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СЕГОДНЯ ПЕРЕД НАМИ ВСТАЛА ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ 
НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина».

Нынешняя избирательная кампания проходит в необычных условиях. В чем особенность 
этой избирательной кампании, в чем ее интрига? Чего можно ожидать от ее исхода? 
Я и мои коллеги-политологи неоднократно отмечали специфику избирательной кампании-2014. 

Впервые в украинской истории она столь короткая. Во-вторых, она проходит в условиях внутренних 
конфликтов. Это не только война на востоке. Конфликтное напряжение заметно в целом ряде ре-
гионов. В-третьих, и тоже впервые в истории, для большинства избирателей на старте кампании был 
малопонятен состав участников и повестка избирательной кампании.

Нужно учитывать, что предпосылка для досрочных выборов была сформирована еще в период 
Майдана. Действительно, в представлении общества, особенно той его части, которая поддерживала 
Майдан, необходимость «перезагрузки власти», частью которой являются и парламентские выборы – 
была очевидной. 

Когда новые президенты говорили о «перезагрузке власти», это соответствовало желаниям народа. 
Но есть одна «маленькая запятая», которая превратилась в огромную национальную проблему – и я 
готов это утверждать со всей ответственностью. Эта избирательная кампания была бы логичной и исто-
рически оправдана, если бы она проходила в условиях, когда общество получило бы внятные ответы о 
своем будущем. О том, как будет организована его жизнь в условиях реального кризиса государства, 
в условиях быстрой смены власти, в условиях нерешённых кризисных экономико-социальных проблем, 
в условиях, когда общество конфликтно. 

Ни один из ответов не был дан на старте кампании. По сути, выборы вроде бы должны дать нам 
новую законодательную власть. Но с другой стороны, выборы ставят новые вопросы в отношении наци-
ональной стабилизации, перспектив экономической политики. И это то, что является повесткой нового 
национального объединения.

Более того, как показал ход этой избирательной кампании, ни одна из политических сил не смог-
ла предложить стране план нового гражданского мира. Каждый доказывает свою правоту, каждый 
утверждает, что без него политическая система будет несбалансированной. Для избирателя на сегод-
няшний день ответа на вопрос «как мы сможем жить вместе после выборов», не существует. Я считаю 
это главной проблемой избирательной кампании.

Если парламент, который будет выбран 26 октября, не решит проблему новой формулы нацио-
нального объединения, то он будет очень коротким. Независимо от того, какие будут политические 
переговоры внутри Верховной Рады.

Что касается особенностей самой кампании. У неё есть несколько линий. Одна из них на поверх-
ности – это правда о положении в стране. В частности, правда о войне. События складывались так, что 
общество втянуто в войну, независимо от того, как каждый лично относится к этому конфликту. 

Миллионы людей погружены в конфликт на востоке. Воюют, страдают от боевых действий. Разру-
шены дома, разрушена инфраструктура, люди теряют близких и родных. Кто-то пошёл в ополченцы 
на стороне ДНР ЛНР, кто-то воюет на стороне участников АТО. Сотни тысяч семей в Украине связаны с 
этим конфликтом. По сути, воюет вся страна: семьи, волонтёры, военные… Является ли эта война пу-
тём выхода из конфликта на востоке – вопрос открытый. Главное, что обществу не известна цена этого 
конфликта, неизвестна правда о положении в стране, о потерях, о том, что принесет этот конфликт 
для экономики, почему война стала мэйнстримом этой избирательной кампании.

Поэтому неслучайно во многих списках новыми героями стали те, кто участвовал в АТО. Это люди, 
на которых сконцентрировано внимание, они «носители правды». С другой стороны, и в эфирах, и в 
публичных встречах с избирателями они используют факты потерь, факты трагедий, факты теневой 
экономики, коррупции на войне как аргументы в пользу своей политической силы. Война, по сути, 
стала фактором, который заставляет определяться, какой должна быть власть. 

Что самое важное, с точки зрения выборов в этой избирательной кампании, люди хотят не просто 
мира как остановки боевых действий. Они хотят мира как нового способа реорганизации страны. Если 
парламент не справляется с созданием программы нового гражданского мира, то этот парламент 
очень быстро утратит доверие общества. 
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Еще одна тенденция избирательной кампании связана с конфликтом в системе власти. Впервые 
власть представлена на выборах несколькими политическими силами, которые серьёзно конкурируют 
между собой, независимо от того, что они декларируют. 

С одной стороны, это президентская партия. Она имеет поддержку не столько благодаря своей 
рекламе и составу, сколько благодаря инерции президентских выборов. То есть сохраняется надежда 
на политическую миссию президента. Кредит доверия сохраняется у института власти, а не у личности 
Петра Порошенко. Именно это позволяет этому блоку иметь поддержку избирателей. 

Вторая сила – это правительственный блок, Народный Фронт, в который вошли участники Майдана. 
Собственно, те, кто в феврале 2014 года делил и определял облик власти, те, кто несёт ответственность 
за возникновение крымской проблемы и за начало АТО, и те, кто воплощает «партию войны». Именно 
с ними связана система самообороны, поддержка операции АТО, именно они эксплуатируют мили-
тарный образ власти. По большому счёту, они стали форвардами милитаризации страны. Поэтому 
партия Порошенко и партия Яценюка, две партии власти, которые конкурируют за формулу того, как 
решить восточную проблему, и как подходить к новому гражданскому миру: через попытку какого-то 
политического компромисса, либо полную победу любой ценой.

Здесь есть одно слабое звено: партия Петра Порошенко тоже несет непосредственную ответствен-
ность за провальный август. Потому что уже будучи президентом, главнокомандующим, Порошенко 
стремился к победе. И судя по расследованиям журналистов, он лично отвечает за целый ряд реше-
ний, которые привели к военной катастрофе и подтолкнули Россию к вмешательству во внутренние 
дела Украины. 

Политический результат августа, так называемый Минский протокол, да и нынешний план Президента 
является лишь временным решением, пропагандистским ходом. И впереди нас еще ждут последствия 
этой стратегической ошибки Порошенко, его желания стать победителем любой ценой. Пока на вы-
борах это сказывается мало, потому что избирателю трудно понять все хитрости нынешней политики. 
Вот эта интрига конкуренции двух партий власти за монополию, за право олицетворять власть после 
26 октября, является тоже одной из таких сложностей. 

Со временем стали заметны изменения. На старте избирательной кампании избиратель ориенти-
ровался только на те силы, которые узнавал. Как правило, это силы, которые учувствовали в президент-
ских выборах: блок Петра Порошенко, партия Ляшко, партия Тигипко и, пожалуй, «Батькивщина». Но 
через 2-3 недели избиратель стал ориентироваться и в новых политических силах: Самопомич, Оппо-
зиционный блок, Народный фронт. Это новые политические силы, которые смогли получить какую-то 
поддержку только через несколько недель. Они, по сути, задали новую конфигурацию, в которой есть 
партии власти – это партия Порошенко, Народный Фронт, Свобода, и в которой возник условно новый 
политический центр, это партия «Самопомич» и «Гражданская позиция» Гриценко. Возможно поэтому 
эти две политические силы достаточно стабильно берут показатель 5%, и стали своеобразным громо-
отводом между двух полюсов. 

Четвёртым полюсом стал новый популистский проект Ляшко, который идеологически ближе к ради-
калам и национал-патриотам, а в плане практического позиционирования он «оппозиционен» ко всем.

Еще одной характерной чертой этой избирательной кампании стала критика олигархов. Но на 
этих выборах эта линия настолько девальвирована, что привела только к усилению того, что мы сейчас 
называем «властью улиц». На практике это лишь усиливает радикальные настроения в обществе. В 
итоге в фокусе «антиолигархической кампании» по факту оказались все без исключения политиче-
ские силы. Критика олигархов стала бумерангом, который бьет по тем же, кто их критикует, ведь для 
многих избирателей не секрет, что за всеми нынешними политическими силами стоит либо крупный 
капитал, либо известное имя.

Особенностью кампании также является то, что она проходит в условиях проснувшегося, расте-
рянного гражданского общества. Я говорю об активной позиции горожан, потому что города сейчас 
ожили. И если года полтора-два назад считалось привычным, что уличными протестами управляют по-
литические силы – это они их выводят, организовывают, оплачивают – то сейчас мы видим, что протесты 
стали стихийными. Многие процессы проходят под контролем общественных, милитаризированных 
организаций, которые проводят свои «народные люстрации», организовывают действия по дискреди-
тации отдельных политических сил. Возникла реальная угроза, что демонстранты на улицах окажутся 
под напором критических, упрощённых настроений, и повлияют на поведение ведущих политических 
сил. Это самая большая угроза, которая существует в период этой избирательной кампании. 

В «сухом остатке»: избирательная кампания так и не стала инструментом серьёзного политическо-
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го диалога. Высокий уровень конкуренции и недоверия среди политических сил не даёт им заявить о 
каком-то внятном политическом альянсе. Попытка создать альянс, повторяющий силы Майдана, мо-
жет привести только к усугублению ситуации, потому что это будет означать очередную политическую 
монополию, и многие избиратели снова будут чувствовать себя ущемлёнными, раздражёнными и 
недовольными.

Если говорить о прогнозе, то отмечу ряд моментов. Первое – попытка создания монополии на власть 
той или иной политической силы приведёт к резкому обострению общественно-политической ситуации 
в целом ряде областей. В том числе – к стимулированию сепаратистских настроений. 

Попытка создания временной широкой коалиции мне пока кажется маловероятной. А вариант 
длительной коалициады приведет только к усилению внутривластных конфликтов. Власть будет концен-
трироваться в двух центрах – временное правительство, которое будет оставаться без перемен после 
сложения полномочий, и президентская команда, которая попытается «перетягивать канат» в сторону 
президента и его администрации.

К сожалению, идея широкой коалиции «восток-запад», которая казалась логичной на старте и которая 
нужна стране, не получила достаточной почвы. Сегодня я смотрю на этот проект без особой надежды. 
Поэтому парламент будет короткий, конфликтный и с безуспешной коалициадой.

Что настораживает и о чём нужно думать с точки зрения будущего? Во-первых, очевидно нарастание 
в обществе запросов на авторитарную власть. Я бы так расценивал уровень поддержки президент-
ского блока, когда поддерживают идею сильного авторитарного президента. С этим я бы связывал и 
увлечённость блока Народный Фронт имиджем премьер-министра. 

Второй момент – это конфликтное состояние общества, связанное с нерешенными социально-э-
кономическими проблемами. Это ощущение обмана, связанное с нереализованными реформами 
приводит к постепенной смене политической повестки от национально-демократической к социальной. 
И именно поэтому на улице всё чаще подхватывают лозунги борьбы с олигархами, при этом критикуя 
и не поддерживая ни одну из политических сил. 

Третий момент – это отсутствие общезначимой экономической повестки. Причем ни внутри стра-
ны, ни вне ее. Культ реформ стал уже банальным. К сожалению, ни одна из заявленных программ от 
власти не получила широкой информационной поддержки и понимания. Потому что и программы, 
принимаемые Яценюком, и заявленная программа Порошенко «2020» – это скорее декларации, чем 
набор практических решений. На мой взгляд, и в экспертной среде общества уже есть понимание, 
что реального плана практических действий не существует. 

Я уже не говорю о том, что вопрос децентрализации управления, который, во многом, в своё время 
обеспечил поддержку новой власти в мае, июне, сейчас доведён до уровня пропаганды. Не случайно 
поэтому, что из областей всё чаще идут петиции и заявления с требованием провести реформу са-
моуправления до начала нового бюджетного года. Это говорит о росте недоверия власти на местах к 
поведению Киева, причем за последние полгода. 

Этот год для Украины оказался очень насыщенным событиями, возможно, это самый 
бурный год за добрые полвека. Какие политические тенденции он оставит после себя?
Два общих тренда которые проявились в этом году. Тренд первый: не смотря на майданное про-

тестное движение, смену власти, и несмотря на запланированные парламентские выборы, очевид-
но, что в условиях конфликта и нерешённости вопросов сохранения страны, страна дробится. Это 
происходит на протяжении всего года. С аннексией Крыма, с нерешённым донбасским вопросом 
растёт запрос на усиление милитаризации. Общество вооружено, общество фрагментировано, на 
поверхность всплывают политические силы вождистского типа, растет запрос на людей с диктатор-
скими замашками, и все это во многом корректирует и изменяет всё то, из-за чего в Украине в 2013-м 
году возникли политические конфликты. 

Тренд второй: мы встретили Майдан и вступили в нынешний проблемный год в условиях реального 
кризиса украинского государства. Украинское государство во многом связано с теми итогами рас-
пада СССР и событиями, которые происходили в конце 80-х-начале 90-х годов. Ключевую роль тогда 
сыграли политические элиты, номенклатура и бизнес, связанный с номенклатурой. Они были субъек-
тами тогдашней государственности. Плюс свою роль сыграл, тогда еще слабый, но привлечённый во 
власть диссидентско-политический круг. 

Но украинское государство было очень быстро корпоративизировано. Институты государства в 
последние годы были приватизированы отдельными корпоративными группами. Суды перестали быть 
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судами и стали инструментом репрессий и переделов, армия была превращена в охрану, парла-
мент – в систему легитимации норм и правил взаимоотношений корпоративных групп. А президент-
ская власть стала источником накопления и распределения национальной экономики. Близость или 
удаленность от власти, семейственность стали чертами этой системы. По сути, государство умирало 
и превращалось в полупиратский корпоративно-государственный капитализм.

После того как возникли новые общественные силы, которые сконцентрировали запрос на новый 
национальный процесс, на демократизацию, сильное самоуправление, на самоорганизацию, мы 
встали перед общественной задачей создания новой украинской государственности. 

Не последний по важности вопрос, какие социальные силы, кто может продвигать этот 
сложный, многомерный процесс? 
Так складывается сейчас, что эту роль пытаются монополизировать политические игроки. С одной 

стороны, это те, кто уже представляет власть. С другой стороны, те, кто сейчас борется за неё. Однако 
иллюзия того, что только политический истеблишмент способен стать субъектом построения второй 
государственности, может сыграть с Украиной злую шутку – и объясню, почему.

Государственность – это ведь не просто набор формальных институтов, которые кое-как заполняются 
людьми. Государственность – это система самоорганизации, и она зависит от зрелости субъекта. Эту 
функцию самоорганизации могут выполнить как политическая элита, так и другие социальные силы, 
которые способны это сделать в данный исторический момент. 

Я глубоко убежден, что вторая украинская государственность состоится только при условии, если 
она будет формироваться снизу, на основе взаимодействия молодого самоуправления, которое 
должно получить полномочия, на основе молодых институтов гражданского общества и молодых 
организаций, представляющих все население страны, плюс интеллектуальной базы, которая должна 
дать этому движению ясные цели и смыслы.

Если политический класс осознает, что сохранение страны возможно только с опорой на эти три 
силы, то у нас есть шанс в 2015 году выйти из системного кризиса, step by step. Если этого осознания 
не произойдет, и будет натягивание на страну своей «визии», своего «идеологического концепта» то 
будет обострение кризиса с возможными новыми потрясениями. 

И здесь на первое место – в качестве теста на нашу готовность к строительству новой государ-
ственности – выступает восточный вопрос. Можно стыдливо закрывать глаза, можно молчать, можно 
пользоваться языком телевизора, но, к сожалению, нужно признать, что и аннексия Крыма, и война на 
Донбассе, которая носит диффузный характер в ментальном, культурном, общественном и прочих 
смыслах, по сути, уже привели нас к формированию альтернативных государственностей. 

Когда разрушается социальная система, она может быть перезагружена, но она может и распасть-
ся на отдельные фрагменты, которые приобретают свою собственную логику. На примере трагедии 
Донбасса мы видим, что в этот процесс включились маргинальные силы. Свою роль сыграла агентура 
соседнего государства, криминальные авторитеты, в том числе организованные элементы. Но в этот 
процесс вовлечены и местные гражданские активы, и местная общественность. По сути, создаются 
псевдо-республики. Они, возможно, в наших глазах выглядят непривлекательно, но тем не менее, че-
рез месяц станут новой реальностью, с которой нужно будет считаться. К сожалению, по причинам 
неготовности, страха, жадности правящих в Киеве элит, в отношении сепаратистов на Донбассе ис-
пользовался один подход – война, причем с этой задачей Киев не справляется.

