл. 1. Зміна обсягів виробництва та внески до ЗІВ за основними видами економічної
діяльності у 2016-2017 рр., % до відповідного періоду попереднього року
ВЕД
Промисловість
Внутрішня торгівля*
Будівництво
Транспорт*
Сільське господарство
ЗІВ

Зміни обсягів виробництва,
% до відповідного періоду
Січ-бер
Січ-лют
Січ-бер
2016
2017
2017
4,5
0,4
-0,7
0,1
0,5
2,0
8,3
21,0
19,4
1,1
7,3
6,0
-1,7
-1,7
-0,8
3,1
2,2
1,6

Внесок до ЗІВ, в.п.
Січ-бер
2016
2,6
0
0,5
0,1
-0,1
х

Січ-лют
2017
0,2
0,1
1,2
0,7
-0,1
х

Січ-бер
2017
-0,4
0,4
1,1
0,6
0
х

*розрахунки Мінекономрозвитку з урахуванням оперативної інформації Держстату щодо
показників обороту оптової та роздрібної торгівлі, а також обсягів вантажообороту та
пасажирообороту.
Джерело. ДСС, розрахунки Мінекономрозвитку
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Ключовими чинниками впливу на динаміку ЗІВ у січні-березні 2017 р. виступали:
високий рівень будівельної активності на виробничих та інфраструктурних об’єктах
(зокрема, на об’єктах енергетичних підприємств, транспортної інфраструктури та
нежитлового будівництва в АПК) в умовах розширення фінансових можливостей
підприємств.

Довідково. Будівництво нежитлових та інженерних споруд сформувало близько 70% позитивного
внеску у формуванні динаміки будівництва.
За попередніми підсумками 2016 р позитивний фінансовий результат діяльності великих та
середніх підприємств склав 75,6 млрд. грн. проти відповідного від’ємного на рівні 236,6 млрд. грн. у
2015р., обсяг капітальних видатків зведеного бюджету у січні-березні 2017 р. зріс на 32,5 %
порівняно з відповідним періодом 2016 р. до 5,32 млрд. грн.

покращення споживчої активності домогосподарств на фоні істотного підвищення
мінімальної заробітної плати (до 3200 грн. з 1 січня 2017 року);

Довідково. У січні-лютому 2017 року відбулось зростання номінальної середньомісячної заробітної
плати на 36,8% до 6109 грн. проти січня-лютого 2017 року, та реальної - на 19,7% відповідно.

сприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках вітчизняного експорту;

Довідково. За даними провідних аналітичних агентств, у т.ч. Світового банку та МВФ, світові
ціни на чорні метали зросли на 36,7% (у розрахунку січень-березень 2017 р. до січня-березня 2016 р.),
залізну руду – на 77,2%, добрива – на 15,3%.

«істотне
підвищення
мінімальної
заробітної плати
виступало
каталізатором
підвищення
споживчої
активності
населення»

покращення ділових очікувань підприємств.

Довідково. За даними НБУ у I кварталі 2017р. індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців
становив 113,3 %, що є найвищим значенням починаючи з ІV кварталу 2013р.
Найвищими залишаються оцінки респондентів щодо зростання загальних обсягів реалізації
продукції та інвестиційних видатків на придбання машин, обладнання та інвентарю.

Очікування:
За підсумком І півріччя 2017 р. очікується прискорення зростання ЗІВ, що буде обумовлено
поступовим пристосуванням економічних агентів до ведення діяльності в умовах блокади
залізничного сполучення та високою ціновою зовнішньою кон’юнктурою. Ключова ролі у
забезпеченні зростання вітчизняної економіки і надалі належатиме галузям інвестиційної
(зокрема, будівництво та машинобудування) та споживчої спрямованості (зокрема,
роздрібна торгівля та харчова промисловість).
Ризики:
Загострення військового конфлікту на сході країни, посилення дефіциту сировини на
підприємствах сходу країни, поширення логістичних проблем на сході країни, віялові
відключення електроенергії, погіршення цінової кон’юнктури на світових товарних ринках,
ускладнення ситуації на ринку праці, збільшення обмежень на експорт продукції
тваринництва через поширення спалахів захворювання тварин.
Методологічні роз’яснення.
Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ)
відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді.
ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД “Сільське
господарство”, ВЕД “Добувна промисловість і розроблення кар’єрів”, ВЕД “Переробна
промисловість”, ВЕД “Постачання електроенергії, пари, газу та кондиційованого повітря”,
ВЕД “Будівництво”, ВЕД “Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність” та
ВЕД “Оптова та роздрібна торгівля”.
Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний
зв’язок з динамікою ВВП. Тому, оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної
кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.
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