Нужно понимать, что на самом деле, мы имеем дело на востоке с гражданским конфликтом. Вы-
ходом из него может быть новый процесс гражданского объединения, при котором придётся многое 
признать и со многим считаться, а потом вместе создавать новую республику, поскольку в этом реги-
оне живут миллионы наших соотечественников. Либо же – если сохранится иллюзия, что эту проблему 
можно решить силой, напором или блокадой, мы можем получить обратный процесс. Причём доста-
точно болезненный для всей страны. В результате Украина станет похожа на себя в начале 20-х годов 
прошлого века – после падения царизма и начала массы «молекулярных» гражданских конфликтов 
на территории бывшей Российской Империи.

Я понимаю, что после Майдана, в условиях военного конфликта, многое, что происходило на Дон-
бассе и многое, что связанно с аннексией Крыма, было в Киеве «романтизировано» и упрощено. Но 
это не делает чести тем, кто будучи у руля государства, не смог стать моральным и политическим ав-
торитетом для своих соотечественников, не смог найти пути и способы своевременной локализации 
наиболее опасных политических и военных элементов в первые месяцы событий. Сейчас нам нужно 
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искать другое – каким образом не просто сохранить Украину как территорию, а сохранить Украину, 
как общество, в котором каждый гражданин имеет возможность создавать единую страну.

Когда мы говорим о кризисе государственности, историки и философы начинают вспоминать, 
мол, в Украине всегда была проблема с государственностью. Они апеллируют к тому, что Украина 
всегда была частью каких-то больших государств. Нужно учитывать, что не только в России и в Москве 
считают, что Украина слабое государство, которое не может реализоваться самостоятельно, но и в 
Европе появились скептики, которые действительно считают, что Украине не справиться с собой. 

Здесь очень важно делать ставку на те общественные силы, которые способны создать условия для 
социальной организации снизу. А не играться в правильную политическую власть сверху. Непонимание 
того, как создается государственность, привело к аннексии Крыма и тому, что мы имеем сейчас на 
Донбассе. Я хочу на этом акцентировать, потому что концовка года будет очень сложной для Украины.

Поражение ВСУ в августе, за что еще должны ответить те, кто считал победу лёгкой и кто недооценил 
агрессивную роль России в этом конфликте, не понимал, игнорировал или рассчитывал на внешнюю 
помощь, привела к тому, что в ближайшее время после возможных политических процессов в ЛНР и 
ДНР, резко усилится конфликтность в регионе.

Для России, руководство которой убеждено, что украинская государственность слабая, что нет 
достаточных оснований для развития единой украинской республики, важно было, включая запрещён-
ные приемы, сохранить заявленные проекты народных республик Донбасса. Это и было сделано в 
августе. После этого Кремль совершенно спокойно сделал шаг назад и сейчас делает всё, чтобы 
минимизировать риски для себя. 

Мне кажется, что Кремль прекрасно понимает, что всё, что будет теперь связано с гуманитарными 
проблемами, кризисами, социальными, продовольственными в ЛНР-ДНР, будет отражаться на внутриу-
краинской ситуации. Расчёт на то, что после политической перезагрузки в ЛНР-ДНР наступит пауза, 
мне кажется простой близорукостью. Продовольственный и ресурсный кризис подтолкнут ополченцев 
самим решать свои проблемы, пусть путем партизанщины, путем терроризма, путем проникновения 
на территорию Украины. 

Естественно, это натолкнется на противодействие участников АТО. Будут стихийно появляться новые 
точки конфликта уже в ближайшее время. Если поначалу это будет иметь спорадический характер, то 
усугубление ситуации в ЛНР-ДНР в декабре, январе, феврале, продовольственный кризис, ресурсный 
кризис, холод и голод будет подталкивать местных командиров, политиков, общественных деятелей к 
формированию неких новых «мега-идей» вроде единого Донбасса, спасения своих соотечественников 
от украинской власти. А резон прост – нужно как-то объяснять людям, как жить дальше.

Со стороны России политической поддержки им будет меньше, зато можно не сомневаться, что 
поставки оружия будут такими же стабильными, как и раньше. Со стороны Украины в этих условиях, 
естественно будет реакция отпора, будут расти настроения недовольства перемирием, желание 
реванша, поэтому предпосылки для продолжения военного конфликта будут созданы очень быстро. 

Нужно также учитывать и второй момент. Киев не ведёт серьёзной гуманитарно-информационной 
работы с жителями территории, которая контролируется сепаратистами. И, учитывая, что уровень 
криминогенности там очень высок, я не исключаю, что будут возникать социальные бунты. Нужно по-
нимать этих людей. С одной стороны, жить уже невозможно и сложности будут нарастать, а с другой 
стороны, выступать с протестом страшно и опасно. Я думаю, что жители будут обращаться к Киеву, 
просить помочь, спасти их, и это будет только катализировать настроения вернуться к активным боевым 
действиям, к освободительной операции.

Если к этому времени в Киеве будет держаться пауза, которая держится сейчас, без внятного ответа 
парламента, президента в отношении суррогатных государств на Донбассе, то вторая волна военного 
конфликта неизбежна уже зимой 2014 года. До весны мы так спокойно не дотянем. 

Нужно также учитывать, что рассчитывать на лёгкий военный успех не приходится. Поэтому, необхо-
дима разработка серьезного плана упреждения конфликта, плана работы с нашими соотечествен-
никами, которые находятся на территории ЛНР-ДНР, поиск сторон в ЛНР-ДНР, которые более договоро-
способны, чем радикальные элементы, наращивание нашего влияния. Сейчас над этим всем нужно 
работать, чтобы не допустить второго витка войны, который может оказаться намного более жестоким 
и катастрофичным, чем то, что мы переживали летом. 

От этого и будет зависеть решение донбасской проблемы. Нужно понимать, что многие процессы 
там приобрели необратимый характер. В частности, началось формирование политических структур 
власти. От того, как Украина после парламентских выборов сможет решать эту проблему, во многом 
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будет зависеть потом и решение крымского вопроса. Крым без днепровской воды, Крым в условиях 
продовольственного кризиса, Крым в условиях падения доходов, Крым в условиях нарастающего кон-
фликта между российскими «варягами» в управлении и местным населением, роста напряженности 
в отношениях с крымско-татарским народом. Всё это создаёт условия к тому, что уже к середине 2015 
года крымская проблема может резко обостриться. Но ее решение во многом будет отражать то, как 
официальный Киев к этому времени будет решать проблему Донбасса. 

Репутация многих политических сил будет прямо зависеть от того, как они будут вести себя в этих 
условиях и какие подходы, какие предложения будут озвучены и будут продвигаться для решения про-
блемы Донбасса. Пауз не будет. Динамика событий будет очень высока, и она вполне может привести 
к вовлечению Донбасса в новый общеукраинский республиканский проект. А затем и позволит найти 
формулу решения крымского вопроса. Возможно, через переговоры с РФ, и заключением договора 
по Крыму, который нужен Украине.

Усталость от войны, разочарованность от деклараций и неэффективных действий властей может 
привести к росту недовольства, социальным, а затем и политическим потрясениям в других регионах. 
Ведь люди не умеют и не хотят жить в условиях постоянной мобилизации. Возможности для внутреннего 
экономического развития без стабилизации или без взаимодействия с международными партнёрами 
Украины практически на нуле. 

Идея реформы местного самоуправления, децентрализации власти, передачи в регио-
ны больших полномочий, особенно в свете конфликта на востоке, что называется, «но-
сится в воздухе». Как вы ее расцениваете, и каковы «подводные камни» этой реформы?
Несложно предположить, что в случае, если конфликт на востоке возобновится, если ситуация в 

Крыму приобретёт черты кризиса, если поведение Киева будет малоэффективным в части эконо-
мических перемен, то для многих регионов как путь к спасению начнет восприниматься реформа 
самоуправления, которая вместо инструмента консолидации общества превратится в инструмент 
размежевания. Живите как хотите, а наш регион вас точно переживет – эти настроения нам знакомы 
по распаду СССР. Именно так в своё время местные элиты воспринимали свои возможности. Здесь 
возвращаемся к ключевому вопросу: какие реформы и каким образом могли бы дать сейчас эффект?

Я считаю крайне опасным восприятие децентрализации как способа перераспределить ресурсы 
центра в пользу местных властей, потому что центр неэффективен. А ведь многие местные элиты так 
это и понимают. Это неправильно – ведь проблема не столько в ресурсах, сколько в инструментах и 
способах распоряжения ими. Они не понимают, что от их скоординированности, межрегионального 
сотрудничества, взаимодействия в самом регионе во многом зависит успех страны. Прежде чем за-
пускать эти формальные решения о бюджетных изменениях, о конституционных властных изменениях, 
я бы на первое место поставил новое качество диалога. Нужно сначала договориться, как мы будем 
взаимодействовать, получив больше возможностей, а уже потом распределять их.

В свое время мы говорили о необходимости функционирования постоянного национального ме-
жрегионального форума, который составил бы вместе с правительством свои программы развития 
регионов. На сегодняшний день у нас приняты десятки программ, которые отражены в бюджете. Но 
на практике большинство их реально остаются без финансирования. И вполне может оказаться, что 
большая часть их вообще не получат ресурсных возможностей для реализации – от оборонно-промыш-
ленного комплекса до мелиорации. Это проблема, которая требует правильной постановки. Для того, 
чтобы это не стало «снегом на голову», хорошо было бы для начала пройти этот путь межрегионального 
диалога, причем сначала в каждой области. Готовиться к имплементации реформы самоуправления 
нужно не за один, а хотя бы за несколько лет. 

Регионы Украины находятся в разном положении. И в случае, если будет принято решение о де-
централизации, о реформе бюджета, о налоговой реформе сразу и скопом, то может оказаться, 
что для каких-то областей эта реформа даст быстрый экономический эффект, они готовы к такому 
правлению, им достаточно этих средств. Но в других областях реформа самоуправления будет бы-
стро дискредитирована, приведет к внутренним дефицитам на уровне отдельных городов, особенно 
депрессивных, и породит целую волну протестов. Тогда реформа может стать еще одним катализа-
тором настроений против центра.

Поэтому проводя изменения на уровне Конституции, законов, критически важно иметь план импле-
ментации реформы для каждой области. Возможно, нужно будет планировать переходные периоды, 
с субвенциями. Особенно в отношении депрессивных регионов в центре или в случае сложных агло-
меративных образований на востоке, где имущественная проблема, земельный вопрос, разграни-
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чение территорий во многом не решены. Решение этой проблемы одним махом может быть таким 
же болезненным, как и затягивание.

Я считаю, что когда будет заявлена реформа по децентрализации, на второй день делегации из 
каждого региона должны сидеть в Киеве и работать с правительством, президентом и парламента-
риями по программам имплементации. Чтобы потом как плюсы, так и минусы реформы по ним не 
ударили. Эта реформа может стать катализатором самостоятельности, откроет новые возможности 
для каждого региона. В том числе и внутренние инвестиционные. Но для ряда регионов из-за нехватки 
средств и нерешенности социальных проблем она может стать чем-то вроде камня на голову. Эта 
реформа может стать как путем нового объединения страны «снизу», так и раздражителем. Это ре-
форма на грани искусства государственного управления. 

Этот год оказался для экономики Украины крайне сложным. Как сейчас, накануне пар-
ламентских выборов, выглядят перспективы ее восстановления?
Что касается экономических проблем, то 2015 год будет очень сложным для страны, потому что 

разрушен наш базовый экспортный потенциал. Я говорю о тех отраслях, на которых держался экспорт: 
горно-металлургическая промышленность, химическая промышленность. Более того, риски, которые 
созданы для этих отраслей, носят среднесрочный характер. Потому что не только остановлено про-
изводство, но и подорвана ресурсная база. Под угрозой оказались права собственности. В крайне 
сложном положении кадровый потенциал этих отраслей. Ведь они сконцентрированы в регионах, 
где-либо проходит конфликт, либо ситуация мобилизации.

В этих условиях ожидания и ставки делаются на отрасли, которые еще более или менее функцио-
нальны. Это агропромышленный комплекс, который имеет мощный экспортный потенциал. Частично 
транспортная отрасль. Но это и все. Внутренний рынок подорван, потому что резко упала покупательная 
способность населения. Сворачивается импорт, в связи с тяжелым положением национальной валюты. 
Все это формирует очень негативный прогноз на следующий год. Нужно готовиться к замораживанию 
доходов населения, к снижению уровня доходов малообеспеченных по той простой причине, что даже 
формальное распределение доходов бюджета при ожидаемой реформе самоуправления будет 
вынуждать правительство экономить еще больше.

Самое сложное то, что никогда не учитывается общественное настроение, которое всегда было 
и остается экономическим фактором. Люди в состоянии стресса, растерянности, потерянного по-
ложительного образа будущего, люди, которые могу рассчитывать только на свои силы, живут одним 
днем. Они не мотивированы на длинные проекты, на длительные планы, как на личные, так и на эконо-
мические. Я опасаюсь, что многие инвестиционные проекты будут сворачиваться и замораживаться 
именно в силу негативных ожиданий.

Так сложилось к средине 2014 года, что надежды на стабилизацию в экономике во многом связыва-
ли с внешней помощью. Я считаю, что это большие иллюзии потому, что какой бы не была готовность 
наших международных партнеров помочь нам, Украина была и остается не только партнером, но и 
конкурентом для них. Особенно, если мы говорим об открывающемся для нас европейском рынке. 

Было бы наивным ожидать, что США и Европа вдруг начнут восстанавливать украинскую промышлен-
ность, которая через год может появиться со своей продукцией на западных рынках и конкурировать 
с ними. Инвестирование если и будет, то очень избирательное, в наиболее перспективные сектора. 

Кроме того, еще совсем недавно Украина рассматривалась как партнер Евросоюза и одновре-
менно – как «евроазиатское плечо» доступа европейских компаний на евроазиатские рынки. В усло-
виях конфликта с Россией эта стратегия заморожена, и инвестирование в украинскую промышлен-
ность целесообразно только при условии, что ее продукция может быть направлена на рынки третьих 
стран, где и так высокая конкуренция. Наши западные партнеры, которые готовы участвовать в «плане 
Маршалла» для Украины, будут очень внимательно следить за способностью Украины шаг за шагом 
урегулировать, и как минимум, ослабить напряженность в отношениях с Россией. 

Ключ к среднесрочному будущему – в руках самого Киева. Если он найдет способ договориться и 
остановить войну – это один коридор возможностей. Если Украина будет продолжать вместе с Кремлем 
играть в эту геополитическую игру, то это только обострит риски в мире. Украина, бегущая от России 
в состоянии внутреннего конфликта – это один подход со стороны Евросоюза. Украина, которая обе-
спечивает новый баланс и восстанавливает некое перемирие, дает возможности снимать санкции, 
устанавливать рынки для Евросоюза – это другой подход. Какой путь выберет Украина – пока вопрос. 

Мне кажется, что, несмотря на всю нашу идиосинкразию и возникшую уже историческую разорван-
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ность между Украиной и Россией, необходимо сформировать новую договорную базу и условия хотя 
бы для прагматичного экономического взаимодействия. Ситуация с газом показывает, что товар не по-
ставляется без договора. Ведь у нас на сегодня негласно аннулирована, по сути, вся договорная база, 
которая складывалась десятилетиями. Но, наверное, имеет смысл, несмотря на всю пережитую боль и 
взаимную неприязнь, эти вопросы решать. До сегодняшнего дня у нас – кроме контактов между двумя 
президентами, серьезной работы нет, и пока не предвидится.

Мы прошли военный конфликт, но, наверное, и ему нужно дать политико-правовую оценку. Более 
того, я все время говорил, что может оказаться так, что для Киева, Москвы, Брюсселя, Вашингтона и для 
Совета Безопасности ООН было бы небезынтересно организовать международное расследование 
причин и тайн начала конфликта: кто начал финансирование, какие были приняты организационные 
решения, и так далее. Может оказаться, что для Кремля «люфт», связанный с поиском виновных, это 
тоже выход. Свою долю ответственности несут те, кто бежал из Киева в феврале и в марте, свою роль 
сыграла российская коррупция или интриги в политическом классе России. 

Я думаю, что для всех участников конфликта нужен поиск какого-то выхода. Может быть сейчас, 
когда в Украине и в России гибнут люди, когда тысячи жертв, это звучит чересчур прагматично, но вы-
ход нужен всем. Для поиска этого выхода у нас очень сжатые временные сроки. Чтобы не допустить 
эскалации, которая может привести к еще большему усугублению ситуации, этот выход нужно искать 
параллельно с решением проблем Донбасса, и не ожидать далее усугубления проблем Крыма. 

Крым – это вообще задача первого квартала 2015 года. Ведь и Россия, и Запад, и наши партнёры 
на востоке ожидают сейчас легитимной, стабильной украинской власти и понятных ответов на вопрос, 
как будет гарантирована стабильность страны. Этого ждут от нас кредиторы, этого ждут от нас сторо-
ны, которые ведут с нами переговоры на саммитах. И этого ждут от нас крупные инвесторы, которые 
готовы работать в дальнейшем с Украиной, когда мы говорим о плане стабилизации. Мы должны дать 
ответ сразу же после формирования нового состава власти.

На протяжении всего года мы видим в украинской политике много эмоций, ура-патрио-
тизма, популизма и крайне мало разумных, взвешенных решений. Кто, какая сторона у 
нас может стать носителем этого «кристалла разума», который так остро необходим?
В этой избирательной кампании очень много шапкозакидательства, очень много примитивных 

рецептов, связанных с тем, что делать. И я не вижу серьёзной воли и желания достичь сложных полити-
ческих компромиссов, которые допускают шаг назад. Каждый хочет победить любой ценой, но центр 
разработки и принятия решений должен быть. Если ситуация вокруг парламента приобретёт кризисный 
характер, то пострадать может и сам президент. 

Я напомню, что в своё время, когда было подорвано доверие между обществом и новой властью, 
то идея полной «перезагрузки власти» созрела за очень короткое время. В 1993 году Леонид Кравчук, 
на тот момент пробыл на своём посту чуть больше года, но в стране развернулся настолько сильный 
протестный процесс, с участием профсоюзов, шахтеров, общественности, что власть была вынуждена 
принимать решение о проведении выборов уже в 1994 году. Это было единственным политическим 
ответом. Те люди, которые сейчас придут в парламент – и те, кто сейчас ориентируются на президента, 
и те, кто ориентируется на «партию власти» – должны понимать, что если не будет обеспечен внятный, 
приемлемый для общества политический компромисс после парламентских выборов, то следующая 
волна протеста сметет всех. Центра принятия решений просто уже не будет. Тогда ни правительство 
не сможет стать единственным автократом, ни президент Порошенко не сможет стать центром при-
нятия решений.

Кстати, хочу обратить внимание, что в моих глазах серьёзных, креативных, доведенных до конца 
решений со стороны президента пока не было. Его мирный план слишком растяжим, в него можно 
вписать всё, что происходит, он слишком общий, напоминает скорее набор намерений. Минский 
протокол я рассматриваю скорее, как вынужденные переговоры проигравшего. Особенно после заяв-
лений известных западных политиков о наличии так называемых «тайных протоколов», и готовности идти 
на уступки в отношении выборов, что признаёт и украинская сторона. Этот план выглядит скорее как 
декларация, которая «натягивается» на то, что получается. То же самое можно сказать и в отношении, 
так называемой «новой экономической политики и реформ 2020» – реального плана у президента 
пока нет. 

Вопрос остаётся в практической плоскости: когда, и как будут проводиться реформы? Ожидалось, 
что президент предложит именно план действий, а не программу намерений. Пока кредит доверия к 
нему сохраняется, потому что после утраты доверия весной этого года к ряду политических лидеров, 
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сохраняется надежда на то, что Порошенко сможет организовать реформы. Но, на мой взгляд, от него 
уже не ждут новаций, от него ждут действий, а действия у него «резиновые». 

Разочарование от несделанного придет очень быстро, если не удастся создать новый формат госу-
дарственного компромисса после выборов. Я не случайно я вспомнил 1993, 1994 года, потому что кто 
бы чего ни думал, какие бы иллюзии ни строил, что в условиях конфликта он станет «центром», центра 
не будет. Будет волна протестов на фоне обострения ситуации на востоке и будет большой запрос на 
повторение сценария 1993-1994 годов. Я рассматриваю такой вариант развития событий как негатив-
ный, потому что политическая повестка будет огрублена. И это всё будет проходить на фоне уличной 
охлократии, на фоне милитарности, желания привести «сильных людей», и такой поворот событий толь-
ко усугубит кризис. Но вот способность политических лидеров достичь компромисса, погасить волну 
ура-побед, ура-патриотизма, ура-охлократии – это серьёзная проблема.

Лёгкость, с которой у нас сейчас растирают в порошок репутацию многих людей, особенно в 
плане профессиональных и человеческих деловых качеств, мне очень напоминает лёгкость борьбы с 
инакомыслием в ходе Октябрьской революции 1917 года. Многое, что сейчас происходит в политике, 
особенно в правящих кругах, напоминает необольшевизм, когда одна политическая группа всеми 
путями, включая силу и идеологию, ограничивает власть, отсекая возможность участия в этой власти 
всех прочих партий. Такой необольшевизм я считаю очень серьезной угрозой.

Несмотря на все проблемы и потрясения, переживаемые страной, смену ряда мини-
стров, выборы президента, премьер Яценюк сохраняет свой пост. Какая может быть 
его дальнейшая политическая судьба?
Во-первых, несмотря на то, что фигура Яценюка была в своё время несколько иронизирована, счи-

таю, что в этом отношении многие сделали ошибку. Яценюк не скрывает амбиций лидерских, и даже 
вождистских. Я бы рассматривал его политика с диктаторскими замашками. Думаю, что многие его 
политические соратники это заметили. Потому и не случайно в процессе переговоров о возможном 
объединении с ним у многих ничего не вышло. Его соратники подают его как харизматичного единов-
ластного лидера. 

Я думаю, что для Яценюка эта избирательная кампания, это своеобразный тест на способность 
сохраниться в высшем эшелоне, а его амбиции говорят о том, что он рассчитывает на единоличную 
победу. Пока всё ограничивается правительством. Но он человек, который стремится к единовластному 
правлению. Это, я думаю, замечено президентом и поэтому все попытки заявить о коалициаде, о га-
рантиях отложена до 26-го числа. Для Петра Порошенко это реальный конкурент, который воспользуется 
любой промашкой президента, для того, чтобы самоутвердиться как новому правителю в стране. Я не 
рассматриваю его как кандидата на тот или иной высокий пост, а как амбициозную фигуру, готовую 
для автократического правления.

Практически каждый день мы слышим о люстрации. Никто не спорит, что очищение 
органов власти от коррупционеров и людей некомпетентных это дело нужное, но у нас 
обычно сводят к тому, чтобы выгнать «коммуняк и регионалов», то есть к проведению 
чистки по идеологическим мотивам. Какой должна быть люстрация, если проводить ее 
«по уму»?
Я считаю люстрацию решением сугубо политическим и в украинском случае необольшевистским. 

Как показывает опыт стран, которые пережили времена диктатуры, тоталитаризм, люстрационный 
подход оправдан тогда, когда он опирается на политическую волю и на законы.

 Действительно, ко многим руководителям эпохи Януковича есть претензии, есть подозрения в 
коррупции, игнорировании своих должностных обязанностей, административных нарушениях. Рас-
следование этих случаев в индивидуальном порядке, в рамках закона и с соблюдением всех граж-
данско-правовых норм – стало бы положительным сигналом для общества. Сейчас же мы имеем 
дело с классической политической репрессией, которая по всем признакам лишает права граждан 
работать на государство, только потому, что они занимали государственные посты в какой-то период 
времени. Законодательство, которое принималось в части борьбы с коррупцией, позволяет вообще 
без политических решений наказывать, осуждать, увольнять тех, кто провинился.

Я вижу здесь не только сиюминутную проблему политических репрессий в отношении госслужа-
щих, военнослужащих, судейского корпуса. Создан прецедент, который бумерангом ударит по ныне 
правящим. Ведь уже сейчас сложно отрицать факты коррупции в условиях войны, в условиях кризиса, 
факты бездействия властей и правового беспредела, который мы видим сейчас на региональном 
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уровне. Приняв решение о люстрации сейчас, они с неизбежностью заложили фундамент для второй 
волны, и они просто должны это понять.

Мы уже переживали это в 2000-х годах. К сожалению, с приходом каждой новой власти, начиная с 
2004 года, происходила сначала зачистка госуправления. А затем шла следующая, так называемая, 
косвенная репрессия людей, которые не связаны буквально с госслужбой, но считаются влиятельными и 
значимыми людьми. Это система здравоохранения, образования, социальные службы… Как правило, 
новые начальники, получив назначение, стремятся подтянуть, подтащить и «своих» людей. 

В этом кроется большая опасность. Решение о люстрации в отношении госслужащих больно 
ударит и по другим бюджетным сферам. Начнется деление на своих и чужих, прямое или косвенное 
наказание тех, кого считают неправым – от этого пострадают не только сотни тысяч людей, связанных с 
госслужбой, а и многие миллионы бюджетников. В конце концов это станет ударом по эффективно-
сти и работоспособности государственной системы, медицины, образования. Вот этого я опасаюсь 
даже больше, потому что государство – вообще очень жестокая штука, и до сих пор у нас мышление 
людей, приходящих ко власти, мало отличается от мышления средневековых феодалов... 

Беседу записал Андрей Маклаков 

20.10.2014.
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС В СФЕРІ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЦІНА ПИТАННЯ
потапенко в.г.

Після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС Україну очікує не тільки ратифікація 
її у Верховній Раді та очікування аналогічної юридичної процедури в парламентах країн ЄС. Особливості 
економічної частини угоди полягають в тому, що процедура імплементації за багатьма позиціями роз-
починається за певним графіком безпосередньо після підписання. Нормативно - правова база ЄС 
досить суттєво відрізняється від пострадянської української в сфері стандартів та можливості приватних 
кампаній захищати в суді свої інтереси, тому нас очікують досить серйозні зміни. Значною мірою це 
стосується підвищення вимог до якості продукції та екологічних вимог до виробництва. Таким чином, 
суттєвої трансформації потребують технології та обладнання підприємств, що, з одного боку, призведе 
до необхідності інвестицій, а з іншого, дозволить розвивати нові екологічні галузі виробництва та сфери 
послуг.

Зелена економіка та екологічна безпека, як пріоритети ЄС. Європейський Союз заснований на 
принципі верховенства права, це означає, що кожна дія, вчинене ЄС ґрунтується на договорах, які були 
добровільно і демократично затверджені всіма державами-членами ЄС. Якщо певна сфера політики 
не прописана в договорі, Комісія не може пропонувати правові акти у цій сфері. Договір є обов’язковою 
угодою між державами – членами ЄС.

На сьогодні чинними є два договори, що регламентують діяльність:
«Договір про Європейський Союз» і «Договір про функціонування Європейського Союзу». У сфері 

екологічної безпеки це стосується1:
• Пункт 1 статті 3: Союз має виняткову компетенцію в наступних сферах: ... збереження морських 

біологічних ресурсів у рамках спільної політики рибальства;
• Пункт 2 статті 4: Спільна компетенція Союзу і держав-членів стосується наступних сфер: «охорона 

навколишнього середовища»;
• Стаття 11: Вимоги до охорони навколишнього середовища повинні бути інтегровані у визначення 

і здійснення політики та діяльності Союзу, зокрема для сприяння сталому розвитку.
Конкретні положення про охорону навколишнього середовища знаходяться в розділі ХХ: Довкілля 

Договору про функціонування Європейського Союзу - Стаття 191:
Політика Європейського Союзу у сфері навколишнього середовища сприятиме збереженню та 

поліпшенню якості навколишнього природного середовища; охорони здоров’я населення; розумного 
і раціонального використання природних ресурсів; підтримки на міжнародному рівні заходів щодо ви-
рішення регіональних або глобальних проблем навколишнього середовища, зокрема протидія змінам 
клімату2.

Політика Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища базується на ви-
користанні превентивних заходів і попереджувальних заходів, відрахування шкоди навколишньому 
середовищу, передусім на підставі принципу «забруднювач платить». У цьому контексті заходи з гар-
монізації включають захисне попередження, яке не дозволяє державам-членам використовувати деякі 
тимчасові метри виходячи з неекономічних причин екологічного характеру, які підлягають перевірки з 
боку Європейського Союзу3.

У підготовці своєї політики у сфері охорони навколишнього середовища Європейський Союз бере 
до уваги наявні науково-технічні дані; стан навколишнього середовища в різних регіонах ЄС; потенційні 
вигоди та витрати від застосування чи незастосування заходів; економічний і соціальний розвиток ЄС 
у цілому і збалансований розвиток його регіонів. У межах своєї компетенції, Європейський Союз та 
держави-члени співпрацюють з третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями. 
Домовленості про співпрацю Європейського Союзу можуть бути предметом окремих угод між Євро-
пейським Союзом і зацікавленими третіми сторонами.

Відповідно до статей 192 Європейський парламент і Рада, дію відповідно до звичайної нормотворчої 
1	 Угоди	ЄС.	www.europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm
2	 Європейське	екологічне	бюро.	www.eeb.org
3	 Европейский	Союз	www.europa.eu/index.htm
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процедурою і після консультації з Економічним і соціальним комітетом та Комітетом регіонів, прийма-
ють рішення щодо заходів для досягнення цілей, передбачених цією статей. Рада приймає рішення 
одноголосно після вищеназваних консультацій приймає положення фіскального характеру; заходи, 
що стосуються планування міст та сільської місцевості; кількісного управління водними ресурсами, 
які прямо чи опосередковано стосуються доступності цих ресурсів, землекористування, за винятком 
управлінням відходами.

Заходи, які істотно впливають на вибір державою-членом між різними джерелами енергії та загаль-
ної структури енергопостачання. У тому випадку, якщо заходи відхиляються від принципу «забруднювач 
платить», то це відбувається або на тимчасовій основі, або з Фонду об’єднання.

Стаття 193 про захисні заходи, затверджених відповідно до статей 192 не забороняє будь-якій державі-
члену ЄС впроваджувати суворіші захисні заходи. Такі заходи не повинні суперечити Договорами але 
них не обходимо повідомити Комісію.

Договір про Європейський Союз містить такі положення щодо охорони навколишнього середовища, 
особливо по відношенню до країн, які не є членами ЄС:

- сприяння сталому економічному, соціальному та екологічному розвитку країн, що розвиваються, 
перш за все з метою подолання бідності;

- сприяння розробці міжнародних заходів по збереженню і поліпшенню якості навколишнього 
середовища та сталого управління світовими природними ресурсами з метою забезпечення сталого 
розвитку.

Екологічна політика Європейського Союзу починаючи з 1973 року реалізується в програмах або 
планах дій з охорони навколишнього середовища. Перша програма дій з охорони навколишнього 
середовища (ЕПД) була прийнята в липні 1973 р. і представляла політику ЄС щодо досягнення найбільш 
важливих цілей4:

• Попередження, зменшення та обмеження екологічного шкоди;
• Збереження екологічної рівноваги;
• Раціональне використання природних ресурсів.
У першій ЕПД була підкреслена необхідність оцінки впливу інших політик з метою уникнення шкідливої 

діяльності. Екологічна політика ЄС спочатку мала екологічне обґрунтування без підпорядкування цілям 
внутрішнього ринку. Друга ЕПД (1977-1981) продовжувала підхід перший з збільшення спектру проблем, 
які необхідно було вирішити.

Третя (1982-1986) і Четверта (1987-1982) ЕПД підкреслювали переваги екологічної політики щодо вну-
трішнього ринку. Екологічні норми викидів необхідно було узгодити, що б уникнути порушення конкуренто-
спроможності галузі. У четвертому ЕПД охорона навколишнього середовища вперше не розглядається 
як окремий вид діяльності, а є інтегрованою діяльністю протягом всього виробничого процесу. У тому 
числі йшлося про скорочення енерго- і ресурсоспоживання та створенні замкнутих виробничих циклів 
для зменшення кількості відходів.

П’ята ЕПД (1992-1999) декларує основною метою сталий розвиток, починається посилання на сек-
торальний підхід, який інтегрує екологічний аспект в найбільш забруднюючі галузі. Акцент робиться на 
нових ринкових інструментах, таких як податкові пільги та добровільні інструменти, які підсилюють інтерес 
виробників. Новий консенсус-підхід враховував громадські організації та місцеві громади у створенні 
політики навколишнього середовища.

Шоста Програма дій з охорони навколишнього середовища (2002-2012) базується на основних 
екологічних пріоритетах:

• Зміни клімату;
• Природа і біорізноманіття;
• Навколишнє середовище, здоров’я та якість життя;
• Природні ресурси і відходи.
Європейська Комісія в 2012 році приймає нову Програму дій Союзу з охорони навколишнього се-

редовища до 2020 року «Жити добре, але в рамках можливостей нашої планети». Вона спрямовану 
на підвищення екологічної стабільності в Європі та перетворення ЄС в інклюзивну і стійку «зелену» еко-
номіку. Вона включає в себе наступні тематичні пріоритети:

•  захист, збереження та розвиток природного капіталу в ЄС;

4	 Європейське	агентство	охорони	навколишнього	середовища.	www.eea.europa.eu
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•  перетворення ЄС у ресурсозберегаючу «зелену» та конкурентну низьковуглецеву економіку;
•  захист громадян ЄС від екологічного впливу для здоров’я і благополуччя;
•  максимізація переваг екологічного права ЄС;
•  поліпшення доказової бази екологічної політики;
•  забезпечення інвестицій в екологічну та кліматичну політику і досягнення відповідного обсягу ін-

вестицій;
•  досягнення екологічної інтеграції та узгодженості політики;
•  підвищення стійкості міст ЄС;
•  підвищення ефективності діяльності ЄС щодо реагування на регіональні та глобальні екологічні 

та кліматичні виклики.
Реалізація цієї програми базується на попереджуючих заходах, відрахування збитків довкіллю за 

принципом «забруднювач платить». Екологічна політика та перспективи сталого розвитку багато в чому 
залежать від нормативно-правової бази держави.

Сталий розвиток в Угоді про асоціацію з ЄС. Угода про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом підписана 27 червня 2014 р. підписано, в зв’язку з цим, ми проаналізували актуальний текст 
Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку та Європейським Союзом та державами-членами, 
з іншого боку в аспекті сталого розвитку та екологічної безпеки5.

Питанням сталого розвитку та торгівлі присвячена окрема глава за № 13. Стаття 289 цього документа 
констатує, що Сторони підтверджують свою прихильність щодо сприяння розвитку міжнародної торгівлі 
таким чином, щоб сприяти досягненню цілі сталого розвитку та забезпечення того, щоб ця мета була 
інтегрована і відображалася на кожному рівні їхніх торговельних відносин. З цією метою Сторони визна-
ють важливість повною мірою взяти до уваги економічні, соціальні та екологічні інтереси не тільки свого 
населення, а й майбутніх поколінь і гарантують, що економічний розвиток, екологічна та соціальна по-
літики будуть підтримуватися спільно.

В Угоді6 чітко сказано, що ідеологічною основою співпраці є Україна та ЄС є концепція сталого роз-
витку на принципах економічної ефективності, соціальної стабільності та екологічної безпеки. Реальна 
практика доводить, що до реальної реалізації стратегії сталого розвитку справа дійшла тільки в декількох 
країнах високим впливом місцевих громад і традиціями соціальної політики як Швейцарія, Норвегія і 
Швеція. Для впровадження в практику концепції сталого розвитку необхідно сформувати реалістичний 
інституційний механізм і поступово впроваджувати більш ефективні механізми модернізації економіки, 
більш чистих технологій та екоіндустрії, створення робочих місць.

Стаття № 292 присвячена багатосторонньої угоди з охорони навколишнього середовища. Зокрема 
визнається важливість міжнародного екологічного управління та угод, як адекватна відповідь міжнарод-
ної спільноти на глобальні та регіональні екологічні проблеми. Сторони так само підтверджують своє 
зобов’язання щодо ефективної імплементації в своїх законах і практиках багатосторонніх угод з охорони 
навколишнього природного середовища, учасниками яких вони є.

Ніщо в Угоді не обмежує прав Сторін вживати і зберігати заходи з імплементації багатосторонніх 
угод з охорони навколишнього природного середовища, учасниками яких вони є. Такі заходи не за-
стосовуються таким чином, який міг би стати засобом довільної або невиправданої дискримінації між 
Сторонами або прихованого обмеження торгівлі.

Сторони гарантують, що їх екологічна політика буде ґрунтуватися на принципі обережності і принци-
пах, які зобов’язують застосування превентивних заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, 
заподіяної навколишньому середовищі, та сплату штрафу забруднювачем навколишнього середовища.

Сторони співпрацюють з метою сприяння обґрунтованого і раціонального використання природних 
ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку, з метою зміцнення зв’язків у сфері торговельних і еколо-
гічних політик і практики Сторін.

Аналіз положень цієї статті свідчить про необхідність імплементація європейських екологічних нор-
мативів. Введення європейських екологічних стандартів може призвести до закриття ряду ресурсоєм-
них підприємств з великим обсягом викидів і відходів. У зв’язку з цим необхідно організувати систему 
перерозподілу бюджетних дотацій з ресурсо- і енерговитратних «брудних» технологій на більш чисті і 
ресурсо- та енергоефективні.

5	 Інтеграція	сталого	розвитку	в	політкику	ЄС.	www.eur-lex.europe.eu
6	 Угода	про	асоціацію	між	Україною	та	Європейським	Союзом	і	його	державами-членами	http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/

publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535
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«Торгівля на користь сталого розвитку» - це зміст Стаття 293которая свідчить про те, що торгівля по-
винна сприяти сталому розвитку в усіх його вимірах. Сторони визнають благотворний вплив основних 
трудових стандартів і гідної праці на економічну ефективність, інновації і продуктивність, і вони відзна-
чають цінності більшої узгодженості між торговими політиками, з одного боку, і зайнятістю і соціальними 
політиками, з іншого. Сторони будуть докладати зусиль для сприяння та заохочення торгівлі і прямих іно-
земних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги та технології, використання джерел відновлюваної 
енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому числі 
шляхом усунення пов’язаних нетарифних бар’єрів.

Сторони будуть докладати зусиль для спрощення торгівлі товарами з метою сприяння сталому роз-
витку, зокрема товари, які є предметом «чесної та етичної торгівлі», а також ті, які пов’язані з принципами 
корпоративної соціальної відповідальності та підзвітності.

Таким чином, постулюється ідеологічний концепт про те, що торгівля повинна сприяти сталому роз-
витку.

Моніторинг впливу на стійкий розвиток розглядається у Статті 298. Сторони зобов’язуються здійснювати 
моніторинг, контролювати і оцінювати вплив імплементації цього розділу на сталий розвиток за індика-
торами впливу торгівлі на сталий розвиток з необхідним інформуванням.

Стаття 299 визначає роль інститутів громадянського суспільства у сталому розвитку. Кожна Сторона 
визначає і скликає нову або існуючу консультативного групу зі сталого розвитку з метою надання реко-
мендацій щодо імплементації цієї глави, яка складається з незалежних представницьких громадських 
організацій, де об’єктивно представлені організації роботодавців і працівників, неурядові організації та 
інші зацікавлені сторони.

Члени Консультативної групи кожної із Сторін зустрічаються на відкритому Форумі громадянського 
суспільства для підтримки діалогу, який охоплює аспекти сталого розвитку торговельних відносин між 
Сторонами. Форум громадянського суспільства зустрічається раз на рік, а діалог, не повинен негативно 
впливати на обмін думками.

Необхідно сформувати дорадчу групу з питань сталого розвитку з незалежних представницьких 
громадських організацій, де об’єктивно представлені організації роботодавців і працівників, неурядові 
організації та інші зацікавлені сторони.

Інституційний механізм і механізм моніторингу описаний у Статті 300 включає формування Підкомі-
тету з торгівлі та сталого розвитку, який є підзвітним Комітету Асоціації. Підкомітет складається з вищих 
посадових осіб у межах органів управління кожної Сторони

Співпраця у сфері торгівлі та сталого розвитку, коли Сторони спільно розробляють пов’язані з тор-
гівлею аспекти трудової та екологічної політики для досягнення цілей цієї Угоди розглянуті в Статті 302.

Екологічна складова Угоди про асоціацію з ЄС. Окрема Глава 6 Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом присвячена питанням навколишнього середовища. Так у Статті 360 йдеться 
про те, що Сторони будуть розвивати і зміцнювати співробітництво з питань охорони навколишнього 
природного середовища, і таким чином сприяти реалізації довгострокових цілей сталого розвитку та 
зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні 
наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через поліпшення системи охорони 
здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, 
інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва 
завдяки сучасним технологіям. Співпраця буде здійснюватися з урахуванням інтересів Сторін на основі 
рівності і взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, існуючу між Сторонами в галузі 
охорони навколишнього природного середовища, та багатосторонні угоди в цій сфері.

Співпраця буде мати на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього 
середовища, захисту громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних 
ресурсів та заохочення міжнародних дій, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних про-
блем навколишнього середовища, в таких сферах (Стаття 361):

• зміни клімату;
• екологічне управління, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань 

навколишнього середовища та процесу прийняття рішень;
• якість атмосферного повітря;
• якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;
• управління відходами та ресурсами;
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• охорона природи, зокрема збереження та захист біологічного та ландшафтного різноманіття 
(екомережі);

• промислове забруднення і промислові загрози;
• хімічні речовини;
• генетично модифіковані організми, у тому числі в сільському господарстві;
• шумове забруднення;
• цивільний захист, зокрема стихійні лиха та антропогенні загрози;
• міське середовище;
• екологічні збори.
Перелік сфер співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища Без ко-

ментарів Вимагає інституційного аналізу та розробки системи заходів щодо поетапної реалізації Сто-
рони планують обмінюватися інформацією та досвідом; здійснювати спільну дослідницьку діяльність і 
обмінюватися екологічно чистими технологіями; планувати подолання наслідків стихійних лих та інших 
надзвичайних ситуацій; здійснювати спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівні, в тому 
числі згідно з багатосторонніми угодами в галузі охорони навколишнього природного середовища. 
Особливу увагу сторони приділять питанням, що мають транскордонний характер.

Важливим положенням, відбитим у Статті 363 є поступове наближення законодавства України до 
права і політикам ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Співпраця у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації окремих угод в даній об-
ласті, укладених між Сторонами згідно з відповідними владними повноваженнями і компетенцією ЄС 
та його держав-членів і відповідно до правовими процедурами кожної із Сторін, спрямоване на:

• сприяння взаємодопомоги у випадках надзвичайних ситуацій;
• цілодобовий обмін найважливішими повідомленнями і оновленої інформації про транскордонні 

надзвичайних ситуаціях, зокрема запити та пропозиції про допомогу;
• оцінки впливу наслідків надзвичайних ситуацій на довкілля;
• залучення експертів до участі в специфічних технічних семінарах і симпозіумах з питань цивіль-

ного захисту;
• залучення, в разі необхідності, спостерігачів при проведенні окремих навчань і тренінгів, органі-

зованих Україні і / або ЄС;
• поглиблення існуючого співробітництва з ефективного використання наявних потужностей за-

хисту.
• відповідно до статті Стаття 365 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

співпраця буде охоплювати, серед іншого, такі цілі:
Розвиток всеосяжної стратегії в галузі навколишнього середовища, яка включатиме заплановані 

інституційні реформи (з певними термінами) для забезпечення виконання та впровадження приро-
доохоронного законодавства, розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, 
регіональному та муніципальному рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури 
сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави, визначення необхідних 
людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду; розвиток галузевих стратегій в галузі поліп-
шення якості повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, 
управління відходами та ресурсами, захист природи, промислове забруднення і промислові аварії, 
хімічні речовини, зокрема чітко визначені строки та основні етапи імплементації, адміністративну від-
повідальність, а також фінансові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру та технології; розвиток 
та імплементація політики з питань зміни клімату.

 Екологічний моніторинг в системі адоптації до стандартів ЄС. Одним з складових впровадження 
екологічних стандартів Євросоюзу є моніторинг стану компонентів природного середовища, таких як 
ґрунту, повітря, вода.

Покращення якості повітря. Угода про асоціацію вимагає змінити метод замірювання і розширити 
перелік речовин, що потрапляють під моніторинг повітря, а також модернізувати процес обробки та 
поширення зібраних даних. Найбільші забруднювачі повітря - це теплоенергетичні та металургійні підпри-
ємства. Нажаль, контроль за викидами не відбувається і відповідності до наявної нормативно правової 
бази в повному обсязі.

Одним із найважливіших складових формування ефективної системи екологічного моніторингу є 
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залучення даних дистанційного спостереження та геоінформаційне моделювання його результатів.
На малих підприємствах таких як, наприклад, виробництво метало пластикових вікон із викидами 

небезпечних органічних сполук, таких як бензол, які мають вкладати серйозні кошти в модернізацію. 
Водночас вимоги закривати шкідливі підприємства в Угоді немає.

Україна має імплементувати Директиву 2008/50 ЄС, якою встановлюються гранично допустимі концен-
трації (ГДК) у повітрі для діоксинів сірки, азоту, оксидів вуглецю, а також важких металів, свинцю, бензолу, 
озону та дрібнодисперсного пилу 2,5 та 10 мікрон. Україна також перегляне класифікацію санітарно-
захисних зон навколо небезпечних об’єктів та план дій в разі забруднення повітря у цих зонах.

Система контролю якості повітря в Україні була розроблена і впроваджена більше півстоліття тому, 
більшість пунктів спостереження за станом атмосферного повітря були встановлені ще в 40-50-х роках. 
З того часу значно змінилася індустріальна забудова, створені нові міста,підприємства і мережа пунктів 
спостережень не відповідає сучасним точкам локалізації джерел забруднення.

Багато забрудників взагалі не визначають, обмежуючись списком із 6-7 пунктів, тому що немає від-
повідного обладнання або ж воно несправне. Таким чином, в Україні немає адекватної картини про 
стан повітря та його безпечність в населених зонах. В ЄС збір і обробку даних про стан повітря здійсню-
ють приватні лабораторії, які зацікавлені в якісній роботі, оскільки таким чином можуть конкурувати за 
держзамовлення. В Україні – Гідрометцентр, який залежить від державного фінансування, а результати 
його роботи не впливають на отримання ним коштів.

Бензол – леткий ароматичний вуглеводень, який використовується для синтезу органічних сполук та 
як розчинник. Україна вимірює, але не за стандартами ЄС. Входить до складу бензину, широко засто-
совується у виробництві. Токсичний для людини, канцероген, впливає на кровоносну систему, викликає 
анемії та лейкемії. За європейськими нормами, вміст бензолу в бензині має бути в 5 разів нижчим, 
ніж за українським стандартом. Але, як показують перевірки, навіть українські норми вмісту бензолу 
не виконуються. Вміст бензолу в атмосферному повітрі, за винятком робочих зон на виробництві, де 
застосовується ця речовина, взагалі не перевіряється.

В Україні взагалі не вимірюється дві груп речовин:
Дрібнодисперсний пил менше 10 мікрон не затримується в носоглотці й не виводиться з кашлем чи 

чханням, потрапляє глибоко в легені та бронхи. Може викликати рак легенів та інші захворювання органів 
дихання. Пил менше 2,5 мікрон може проникати з легень в кровоносну систему та внутрішні органи.

Стійкі органічні забруднювачі: є найбільш токсичними та небезпечними для навколишнього серед-
овища та здоров’я людей хімічними сполуками.

Відповідно до вимог Угоди всі сміттєзвалища мають бути паспортизовані, для кожного такого об’єкту 
слід буде розробити план рекультивації, щоб нейтралізувати утворення токсинів і відновити родючість 
ґрунтів, керуючись принципом «забруднювач платить», які мають бути поширені ті звалища. що існували 
на момент прийняття цих нормативних актів, а також стихійні звалища, ці вимоги поки не поширюються. 
Окрема програма потрібна щодо переробки сміття, яке переробляється на 65% у країнах ЄС.

Важливим кроком адоптації є інтегральне управління ризиками промислового забруднення. Підпри-
ємства самі аналізують ризики своєї діяльності, обирають оптимальний спосіб зменшення шкідливого 
впливу на довкілля, розробляють і презентують план відповідним контролюючим органам, а держава 
лише слідкує за виконанням робіт.

Очікувані витрати на імплементацію угоди в сфері екологічної безпеки. Відповідно до підписаної угоди 
29 директив і регламентів регулюють сфери екологічної безпеки із термінами імплементації від 2 до 8 
років, серед яких директиви про всеохоплююче запобігання і контроль забруднень, про захоронення 
відходів, про якість води, про очистку міських стічних вод і деякі інші. Витрати на імплементацію розпо-
діляються на витрати суспільного (бюджетного) та приватного секторів, що передбачають капітальні та 
експлуатаційні витрати а також адміністративно-управлінські.

Зважаючи на відсутність точних оцінок можна орієнтуватися на витрати центральноєвропейських 
країн, що пройшли цей шлях і свідчать, що витрати мають складати близько Є 800-1000 на людину, що 
для України буде дорівнювати приблизно Є38-45 млрд. З досвіду країн, які інтегрувалися до ЄС при-
близно половину цієї суми вони отримували у вигляді грантів. Необхідно відзначити, що ці параметри 
були актуальні для Польщі та Чехії для часів розквіту ЄС до кризи 2008 року. Фактично ці витрати, орієн-
туючись на динаміку країн другої третьої хвилі Румунія, Болгарія, Туреччина розподіляються на значно 
більш тривали термін 10-20 років.

Зважаючи на те, що обсяги фінансування в Україні сфери охорони довкілля приблизно 2 млрд. 
євро на рік його необхідно буде збільшити приблизно вдвічі. Насправді Україна розпочала про-
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цес гармонізації нормативно правових документів в 1994 р. з підписанням Угоди про партнер-
ство та співробітництво. «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив» вступає в дію з 24 липня 2014 р. (Постанова КМУ від 1 серпня 2013 р.  
№ 927). Цим документом запроваджуються європейські екологічні норми бензин та дизельне пальне 
відповідно до Директиви 98/70/ЄС щодо. Перехід відбувається поступово і пальне класу Євро-3 вико-
ристовується до 31 грудня 2015 р., Євро-4 – до 31 грудня 2017 р., після чого діє тільки стандарт Євро-5, 
що за умов вироблення бензину в Україні потребуватиме близько 3,0–3,5 млрд. євро в реконструкцію 
нафтопереробних заводів.

Україна як член Європейського енергетичного співтовариства в рамках Другого енергопакету взяла 
на себе зобов’язання з приведення до європейських стандартів викидів теплоелектростанцій, і відповідні 
заходи ввійшли в Енергетичну стратегію на період до 2030 р., що потребує суттєвих інвестицій на вста-
новлення систем пилогазоочистки на ТЕС. Крім того Україна впроваджує програми з екомоніторингу, 
поводження з відходами, регулювання промислових викидів тощо, витрати за якими плануються поки 
що поза Угодою про асоціацію з ЄС.

Витрати в екологічній сфері можна це якість життя громадян та якість природних умов і ресурсів. 
середовища життєдіяльності громадян. Фінансовий аналіз планів імплементації пов’язаний із пошуком 
можливостей ліквідувати gaps-розриви між обсягом доступних фінансових ресурсів та їх потребами. 
За наявності «фінансових розривів» вишукуються додаткові джерела коштів, зокрема допомога з фондів 
ЄС, гранти, кредити, додаткові муніципальні або державні субсидії.

Угода про асоціацію передбачає, що Україна сама визначатиме час та тривалість проведення 
реформ для покращення екологічної ситуації. Не потрібно негайно вкладати величезні кошти у мо-
дернізацію підприємств або закривати заводи. Загалом процес приведення до екологічних норм ЄС 
складе від 3-7 до 10-12 років.

Інституційні реформи вимагають істотних змін як законодавчої так і нормативної бази та системи 
державного управління. Ми можемо констатувати наявність в Угоду про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом двох блоків пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку та екологічної безпеки. В 
цілому, це рамковий документ, який створює умова для адаптації європейської нормативно-правової 
бази до умов України. Створюються механізми для координації зусиль і вироблення спільних рішень у 
спірних випадках. В цілому можна говорити про систематизуючу роль цього документа, який створює 
основи для формування комплексної державної політики у сфері сталого розвитку та екологічної без-
пеки в Україні.

Таким чином Угода про асоціацію стимулює Україну до модернізації виробництва та покращання 
стану навколишнього природного середовища, за посильної підтримки з боку ЄС, яка може складати 
половину від необхідної суми інвестицій.

Висновки:
Угода про асоціацію з ЄС забезпечує:
• формування умов для створення інституційної бази розвитку, яка була зруйнована в 90-ті роки 

на принципово новому рівні та узгоджено із традиціями країн ЄС.
• розвиток промисловості буде враховувати не тільки економічну доцільність, але й соціальні прі-

оритети та якість навколишнього природного середовища.
• формування консультативних органів для підтримання сталого розвитку торгівлі з країнами ЄС.
• вдосконалення системи стандартів та відродження системи моніторингу якості навколишнього 

природного середовища із застосуванням ГІС технологій та дистанційних методів спостережень.
• впровадження екологічних вимог зумовлює необхідність витратити 38-45 млрд. Евро, що в свою 

чергу дозволить:
- розвинути галузь екологічної інженерії в Україні, виготовлення, встановлення та обслуговування 

очисного обладнання;
- отримати 19-23 млрд. Евро в якості безповоротної допомоги, які можуть бути освоєні значною 

мірою через українські підприємства;
- покращити якість середовища існування в країні;
- модернізувати виробництво;
- сформувати нові напрямки експортного потенціалу.
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РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ РОЗРИВУ ЕКОНОМІЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

Переформатування економічного співробітництва України з Російською Федерацією, виходячи з 
досвіду країн Балтії та Грузії, буде складним та болючим процесом, що може затягнутися на багато 
років. За найоптимістичнішого сценарію пристосування до нових умов взаємодії в економічній сфері 
може зайняти від двох до п’яти років – за умови відсутності збройного конфлікту на території України, 
забезпечення підтримки з боку суспільства та за наявності досить сприятливих внутрішньо- та зовнішньо-
політичних факторів. За сценарію внутрішньополітичної дезінтеграції – болюча адаптація може затягну-
тися на п’ять і більше років. Не виключено, що такий сценарій є цільовим для РФ за умови припинення 
відкритого військового протистояння на Донбасі.

1. ЕкономічнЕ співробітництво України з рФ: складний пошУк нової модЕлі взаємодії

Різке погіршення відносин з РФ спричинює негативний вплив на соціально-політичну ситуацію в Україні 
через дію таких факторів, як закриття доступу на російських ринок внаслідок недобросовісної конкуренції 
та запровадження торговельних санкцій з боку РФ, скорочення промислового випуску внаслідок воєнних 
дій, девальвації гривні та зростання цін на енергетичні ресурси. Водночас падіння обсягів економічного 
співробітництва з РФ також є наслідком еволюційного зменшення залежності української економіки від 
РФ як монопольного постачальника енергетичних ресурсів та ринку збуту для неконкурентоспромож-
них (на світових ринках) українських товарів. Зауважимо, поступове скорочення економічної співпраці 
з РФ триває від розпаду СРСР. У середині 2000-х РФ задекларувала курс на імпортозаміщення, що 
прискорило згортання двосторонньої співпраці.

У процесі адаптації України до нового формату стосунків з РФ можна виділити 2 етапи – до кризових 
подій 2013-2014 рр. та після. На першому етапі адаптації відбувалося еволюційне, хаотичне підлашту-
вання української економіки до реалій внутрішньої, міжнародної та внутрішньо-російської динаміки. 
Так, у зовнішньоекономічній політиці стосовно позиціювання України у відносинах з Росією домінували 
наступні тренди:

• максимізація доходів від ресурсної ренти за рахунок кооперації українських компаній з росій-
ськими енергетичними монополіями (актуальне для металургійної, хімічної галузей);

• утримання ринків збуту для конкурентної продукції задля скорочення трансфертних витрат 
(актуальне для АПК, машинобудування та ВПК); ситуативна та/або цілеспрямована переорієнтація 
конкурентоспроможної продукції на ринки третіх країн;

• збереження ринків збуту для неконкурентоспроможної (на ринках третіх країн) продукції (акту-
альне для машинобудівної галузі, ВПК);

• максимально повна експлуатація немодернізованого, застарілого виробничого обладнання 
(для більшості експортоорієнтованих галузей), зокрема в рамках спільних підприємств, орієнтованих 
на ринки третіх країн;

• гальмування співробітництва у військово-промисловому комплексі (український ВПК для РФ втра-
тив пріоритетність відразу після проголошення незалежності України, але особливо після офіційного 
проголошення намірів щодо вступу України до НАТО в 2002 р.)

Таким чином, протягом тривалого часу у зовнішньоекономічній політиці України домінували пріори-
тети щодо збереження спорідненої з російською моделі господарювання, заснованої на експлуатації 
конкурентних переваг виробника сировинних (з великою часткою енергетичного компонента) ресурсів. 
Зовнішньоекономічні угоди України з РФ традиційно були спрямовані на «стабілізацію» (з тенденцією до 
максимізації) енергетичних відносин з Росією; інші складові співпраці, навіть виробнича кооперація у 
ВПК, мали другорядне значення. Водночас для РФ важливий компонент співробітництва припадав саме 
на ВПК, особливо на ту його складову, відтворення якої на території РФ пов’язувалося з непереборними 
труднощами. У свою чергу українські партнери, пов’язані з ВПК, демонстрували агресивно ринкову 
позицію щодо виробництва та постачань зброї на міжнародний ринок, що, за логікою російської сто-
рони, загрожувало національній безпеці та мотивувало до переоцінки ризиків продовження військової 
кооперації з Україною.

Початок системної кризи у стосунках з РФ, що припадає на середину 2013 р., позначив перехід до 
нового етапу двостороннього співробітництва. Влітку минулого року РФ запровадила масовані торговельні 
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обмеження імпорту з України, що зумовило його падіння за підсумками 2013 р. на 14,6% р/р. Протягом 1 
півріччя 2014 р. експорт в РФ скоротився ще на 23,3% р/р. – внаслідок ескалації конфлікту у двосторонніх 
стосунках, стрімкого падіння промислового виробництва в Україні та стагнації російської економіки.

Наприкінці червня 2014 р. Президент України П. Порошенко підписав Угоду про асоціацію та про 
глибоку і всеосяжну зону вільну торгівлі з ЄС (УА). Відповідно до цієї угоди Україна має суттєво транс-
формувати економічну політику країни в середньостроковій перспективі, що зумовить також карди-
нальні зміни, зокрема, у характері стосунків з РФ. Варто наголосити, що базові умови двостороннього 
співробітництва України та Росії визначатиме не стільки агресія РФ проти України, скільки зобов’язання 
у контексті УА разом з економічними чинниками повоєнного відновлення. Станом на вересень 2014 р., 
двостороннє економічне співробітництво з РФ характеризують:

• де-факто повне або часткове припинення дії міждержавних договорів (про зону вільної торгівлі 
та ін., точний перелік наразі неможливо встановити);

• домінування політично вмотивованих рішень щодо припинення співпраці у секторах, що є чут-
ливими з точки зору національної безпеки України; дискримінаційне та мотивоване національними 
інтересами РФ блокування українського експорту;

• початок реформ на газовому ринку України з перспективою запровадження жорстких ресурс-
них обмежень для суб’єктів господарювання та домашніх господарств; припинення постачань газу з 
РФ внаслідок розбіжностей у підходах до погашення боргу та ціноутворення на газ;

• безсистемне запровадження санкцій та ембарго у двосторонніх стосунках; перспектива ес-
калації втрат від дискримінаційних заходів;

• запровадження обмежувальних заходів як реакція на використання методів силового примусу, 
шантажу, відкритої агресії (захоплення активів тощо);

• застосування РФ міжнародного тиску, зокрема через міжнародні організації та дискредитації 
України як міжнародного партнера;

• припинення (або різке скорочення) співробітництва у секторі ВПК; вивезення унікального облад-
нання українських підприємств ВПК для перенесення відповідного виробництва до РФ;

• заохочення українських виробників до переорієнтації конкурентної продукції на ринки третіх 
країн; тимчасове запровадження безмитного режиму для доступу українських товарів на ринок ЄС (до 
створення зони вільної торгівлі з ЄС).

• зменшення імпорту з РФ внаслідок збройних дій, припинення РФ поставок природного газу та 
девальвації гривні.

З огляду на наявний фундамент двостороннього співробітництва можна окреслити декілька «зон ви-
сокої напруги», що визначатимуть основні ризики та загрози у середньо- та довгостроковій перспективі.

Взаємодія у енергетичній сфері залишатиметься найбільш контроверсійною з точки зору перспектив 
розбудови взаємовигідних, прагматичних відносин у довгостроковій перспективі. З одного боку, РФ на-
лаштована вибудовувати стосунки з Україною у газовій сфері з позиції сили, тобто використовуючи газові 
постачання як інструмент геополітичної боротьби та утримання української економіки у сфері впливу РФ. 
З іншого боку, в українській політиці є чимало політичних та економічних суб’єктів, що бажали би віднов-
лення втрачених доходів і тому є зацікавленими у реалізації політики «спільної ресурсної ренти». Водно-
час, остаточне вирішення «газового питання» (тобто перетворення газу на ринковий товар) означатиме 
для України перспективу відновлення економічного суверенітету на власній території. Іншими словами, 
«газове питання» для України – це точка неповернення до радянської України. На даний момент відсутність 
прогресу у реформуванні енергетичної сфери підсилює політико-економічні ризики, включаючи ризики 
нової політичної кризи, економічного колапсу і навіть розпаду держави (новий закон про реформування 
ГТС був ухвалений парламентом 14.08.2014 р. Успіх реформи буде залежати від належного виконання 
закону та залучення відповідних іноземних інвесторів, для цього необхідне якнайшвидше завершення 
воєнного конфлікту).

Безвідносно до факторів економічної взаємодії з РФ, у контексті міжнародної конкурентоспромож-
ності України сам факт існування загрози вторгнення РФ зумовлює загальну невизначеність щодо еконо-
мічних перспектив України. Це означає, що Україна, перебуваючи у стані «гібридної» економічної війни 
з РФ, сприймається західними бізнесовими колами як потенційно небезпечний економічний партнер, 
з яким варто обмежити фінансові комунікації. Таким чином, якщо після завершення військової фази 
РФ продовжить економічний тиск на Україну, посилюючи санкції та ембарго, можна прогнозувати по-
дальшу дестабілізацію на фінансовому ринку – ослаблення гривні, з наступною ланцюговою реакцією 
на ринку державного боргу і банківських кредитів, а також інфляції та економічного спаду.



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

22

У галузевому вимірі вплив фактора переформатування виробничо-торговельного співробітництва 
з РФ є порівняно незначним та варіює у залежності від частки російського експорту у валовому ви-
пуску галузі. Зазначимо, що відповідно до даних Державної служби статистики за перше півріччя 2014 
року – фактично у воєнний час – скорочення товарного експорту склало 5,2 % у порівнянні з падінням 
на 8,9 % у першому півріччі 2013 р. Відповідно до розрахунків Німецької консультативної групи7 щодо 
співвідношення середньорічних обсягів українського експорту та виробництва (у докризовий період) 
машинобудівна галузь до 22% від всього випуску продукції постачала на ринки РФ. Це є найбільшим 
показником з-поміж інших галузей, оскільки сектор орієнтований на експорт, який значною мірою на-
правляється на російський ринок (галузь експортує близько 43% від обсягу виробленої продукції, частка 
РФ в експорті становить 52% від обсягу експорту). У той же час потенційні втрати металургійної галузі 
від закриття російського ринку можуть становити близько 14% від валового обсягу виробництва галузі. 
Менша вразливість експортоорієнтованої металургійної галузі до російського впливу пояснюється зна-
чною географічною диверсифікацією структури експорту (галузь експортує близько 62% від обсягу 
виробленої продукції, частка РФ в експорті становить 26% від обсягу експорту). Розрахунки Німецької 
консультативної групи, Частка валового випуску харчової продукції, що експортується у Росію, становить 
лише 3%. Пояснюється це тим, що галузь більшою мірою орієнтована на внутрішній ринок (експорт 
становить лише 15% обсягу виробництва галузі, частка РФ в харчовому експорті - 21%). У секторі АПК 
частка експорту до Росії не перевищує 1% валового виробництва.

У регіональному вимірі найбільш вразливими до згортання співробітництва з РФ є Луганська та 
Запорізька області (до 10% валового регіонального продукту експортується в РФ), Миколаївська (9%), 
Сумська (8%), Дніпропетровська, Харківська і Донецька (по 6%). Таким чином, загальна статистика 
щодо залежності галузей та регіонів від російського ринку не підтверджує катастрофічних прогнозів, 
навіть якщо припустити, що взаємодія двох країн припиниться повністю. Водночас на рівні окремих 
підприємств або коопераційних зв’язків прогнози дійсно можуть бути дуже песимістичними. Власне, у 
таких поодиноких випадках під прикриттям військових дій російська сторона вдається до практики по-
грабування або змови з директорами підприємств та вивозить українські виробничі комплекси з метою 
розгортання виробництва на території РФ. За інформацією Ради національної безпеки та оборони 
(РНБО) та ЗМІ, випадки вивезення обладнання буди зафіксовані на стратегічних підприємствах ВПК та 
машинобудування: виробниче об’єднання «Топаз», м.Донецьк (виробляє найсучасніші радіолокаційні 
станції типу «Кольчуга»); завод «Юність» в м.Краснодон (виробляє реле для спецтехніки авіаційної, аеро-
космічної, ракетобудівній промисловості); Луганський патронний завод (виробляє набої для стрілецької 
зброї); Луганський завод електронного машинобудування (випускає устаткування для вирощування 
монокристалів), виробниче об’єднання «Точмаш» м.Донецьк (виробляє і ремонтує обладнання для 
гірничої та вугільнодобувної галузі).

Очевидно фактор ведення воєнних дій на території Донбасу генерує цілий спектр суверенних та 
корпоративних ризиків як у розрізі двостороннього співробітництва, так і загалом для всієї української 
економіки. Найбільш серйозні загрози включають: вивезення на територію РФ або фізичне знищення 
виробничих активів, дезінтеграція виробничих процесів, внаслідок цього суттєве зменшення частки ВВП, 
потенційна втрата керованості над фінансовою системою (дефіцит валюти, розбалансування держав-
них фінансів, високе боргове навантаження на бюджет). Станом на серпень 2014 року, неоголошена 
війна з РФ негативним чином впливала на показники макрофінансової стабільності, зумовлюючи слаб-
кість національної валюти, відплив капіталів, скорочення обсягу приватних трансфертів, скорочення та 
припинення випуску окремих видів промислової продукції, корпоративні банкрутства.

Загалом макроекономічна статистика за перше півріччя 2014 р. свідчить про подальше падіння об-
сягу ВВП та погіршення інших макрофінансових показників. Проте показники випуску промислового 
виробництва за липень 2014 р. (див. Графік 1) вказують на подальше прискорення негативної динаміки, 
особливо в Луганській та Донецькій областях. Так, за даними Державної служби статистики, падіння 
промислового виробництва у Донецькій області досягло 10,7% у порівнянні до червня 2014 р. та 28,5% 
відносно липня 2013 р. У Луганській області промисловість скоротила виробництво більше ніж удвічі 
(відповідно на 40% і 56%8). Загалом спад у промисловості у липні зафіксовано на рівні 12,1% (до анало-
гічного місяця минулого року). Зважаючи на те, що у червні цей показник дорівнював лише 5%, можна 
говорити, що у липні проявилося певне накопичення негативних факторів, що відобразилося на показ-
никах загальноекономічної динаміки.

Загальна зовнішньоторговельна статистика за перше півріччя 2014 р. відображає стійку негативну 
динаміку в усіх секторах української економіки. За інформацією Державної служби статистики, падін-

7	 «Ukrainian	exports	to	Russia:	Sector	and	regional	exposure»	German	Advisory	Group,	Newsletter,Issue	No.	68.	June	2014
8	 Дані	можуть	бути	уточнені	Державною	службою	статистики	України
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ня обсягу експорту товарів в першому півріччі 2014 року склало 5,2% (до 28,6 млрд. дол. США). Серед 
факторів, що визначали негативну динаміку експорту, відмітимо різкий спад промислового виробни-
цтва, що в свою чергу призвело до скорочення експорту промислової продукції – у металургії (на 5,2%), 
хімічній промисловості (на 24,2%), машинобудуванні, в т.ч. механічні та електричні машини (на 4,7%), 
транспортні засоби та обладнання (на 44,9%, причому лідером падіння є залізничні локомотиви, вагони 
та шляхове обладнання, експорт яких скоротився на 58,8%), готові харчові продукти (на 8%). Крім того, 
на виробничу діяльність, зокрема на реалізацію інвестиційних планів підприємств, вплинули: девальва-
ція гривні (більш ніж на 50%) та різке подорожчання імпортних складових виробництв, що призвело до 
скорочення внутрішнього попиту на інвестиційний імпорт. Поряд з цим гальмівний ефект на виробничу 
діяльність справляло подорожчання позичкового капіталу та брак інвестиційних ресурсів внаслідок різ-
кого погіршення інвестиційного клімату. Так, капітальні інвестиції в І кварталі скоротилися на 23,1% (за 
інформацією Державної служби статистики).

2. зовнішньоЕкономічний сЕктор: загальні оцінки «торговЕльної війни» з росією

РФ неодноразово погрожувала припинити режим вільної торгівлі у відносинах з Україною і запро-
вадити торговельний «режим найбільшого сприяння», що застосовується РФ до третіх країн, якщо буде 
створена зона вільної торгівлі з ЄС. Це означає, що будуть уведені або підвищені імпортні тарифи на 
продукцію українського експорту в РФ – в середньому до рівня 10% (simple average MFN applied, 2012 
р.)9 Інші можливі варіанти торговельних обмежень від РФ: підвищення мит на окремі найбільш «чутливі» 
товари з України, використовуючи посилання на Додаток 6 Угоди про зовнішню торгівлю країн СНД 
(щодо захисних заходів); введення заборон на імпорт товарів певного виробника з України через нібито 
порушення ним санітарних вимог, правил маркування, технічних регламентів; різке дискримінаційне 
посилення митного контролю, тощо. Відзначимо, що більшість товарних позицій українського експорту, 
щодо якої можуть бути підвищені мита, РФ може замінити імпортом з інших країн (пішовши при цьому 
на інфляційні витрати).

Під тиском загроз РФ щодо погіршення/втрати Україною доступу на російський ринок 12 вересня 
2014 р. Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-
ЄС до 31 грудня 2015 року. В той же час 19 вересня 2014 р. прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 
підписав постанову про введення ввізних мит на окремі українські експортні товари на рівні ставок 
режиму найбільшого сприяння Митного союзу, якщо Україна почне застосовувати економічні статті 
Угоди про асоціацію з ЄС раніше терміну, названого під час тристоронніх переговорів Україна-ЄС-РФ 
(початок 2016 року). Ці товари включають м’ясо, молочну та кондитерську продукції, фрукти і зернові, 
а також на пиво, вина, спирт і сигарети, легкові автомобілі, одяг, взуття та сантехніку, ін (всього 174 
позиції). При цьому, голова уряду РФ підкреслив, що «ці кроки робляться виключно для захисту своїх 
виробників від недобросовісної конкуренції», тобто Україну звинуватили у недобросовісній конкуренції 
завчасно - ще до початку будь-яких дій, які б могли, на думку РФ, завдати шкоди російським вироб-
никам. Такі звинувачення засвідчують використання Москвою економічних аргументів для політичного 
тиску на Україну.

9	 http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=RU
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В свою чергу санкції, ініційовані Україною, можуть завдати шкоди, як економіці РФ, так і економіці 
України, оскільки Україна в загальному є більш вразливою до торговельних обмежень з боку Росії 
(частка РФ в українському експорті товарів на сьогодні становить близько 20%, частка України в екс-
порті РФ - близько 4,5%). РФ за допомогою відповідних чи випереджаючих санкцій буде намагатися 
максимізувати збиток України (застосовувати їх до найбільш залежних від російського ринку товарних 
позицій чи підприємств, ін.)

В той же час слід зазначити, що останні два роки намітилася тенденція до зниження ролі РФ як осно-
вного ринку збуту для України. Експорт до РФ почав скорочуватися ще з 2012 р. – в першу чергу за рахунок 
машинобудування (див. Графік 2). Відповідно, частка РФ у загальному експорті України зменшувалася: 
з 29% у 2011 р. до 19,9% у 1 півріччі 2014 р. Це пов’язано як з політичними подіями та введенням РФ торго-
вельних обмежень, так і з уповільненням економічного зростання в Росії та різким зниженням потреби 
в інвестиційних товарах. Очевидно, що процес переорієнтації українських виробників з російського 
ринку на ринки третіх країн буде тривати і надалі, що пояснюється як загостренням відносин з РФ, так і 
полегшенням доступу на ринки третіх країн (насамперед у зв’язку із підписанням та реалізацією Угоди 
про асоціацію з ЄС, що передбачає створення поглибленої та всеосяжної ЗВТ з ЄС).

У товарній структурі українського експорту до РФ основні позиції займають: продукція машинобуду-
вання - 35% від обсягу експорту до РФ у 2013 р., металургії – 22%, харчові та с/г продукти – 13% та хімічна 
продукція – 12% (див. Графік 3).

Загалом в експорті України до РФ важливе місце займала продукція з високим рівнем доданої вар-
тості: механічні та електричні машини, вагони та залізничні локомотиви, готові харчові продукти, вироби 
з чорних та кольорових металів, полімерні матеріали та пластмаси (див. Таблицю 1). Для багатьох цих 
позицій російський ринок все ще залишається основним ринком збуту, тому саме вони – найбільш 
чутливі до обмежень з боку Росії.

Імпорт з РФ становив близько 30% загального імпорту в Україну (у 2013 р.), при цьому питома вага 
РФ в імпорті поступово зменшується. Основна позиція російського імпорту до України – енергетичні ре-
сурси (62,2% від загального обсягу імпорту з РФ у 2013 р.) Росія залишається основним постачальником 
енергетичних ресурсів в Україну (майже 70% усього енергетичного імпорту (товарна група 27 УКТЗЕД) 
постачається з РФ, 2013 р.) Підвищення РФ цін на природний газ для України, починаючи з 2009 р., при-
звело до різкого збільшення обсягів імпорту та розміру негативного сальдо у торгівлі з РФ та загальній 
зовнішній торгівлі України (див. Графік 2). Це, в свою чергу, стало одним із факторів погіршення низки 
макроекономічних показників, що стосувалися платіжного балансу, стабільності грошової одиниці, ди-
наміки промислового виробництва. Протягом 2012-2013 рр. обсяги імпорту з РФ почали зменшуватися (в 
основному за рахунок енергетичних ресурсів), що пояснювалося спадом промислового виробництва 
та впровадженням Україною спеціальних заходів щодо скорочення споживання газу (заміщення його 
вугіллям, підвищення енергоефективності у промисловості). Подальші заходи українського уряду щодо 
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диверсифікації поставок енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності економіки посилять 
тенденцію до зменшення ролі РФ в українському імпорті.

Крім енергетичних ресурсів, український ринок є важливим ринком збуту для російського маши-
нобудування, хоча його імпорт також зменшувався протягом останніх років (зокрема, через введення 
Україною захисних заходів щодо імпортних автомобілів, в т.ч. з РФ). В майбутньому доступ на український 
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ринок для російських виробників машинобудування може ускладнитися у зв’язку з реформуванням 
системи технічного регулювання та впровадженням технічних регламентів, що відповідають вимогам 
ЄС (зобов’язання України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС).

Збройний конфлікт на Донбасі посилив негативні тенденції останніх років у торгівлі з РФ. Після його 
завершення перед Україною постане необхідність відновлення економічних стосунків з РФ та повер-
нення їх у правове поле.

3. наслідки погіршЕння Економічних відносин з рФ У галУзЕвомУ розрізі

3.1 Продукція військово-технічного призначення та машинобудування

Машинобудівна продукція є основним експортним товаром України до РФ. У 2013 р. частка маши-
нобудування становила 36% усього експорту України до РФ.

Можливий розрив коопераційних зв’язків у машинобудуванні та ВПК між РФ та Україною є найбільш 
гострою темою у економічному порядку денному на даний момент. Сектор машинобудування ха-
рактеризується найбільшою залежністю від замовлень з РФ, оскільки: 1) він є орієнтованим на експорт 
(близько 43% продукції сектору йде на експорт) і 2) для багатьох товарних позицій РФ є основним (іноді 
безальтернативним) ринком збуту – частка РФ у експорті сектору становить більше 50% (52% у 2013 р.) 
За даними Німецької консультативної групи, у 2013 р. близько 22% загального обсягу виробництва сек-
тору направлялось до РФ, що є досить суттєвою залежністю. Відповідно машинобудування є найбільш 
чутливим сектором до введення торговельних обмежень/закриття російського ринку.

Основними товарними позиціями, що експортуються до РФ, є: вагони та залізничні локомотиви, шля-
хове обладнання (частка РФ - близько 70%), механічні машини та котли (в т.ч. двигуни турбореактивні, 
турбогвинтові, ін. газові турбіни) (частка РФ - 60%), засоби наземного транспорту крім залізничного (51%), 
електричні машини (частка РФ – 35%) (див. Графік 4).

На рівні підприємств залежність від російського ринку може бути ще більш суттєвою. У машинобудівній 
галузі дотепер залишається декілька потужних підприємств, виробництво яких зорієнтовано переважно 
на ринок РФ/країн СНД, практично без альтернативних ринків (наприклад, у вагонобудівництві). При 
цьому чітко прослідковується тенденція до зменшення замовлень на підприємствах машинобудування, 
де РФ має можливість виробляти власні аналоги. Разом з тим РФ також має критичну залежність від 
України щодо низки позицій ВПК.

Серед найпотужніших виробників продукції машинобудування України, зорієнтованих на РФ, можна 
виділити:
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- підприємства - виробники локомотивів та залізничних вагонів та цистерн,
- виробників обладнання для нафтогазової промисловості та електроенергетики,
- виробників авіаційних двигунів,
- ракетно-космічну галузь,
- виробників двигунів для військових кораблів.
Підприємства виробники локомотивів та залізничних вагонів та цистерн, в т.ч.: «Азовзагальмаш», 

«Крюківський вагонобудівний завод», «Луганськтепловоз», «Стахановський вагонобудівний завод», «Дні-
провагонмаш». Основна частка експорту усіх цих підприємств спрямовується до РФ (в окремих випад-
ках до 80%). При цьому в останні роки спостерігалися активні дії РФ, спрямовані на зниження імпорту 
з України. У 2013 році РФ було прийнято рішення про призупинення дій сертифікатів на поставку Росії 
вагонів з «Азовзагалмаша», «Крюківського вагонобудівного заводу», «Дніпровагонмаша». Також у 2013 
році проблеми з експортом до РФ почали відчувати практично усі виробники вагонів та локомотивів, 
що суттєво позначилося на експортних доходах цих компаній. На даний момент «Луганськтепловоз» 
призупинив роботу через знищення частини обладнання внаслідок артилерійського обстрілу підпри-
ємства10 . Раніше з’явилась інформація про те, що «Луганськтепловоз» згортає виробництво в Україні 
з метою його запуску на Брянському машинобудівному заводі11.

Серед основних підприємств машинобудування України, які виробляють продукцію для російської 
нафтогазової сфери та електроенергетичної сфери є: «Сумське НПО ім. М.В.Фрунзе», «Турбоатом» 
та «Запоріжтрансформатор».

У 2013 році «Сумське НПО ім. М.В.Фрунзе», яке виробляє компресорні агрегати та комплектуючі 
компресорних станцій для нафтогазової галузі та енергетики, пережило значне падіння експортної 
виручки, яка знизилася більш ніж у два рази. Наразі підприємство готується до процедури банкрутства. 
Крім того, відповідно до заяв одного із членів ради директорів підприємства, розглядається перспектива 
перевезення обладнання підприємства до РФ612.

«Турбоатом» також зазнав у 2013 році майже двократного зниження експортної виручки через зни-
ження поставок до РФ. При цьому, «Турбоатом» є одним з субпідрядників «Росатома», який викорис-
товує українські турбіни при будівництві електроенергетичних станцій в РФ та за її межами. Єдиним 
конкурентом «Турбоатома» в РФ є концерн «Силовые машины», до якого і було передано замовлення, 
на яке розраховувало українське підприємство.

На «Запоріжтрансформатор» також спостерігалось суттєве зниження експортних доходів від РФ. 
Федеральна мережева компанія, що є оператором енергетичних мереж РФ знизила на 43% інвестицій-
ну програму на 2014-2019 рр. (з 620 млрд.руб до 354 млрд.руб), що стало одним з факторів зниження 
замовлень на «Запоріжтрансформатор».

10	http://news.eizvestia.com/news_economy/full/555-luganskteplovoz-ostanovil-proizvodstvo-iz-za-razrusheniya-podstancii
11	http://bryanskienovosti.ru/News.php?news=479699
12	http://vlasti.net/news/198564
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ВПК є однією з небагатьох галузей, де втрати РФ від розриву відносин можуть перевищити українські. 
Проте ще більшою проблемою для РФ є можливий зрив планів щодо переозброєння армії через від-
сутність комплектуючих, а також зрив низки іноземних військових замовлень. Приблизно третина з чоти-
рьохсот підприємств російського ВПК має коопераційні зв’язки з Україною13. Існує декілька сегментів 
ВПК, де РФ має майже критичну залежність від України:

Виробництво авіаційних двигунів здійснюється на підприємстві «Мотор Січ». На двигунах «Мотор Січ» 
літають майже всі гвинтокрили в РФ, зокрема: Мі-8, Мі-171, Мі-35, Мі- 28, Ка-50, Ка-52 та інші. Протягом 
останніх років РФ намагалася вирішити проблему створення аналогів на своїй території, однак, судячи з 
усього14, поки що РФ у цій сфері розраховує на українські виробничі потужності. Крім того, «Мотор Січ» 
залишається виробником двигунів для різноманітних літаків, що є на експлуатації в РФ.

Ракетно-космічна галузь: в Україні виробляються елементи систем управління для ракет-носіїв 
«Протон», «Союз» та «Космос». Крім того, російські космодроми в процесі запуску ракет до цих пір 
використовують обладнання вироблене на київському «Арсеналі». Конструкторське бюро «Південне» 
та підприємство «Південмаш» здійснюють обслуговування міжконтинентальних балістичних ракет та 
знаходяться на бойовому чергуванні в РФ.

«Південне» та «Південмаш» виробляють елементи для низки бойових ракет, що знаходяться на бойо-
вому чергуванні в РФ.

Виробництво двигунів для військових кораблів. Миколаївський «Зоря-Машпроект» виробляє газотурбінні 
двигуни для військових кораблів. Двигунами виробленими «Зоря-Машпроект» обладнуються численні 
кораблі ВМФ РФ, зокрема фрегати та есмінці.

Крім того, в Україні виробляються різноманітні елементи військової техніки РФ: київський «Арсенал» 
є розробником системи прицілювання ракетного комплексу «Тополь-М»; харківський «Хартрон» роз-
робник системи ракетного управління ракетного комплексу УР-100Н, київський «Антонов» різноманітні 
комплектуючи частини для літаків, що використовуються у РФ; київський концерн «Артем» випускає ракети 
класу «повітря-повітря» середньої дальності для літаків МіГ-29, Су-33, Су-34, Су-35. І це далеко не повний 
список продукції сфери ВПК, яку Україна виробляє на замовлення РФ. Деякі виробництва є єдиними 
в СНД (наприклад, «Мотор Січ» – виробництво лопаток і дисків для турбін реактивних і турбореактивних 
двигунів літаків і вертольотів; «Юність» - виробництво спеціалізованої продукції для ракетобудівної та ае-
рокосмічної промисловості, ін.)

13	http://inosmi.ru/russia/20140424/219799102.html
14	http://vpk.name/news/94438_oleg_panteleev_k_2015_godu_rossiya_budet_vyipuskat_dvigateli_dlya_mi8_ne_huzhe_ukrainyi.html
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Втрата російського замовлення для низки підприємств ВПК та машинобудування України може обу-
мовити їх повне закриття (див. Таблиця 2). Крім економічних та соціально- економічних аспектів, закриття 
виробництв з високою доданою вартістю, яким є український ВПК, матиме й інші наслідки, зокрема, 
пов’язані з втратою можливості відновлення виробництва високотехнологічної продукції, а відтак і погір-
шення структури економіки і перспектив її відновлення.

3.2. Сільське господарство та харчова промисловість

Продукція АПК відіграє важливу роль в торгівлі з Росією (це 13% українського експорту до РФ). Част-
ка РФ у загальному експорті сільськогосподарських та харчових продуктів (товарні групи 1-24 УКТЗЕД) 
становить 11,4% (2013 р.), при цьому роль російського ринку є більш вагомою в експорті харчової 
переробної продукції – 21%. Основні позиції експорту включають: молочні продукти (передусім тверді 
сири), продукти з какао, алкогольні та безалкогольні напої, продукти переробки овочів, м’ясо та суб-
продукти. З 2013 р. РФ посилила економічний тиск на сектор АПК. Зокрема, у 2013 р. був обмежений 
імпорт з України кондитерської продукції (виробництва компанії «Рошен»), у 2014 р. були введені нові 
обмеження на ввіз до РФ української горілки та пива, молочної продукції, яловичини, свинини, а також 
овочів, фруктів та рибних консервів та деяких інших товарів. З 5 вересня 2014 р. Росспоживнагляд по-
вністю заборонив ввезення до РФ всієї кондитерської продукції українського виробництва з офіційним 
обґрунтуванням – «порушення законодавства в галузі захисту прав споживачів щодо маркування». Такі 
дії РФ підривають і без того слабкі показники промислового виробництва та економіки України. Однак 
загалом сектор АПК має невелику залежність від РФ, оскільки Україна експортує до РФ переважно 
готові харчові продукти, алкогольні напої тощо, тоді як основний експортний продукт України в АПК - це 
продукти рослинного походження, переважно зернові (пшениця, кукурудза) та насіння соняшника, а 
також олії (в першу чергу, соняшникова). Експорт до РФ цих товарних позицій є обмеженим, зокрема 
рослинних продуктів - лише 1% від всього експорту, жирів та олії - приблизно 1,6% від усього експорту 
по цій групі (див. Графік 6).

 Разом з тим досить значний вплив РФ має на експортні показники харчової промисловості та галузі 
тваринництва (м’ясо-молочна продукція), зокрема, таких товарних груп, як «Живі тварини та продукти 
тваринного походження» та «Готові харчові продукти, алкогольні і безалкогольні напої, тютюн та вироби з 
нього». У розрізі окремих товарних позицій: частка РФ в експорті молочної продукції досягає 55%, продуктів 
з какао – 60%, алкогольних та безалкогольних напоїв – 58%, продуктів переробки овочів – 43%, м’яса та 
субпродуктів – 46% (2013 р.) Тому з метою реалізації економічного тиску саме на ці дві групи спрямовані 
зусилля РФ протягом останніх років (див. Графік 7). Внаслідок цих дій за перше півріччя 2014 р. експорт 
до РФ м’яса та м’ясної продукції скоротився на 65,6% р/р, продуктів з какао – на 54,2% р/р., алкогольної 
продукції – на 30,4% р/р., молочної продукції – на 28,3% р/р.
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Компанії, що постраждали протягом останнього року від дій РФ, включають: «Рошен», «Пирятинський 
сиркомбінат», «Гадячсир», «Техмолпром», «Оболонь», «Сан ІнбевУкраїна» та ін. Серед найпотужніших 
українських аграрних компаній, щодо яких були введені обмеження в РФ, була також «Миронівська 
птахофабрика», яка входить до холдингу «Миронівський хлібопродукт», однак дії РФ не були критичними 
для компанії, оскільки вона має досить диверсифікований портфель іноземних замовлень. Крім того, 
нещодавно один з потужніших агрохолдингів «Мрія» допустив технічний дефолт за своїми єврообліга-
ціями на суму 400 млн. дол. США, однак причини такої ситуації пов’язані, в першу чергу, з неналежною 
якістю управління компанією.

Незважаючи на високу частку РФ в експорті окремих підсекторів харчової промисловості, її залежність 
від дискримінаційних дій Росії не є критичною, оскільки галузь спрямована, в першу чергу, на внутріш-
ній ринок і експортує лише 15% усього випуску продукції. Однак важливим є те, що з усього спектру 
продукції АПК, що виробляється в Україні, до Росії експортується продукція, яка має високий рівень пе-
реробки та доданої вартості. У випадку втрати російського ринку виробники не зможуть швидко пере-
орієнтувати цю продукцію на інші ринки, наприклад на ринок ЄС, через невідповідність європейським 
стандартам якості та вимогам безпечності. Тому зниження експорту до Росії готових харчових продуктів, 
алкогольних/безалкогольних напоїв, виробів з тютюну у короткостроковому періоді матиме негативний 
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влив не тільки на підприємства-виробники, а й на сфери, які поставляють сировину для виробництва 
таких продуктів, зокрема: на аграрну сферу, включаючи такі капіталоємні сфери, як виноградарство, 
хмелярство та тваринництво, а також на суміжні сфери, пов’язані з поставкою та обслуговуванням об-
ладнання для харчової сфери.

3.3 Сектор енергетики

Постачання та споживання природного газу. У 2013 році в Україні було спожито приблизно 50,4 млрд.
куб.м. природного газу (у 2012 році споживання становило приблизно 54,7 млрд.куб.м. природного 
газу)15. У відповідності до даних НАК «Нафтогаз України», компанією було реалізовано приблизно 30,7 
млрд.куб.м. природного газу16. Решта 20 млрд.куб.м. газу надійшло до споживачів без прямої участі 
«Нафтогазу України» (імпорт плюс власного видобутку). Структура споживання газу, реалізованого 
через «Нафтогаз України», відображена в Таблиці 4.

Серед основних споживачів у 2013 році природного газу, що мали можливість постачати природ-
ній газ самостійно для власних потреб були: підприємства хімії, зокрема виробники азотних добрив 
(«Одеський припортовий завод», «Рівнеазот», «Концерн «Стирол» та ін.), підприємства титанової галузі 
України («Сумихімпром», «Кримський Титан» та ін.), підприємства енергетичної галузі («Київенерго», 
«ДТЕК») та деякі інші компанії.

Споживання природного газу забезпечувалось за рахунок власного виробництва приблизно на 43% 
та за рахунок імпорту на 57%. При цьому частка РФ в імпорті газу становила 92,4% у 2013 р, а у загальній 
пропозиції газу (власний видобуток плюс імпорт) в Україні – приблизно 53% (див. Таблицю 5).

Протягом останніх років об’єм імпорту природного газу з РФ зменшувався, наприклад, у 2012 році 
було імпортовано 32,8 млрд.куб.м., тоді як у 2013 році 25,8 млрд.куб.м. Більш того, у 2013-2014 роках 
Україна продовжила роботу з диверсифікації імпорту газу з Європи за реверсною схемою. Однак 
можливий об’єм імпорту газу за схемою реверсу може тільки частково покрити потреби України в ім-
портному газі, навіть з урахуванням падіння промислового виробництва та запланованого на вересень 
2014 року нарощення об’ємів поставок природного газу із Словаччини (передбачаються поставки газу 
по газопроводу Вояни-Ужгород, пропускна спроможність якого складає приблизно 10 млрд.куб.м. на 
рік). Для забезпечення потреб під час опалювального сезону 2014-2015 рр. Україні потрібно додатково 
закупити ще 7 млрд.куб.м. природного газу17, а враховуючи технічні обмеження реверсу, Україна ви-
мушена буде покладатися на поставки зі східного напряму.

В цілому Україна має великий потенціал до скорочення об’ємів імпорту газу з РФ за рахунок реверсу 
з країн ЄС, нарощування власного видобутку та зростання енергоефективності, однак, Україна навряд 
чи зможе відмовитися від споживання російського газу в середньостроковій перспективі. Загострення 
конфлікту з РФ вимагає від України інтенсивного скорочення споживання газу, хоча зазвичай цей про-
цес займає до двох років. Україна вже вступила в адаптаційний період, проте проблемою залишається 
синхронізація різних його складових. Відповідно, соціальні та економічні витрати більш жорсткої (скоро-
ченої у часі) адаптації пов’язані зі значними соціальними та економічними ризиками (вже в поточному 
осінньо-зимовому періоді). Враховуючи, що на даний момент немає ознак можливості повернення 
до «довоєнних» схем поставок з РФ, розмір шкоди внаслідок припинення поставок газу залежить від:

15	За	даними	Міністерства	палива	і	енергетики	України
16	http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/publish/article?art_id=47910&cat_id=47909
17	http://forbes.ua/ua/news/1372385-ukrayini-na-zimu-neobhidno-zakupiti-shche-7-mlrd-kubiv-gazu
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1) термінів розв’язання кризи у політичній та правовій площині із визнанням досягнутого консенсусу 
всіма конфліктуючими сторонами (чим довше питання не вирішується, тим вищими будуть збитки);

2) умов та обсягів запровадження альтернативних схем компенсації імпорту газу з РФ;
3) прогресу в реалізації програм скорочення споживання газу всередині країни. Це означає, що 

протягом не менше двох років населення буде змушено пройти через важкі випробування (побутові 
та фінансові), відповідно український бізнес понесе втрати через адаптацію до змін у енергетичній 
складовій виробної діяльності;

4) обсягу внутрішнього видобутку газу.
Виробництво електроенергії та теплової енергії
Основою виробництва електроенергії в Україні є атомна та теплова енергетика, крім того чільне місце 

посідає гідроенергетика, найменше в Україні виробляється електроенергії з альтернативних джерел 
(див. Графік 8). Всього в 2013 році було вироблено 193,6 млрд. кВт-ч електроенергії. За 1 півріччя 2014 
виробництво електроенергії в Україні знизилось приблизно на 2,5% р/р.

Електрогенерація та виробництво теплової енергії в Україні також є залежною від економічних зв’язків 
з РФ. Близько 50% електроенергії в Україні виробляють ТЕС і ТЕЦ, що працюють на вугіллі, газі або мазуті. 
Також природний газ споживається на підприємствах теплокомуненерго. Сектор (енергетика та те-
плокомуненерго) споживав в цілому приблизно 11 млрд.куб.м. природного газу на рік, що становить 
22% усього споживання природного газу в Україні (у 2013 р.).

Припинення газових поставок з РФ, а також проблеми з доставкою вугілля на ТЕС та ТЕЦ через руй-
нування залізничного полотна на Донбасі, де сконцентровано більше 80% всіх вугільних потужностей 
країни, створили дефіцит енергоносіїв, що призводить до розбалансування між виробництвом і спо-
живанням електроенергії. Міністерство енергетики та вугільної промисловості попередило обласні 
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енергопостачальні компанії про можливе тимчасове припинення електропостачання населення та 
запровадження графіків аварійних відключень з метою економії палива.

В середньостроковій перспективі Україна має потенціал до зменшення залежності виробництва е/е 
на ТЕС та ТЕЦ від РФ за рахунок підвищення енергоефективності та зосередження зусиль на диверси-
фікації поставок енергоресурсів та заміщення іншими видами палива.

Ядерна енергетика. За результатами 2013 року приблизно 43% (83,4 млрд. кВт-ч) виробленої в країні 
електроенергії було згенеровано на АЕС. При цьому у минулому році деякі енергоблоки вимушено 
виводились в резерв та на ремонт через диспетчерські обмеження, використання встановлених потуж-
ностей було на рівні 68,7% (один з найнижчих показників в останні роки)18. Це свідчить про значні резерви 
атомної енергетики, що набуває особливого значення в контексті ризиків зупинки ТЕС у східній частині 
України через загострення воєнного конфлікту.

Ядерна генерація особливо залежна від імпорту палива з РФ. Україна має сировину для виробництва 
ядерного палива, але Україна не володіє технологією його збагачення. У зв’язку з цим РФ є фактично 
монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС. Відзначимо, що з метою диверси-
фікації поставок ядерного палива на двох з п’ятнадцяти ядерних реакторів в Україні вже більше 8 років 
виконується тестова адаптація ядерного палива американської компанії Westinghouse, для закінчення 
експерименту з адаптації необхідно ще щонайменше декілька років. Робота з побудови власних по-
тужностей для збагачення ядерного палива була розпочата тільки на папері. Тому питання залежності 
від російського ядерного палива актуальне щонайменше у середньостроковій перспективі.

Крім поставок ядерного палива, Україна розраховувала на РФ в питаннях побудови власних потуж-
ностей з виробництва ядерного палива для АЕС, а також на отримання фінансування для добудови 3 
та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Обидва проекти критично залежать від участі РФ.

3.4. Хімічна промисловість

Хімічна промисловість та пов’язані з нею галузі (в т.ч. виробництво полімерних матеріалів, пластмаси 
та гуми – товарні позиції 28-40) відповідають за близько 11,7% торгівлі з Росією (2013 р.) Сектор є екс-
портоорієнтованим, при цьому частка РФ в експорті сектору становить 34,5%. Українські підприємства 
залежать від РФ у двох основних аспектах:

• Це важливий ринок збуту для окремих галузей. Основні продукти експорту до РФ включають: про-
дукти неорганічної хiмiї (частка РФ - 52%), пластмаси, полімерні матеріали (частка РФ – 65%), органiчнi 
хiмiчнi сполуки (частка РФ - 37%). В той же час частка РФ у експорті добрив становить менше 1%.

• Природний газ є основним сировинним компонентом для виробників азотних добрив, який є 
визначальним фактором собівартості продукції.

Серед виробників продуктів хімії та хімічних сполук в Україні найпотужнішою є галузь виробництва 
азотних добрив, також азотні добрива є однією з основних експортних груп товарів України (за 5М2014 

18	http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/financial/resume_2013/



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

34

було експортовано азотних добрив на 370,7 млн. дол. США, що приблизно на 40% менше ніж у ана-
логічному періоду минулого року). Виробництво азотних добрив контролюється переважно Group DF, 
до складу якої входить чотири з шести виробників азотних добрив в Україні, зокрема: «Рівнеазот», «Сіве-
родонецьке об’єднання Азот», «Концерн Стірол» та «Азот» (Черкаси). Крім того, виробництвом азотних 
добрив займаються «Дніпроазот» (під контролем групи «Приват») та «Одеський припортовий завод».

З вище згаданих шести хімічних підприємств п’ять мають критичну залежність від сировинних поставок 
з РФ. Тоді як «Дніпроазот» використовує у виробництві природний газ українського походження19.

Відзначимо, що Group DF до недавнього часу мала можливість закуповувати природний газ у ро-
сійського «Газпрому» та реалізовувати його власним підприємствам- виробникам азотних добрив, 
крім того Group DF продавала природний газ «Одеському припортовому заводу». Наразі, Group DF не 
отримує газ від «Газпрому», як і «Нафтогаз України».

Підприємства-виробники азотних добрив Group DF поки що не відчувають гострої нестачі сировини 
причинами цього є: 1) Group DF має запаси газу в ПСГ (4 млрд.куб.м.), яких зі слів представників компанії 

19	http://interfax.com.ua/news/general/210295.html
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вистачить до кінця 2014 р.20; 2) два з чотирьох підприємств виробників азотних удобрив («Сєверодонець-
кий Азот» та «Концерн Стірол») знаходяться в зоні АТО і фактично вже декілька місяців не працюють і 
відповідно не використовують сировину; 3) на світовому ринку спостерігається певний профіцит азотних 
добрив, що змушує виробників знижувати ціни та виробництво добрив.

Як наслідок, стан галузі погіршується. По-перше, експорт азотних добрив за 5М2014 у порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 р. зменшився з 786 тис.т до 460 тис.т, тобто майже на 43% р/р. По-друге, 
Україна значно збільшила імпорт азотних добрив, раніше внутрішній попит на азотні добрива покривав-
ся переважно за рахунок внутрішнього виробництва21. В середньостроковій перспективі очікується, що 
сповільнення росту Китаю буде й в подальшому сприяти профіциту виробництва азотних добрив у світі і 
таким чином обмежувати попит на добрива українського походження. З іншого боку, внутрішній попит 
на азотні добрива прямо пов’язаний з активністю сільськогосподарських підприємств. Восени 2014 р. 
вироблятися азотні добрива будуть лише на двох підприємствах в Україні: «Рівнеазот» і «Азот» (Черкаси).

Можливе запровадження урядом «надзвичайного стану в енергетиці» створює ризики для виробників 
азотних добрив стосовно обмеження доступу до газу, який знаходиться в державних ПСГ. Виробники 
розглядають можливість переходу на виробництво добрив з аміаку, який вони можуть отримувати з 
аміакопроводу «Тольятті-Одеса».

Сфера виробництва азотних добрив України залежить майже повністю від поставок природ-
ного газу з РФ, або поставок рідкого аміаку. У випадку продовження конфлікту між Україною та 
РФ на газовому напрямку Україна ризикує залишитись без власного виробництва азотних добрив 
(це твердження не стосується лише «Дніпроазот»). Це генерує такі ризики: 1) вивільнення декількох 
десятків тисяч людей по всій країні, лише частина з яких зможе знайти нову роботу; 2) зниження 
експорту хімічної продукції з одночасним підвищенням її імпорту, що сприятиме погіршенню 
показників платіжного балансу; 3) повне заміщення добрив українського виробництва, добри-
вами іноземного виробництва, що знизить вірогідність повторного запуску азотних виробництв у 
випадку зміни відносин між Україною та РФ або появою «зайвого» газового ресурсу у країни, який 
зможе бути використаний у виробництві азотних добрив; 4) зникнення галузі як такої і звуження 
технологічності економіки країни.

Титанова галузь
Титанова галузь України зорієнтована на зовнішні ринки, при цьому частка Росії в українському екс-

порті українських виробників титану не перевищує 20% (2013 р.)
Group DF де-факто є основним виробником та експортером титанової галузі України. В даний час 

титанова галузь України включає в себе видобуток та збагачення титанових руд, виробництво діоксиду 
титану (використовується в лакофарбовій та харчовій промисловості, у виробництві паперу і пластмас 
та ін.) та губчатого титану (використовується для виробництва металевого титану). Частка Group DF на 
світовому ринку діоксиду титану (з урахуванням «Сумихімпром») складає приблизно 3%, губчастого 
титану – 5%.

Структура титанового бізнесу Group DF складається з таких напрямів:
- Добуванням та збагаченням займаються «Іршанський ГЗК», «Вольногірський ГЗК»,
«Міжрічинський ГЗК», «Валькі-Ільменіт», але основну частину сировини для титанового напряму бізнесу 

Group DF забезпечують «Іршанський ГЗК», «Вольногірський ГЗК», що донедавна знаходились в оренді у 
«Кримського титану»22.

- Виробництво діоксину титану та губчатого титану займається «Кримський титан» та «Сумихімпром», 
губчатого титану – «Запорізький титаномагнієвий комбінат», титанових сплавів - «Tifast S.r.l.» (Італія).

РФ має єдину в світі вертикально інтегровану корпорацію «ВСМПО-Авісма», яка займається ви-
пуском титанових продуктів, на неї припадає приблизно 16% (2013 р.) світового виробництва титанової 
губки. Корпорації не вистачає сировинних ресурсів і саме тут зосереджений найбільший інтерес 
РФ до української титанової галузі. Відомо, що українські підприємства Group DF щороку реалізують 
«ВСМПО-Авісма» приблизно 100 тис. ільменітового концентрату, крім того РФ залежна від імпорту дво-
окису титану, більше третини якого українського походження.

20	http://www.theinsider.ua/business/53a8400833455/
21	http://www.capital.ua/ru/publication/23741-eksport-azotnykh-udobreniy-sokratilsya-pochti-napolovinu-nuzhno-stimulirovat-vnutrenniy-

rynok
22	У	вересні	2014	р.	Кабмін	ухвалив	постанову	про	розірвання	з	«Кримським	титаном»,	що	входить	в	холдинг	Group	DF,	договорів	

оренди	майнових	комплексів	держпідприємств	«Іршавський	державний	гірничозбагачувальний	комбінат»	і	«Вільногірський	державний	
гірничо-металургійний	комбінат».
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Враховуючи, що Україна має повний ланцюг виробництва титану та орієнтується на зовнішні ринки, 
обрив торговельних зв’язків з РФ буде мати помірний негативний вплив на галузь, при цьому титанова 
галузь залишається однією з небагатьох в Україні галузей, яка зможе без критичних втрат відмовитися 
від поставок до РФ (див. Таблицю 6).

3.5. Металургійна галузь

Металургія – важливий сектор для українського експорту до РФ (22%). Це один з найбільш експор-
тоорієнтованих секторів (більше 60% випуску направляється на експорт). Частка РФ в експорті сектору 
становить не більше 20%. Основні позиції експорту до РФ – чорні метали (частка РФ – 15% в загальному 
експорті продукції) та вироби з чорних металів (частка РФ – 33%).

Чорна металургія України переважно сконцентрована у центральному (Кривбас) та Східному (Дон-
бас) регіонах, більшість потужностей з виплавки сталі сконцентровано в Донецькій обл. При цьому, як 
свідчить статистика, військові дії в зоні АТО фактично не мають вплив на середньодобові показники ви-
робництва чавуну в Донецькій обл. (див. Графік 13). Однак за даними РНБО за станом 27 серпня 2014 
р., в Луганській та Донецькій області не працювали усі підприємства коксохімічної і хімічної галузі. Це 
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створює ризики для чорної металургії (коксохім виробляє проміжний продукт у виробничому ланцюгу 
чорної металургії).

Крім того, виробники мають обмежену пряму залежність від експорту металургійної продукції на 
ринок РФ (табл.6). Причиною цього є те, що, з одного боку, РФ має досить розвинуту власну металур-
гійну промисловість, яка фактично має недозавантажені потужності, з іншого боку, вже не перший рік 
економіка РФ спрямована на імпортозаміщення з України, особливо в галузях, де є змога це зробити 
без суттєвих капіталовкладень.

Серед основних ризиків звуження торгівлі України з РФ у металургійній галузі є:
• Відмова від експорту до України природного газу, замінити який в короткостроковій перспективі 

підприємства сектору не в змозі. На сьогодні чорна металургія України споживає приблизно 3 млрд.куб.м. 
природного газу на рік. Основні виробники намагалися зменшити залежність від російських поставок 
газу. Відомо, що менеджмент «Метінвест» завбачливо вже декілька років займається розвитком напрямку 
з видобутку природного газу в Україні, однак, у відповідності до планів корпорації у 2013 році планувалося 
видобути всього 0,5 млрд.куб.м газу (на потужностях «Нафтогазвидобуток»), також корпорація робила 
спроби щодо самостійного імпорту газу з Європи (імпортувала 0,5 млрд.куб.м газу в 2013 р.) Споживання 
природного газу у секторі зменшується завдяки впровадженню енергоефективних технологій, зокрема, 
технології вдування вугільного пилу для заміщення природного газу у виробництві сталі. Крім того, в Україні 
є декілька підприємств, які здійснюють виплавку сталі з використання е/е, однак, левова частка сталі в 
Україні випускається з використанням природного газу.

• Подальше зниження об’ємів імпорту з України в РФ продукції машинобудування, яка є крупним 
споживачем продукції чорної металургії.
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• Подальша відмова від імпорту з України продукції чорної металургії. Оскільки досі чорна мета-
лургія залишається однією з основних експортоорієнтованих галузей України, погіршення виробничих 
показників у чорній металургії матиме низку негативних наслідків макроекономічного характеру.

Згідно з даними World Steel Association, за 5М2014 виробництво сталі в Україні у порівнянні з анало-
гічним періодом 2013 року зменшилось на 7,1% до 12,9 млн.т. Основними виробниками сталі в Україні 
є холдинги: «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Індустріальний Союз Донбасу».

Холдинг «Метінвест»
«Метінвест» є найбільшою за виручкою компанією України за версією журналу Forbes. Підприємства 

компанії «Метінвест» у 2013 р. випустили приблизно 35% усієї сталі в Україні (приблизно 11,3 тис.т)23. Ви-
робництво сталі «Метінвест» в останні роки знижувалося: у 2013 р. фізичний обсяг виробництва сталі 
знизився на 1%, у 2012 р. на 14% переважно через погіршення зовнішньої кон’юнктури. Разом з тим, 
фізичне виробництво залізорудного концентрату навпаки демонструвало тенденцію до зростання в 
останні роки: у 2013 р. на 2%, у 2012 р. на 1,5%. Саме цей напрям бізнесу «Метінвест» в останні роки 
виступав стабілізатором роботи бізнесу.

У 2014 р. компанія «Метінвест», судячи з усього, зазнає суттєвих втрат у металургійному напрямку 
бізнесу у зв’язку з тим, що основна частка активів з виплавки металів розміщена у зоні проведення АТО, 
менше постраждає залізорудний бізнес, оскільки всі три гірничо-збагачувальні комбінати, підконтрольні 
«Метінвест», знаходяться на Дніпропетровщині.

Про погіршення виробничих та фінансових показників холдингу інформація, що з’явилась на 
початку серпня 2014 р. у СМІ щодо призупинення «Метінвестом» прийому нових замовлень на виго-
товлення металургійної продукції через складну ситуацію в країні. Крім того, генеральний директор 
підприємства заявив про ведення переговорів щодо перенесення на 2018 рік погашення єврооблі-
гацій, термін погашення яких наступає у травні 2015 р.24 При цьому не дивлячись на заяви про те, що 
це не реструктуризація, а перенос погашення, котирування даних єврооблігацій на Франкфуртській 
біржі знизились до історичного мінімуму, а доходність сягнула переддефолтних 45% - станом на  
11 серпня 2014 р.25

Серед активів «Метінвест», що зазнали негативного впливу в зоні АТО відзначимо:
«Авдіївський коксохімічний завод», що був обстріляний сепаратистами, в результаті чого відбулося 

повне його відключення від струму; шахта «Краснодонвугілля» на територію якої потрапив снаряд, після 
чого масово почали звільнятися шахтарі; шахта «Комсомолець Донбасу», результатом чого стало також 
від’єднання від струму шахти та ризик її затоплення;

«Харцизький трубний завод», що був захоплений бойовиками з метою здійснення ремонту 
техніки на базі його потужностей, тощо. Крім того, мають місце численні випадки знищення 
інфраструктури, зокрема залізничної, яку «Метінвест» використовує у своїх логістичних лан-
цюгах.

«АрселорМіттал Кривий Ріг»
Один з найбільших металургійних комбінатів в Україні та у Європі. Сильною стороною є те, що ком-

панія фактично не залежить від поставок залізорудної сировини оскільки має на своїй території крупне 
родовище залізної руди (приблизно 1 млрд.т).

В 2013 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» було вироблено 6,4 млн.т сталі, що приблизно відповідало 
результату попереднього року. За 6М2014 року на підприємстві було вироблено 3,037 млн.т сталі, що 
на 2,7% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р.

За підсумками 2013 р. підприємство експортувало продукції на 23,3 млрд. грн.
Приблизно 15% від цього експорту направлялось до РФ.

«Індустріальний Союз Донбасу»
Корпорація має у своєму складі один з найпотужніших в Україні металургійний комбінат та коксо-

хімічний завод, ці активи знаходяться у м.Алчевськ (Луганська обл.), розташованому в зоні АТО. Також 
«ІСД» володіє «Дніпровським металургійним комбінатом ім.Дзержинського», має декілька зарубіжних 

23	Річний	звіт	«Метінвест»	за	2013	р.
24	http://interfax.com.ua/news/economic/217142.html
25	http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/metinvest+10+15+regs+XS0511379066
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крупних виробничих активів. «Дніпровський металургійний комбінат ім.Дзержинського» та «Алчевський 
металургійний комбінат» почали вдало застосовувати технологію вдування вугільного пилу для заміщення 
природного газу у виробництві сталі. Слабим місцем металургійного бізнесу «ІСД» є відсутність влас-
них родовищ залізорудної сировини. У липні 2014 р. з’явилась інформація, що менеджмент «ІСД» веде 
підготовчі роботи до можливої термінової зупинки виробництва у м.Алчевськ.

За підсумками 2013 року «Алчевський металургійний комбінат» експортував продукції на 12 млрд. 
грн. В РФ було експортовано приблизно 13,6% усіх поставок на зовнішні ринки.

«Інтерпайп»
«Інтерпайп» об’єднує в собі три з восьми найбільших трубних заводів в Україні: «Інтерпайп НТЗ», «Ін-

терпайп НІКО-ТЬЮБ», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод». У 2013 році в Україні скоротилося 
виробництво труб на 17,3%. У 2013 році експорт труб підприємствами «Інтерпайп» скоротився приблизно 
на 10-20%, в той час як частка експорту до РФ становила близько 40% на «Інтерпайп НТЗ» та «Інтерпайп 
НІКО-ТЬЮБ» і близько 15% на «Інтерпайп Новомосковський трубний завод».

Виробництво феросплавів
Україна є одним з найбільших виробників феросплавів у світі за 7М2014 країною було експортовано 

560,2 млн. тонн. (на 697,3 млн. дол. США) феросплавів, що на 45,3% більше порівняно з аналогічним 
періодом 2013 р. Разом з тим у 2013 р. було експортовано 697,1 млн. тонн. (на 906,1 млн. дол. США) фе-
росплавів. У структурі експорту феросплавів України майже 19% відноситься до РФ.

У 2013 р. виробництво феросплаві в Україні здійснювалося: «Запорізьким заводом феросплавів», 
«Нікопольським заводом феросплавів», «Стахановським заводом феросплавів» всі знаходяться під 
контролем групи «Приват». Усі три підприємства знизили експорт основної продукції до РФ у 2013 р., за 
результатами минулого року питома вага експорту до РФ у загальному експорті становить приблизно 
20-45% залежно від виробника, найбільше від поставок Росії залежить «Запорізький завод феросплавів». 
А на початку серпня 2014 р. з’явилась інформація про те, що «Стахановський завод феросплавів» був 
захоплений озброєними людьми, що, вірогідно, вплине на його виробничі показники.
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3.6 Банківський сектор

В Україні працює дев’ять банківських структур, що мають російське походження, чотири з них: «Про-
мінвестбанк», «Сбербанк Росії», «Альфа-банк» та «ВТБ Банк» - входять до ТОП-15 українських банківських 
установ за об’ємами активів. Інші п’ять: «Банк Русский Стандарт», «ВІЕС БАНК», «Енергобанк», «Банк 
Петрокоммерц-Україна» та «Банк Траст» є дрібними та кептивними банками. За станом на 01.07.14, 
питома вага кредитів, виданих російськими банками у загальному кредитному портфелі банківської 
системи України, сягає 15%. Найбільш суттєвий вплив на економіку країни, звісно, має четвірка най-
більших банків.

Банківська система України, наразі, є фактично відрізана від кредитних ресурсів в іноземній 
валюті – українські банки не можуть вийти на зовнішні ринки і змушені спиратися виключно на 
НБУ та своїх акціонерів, а європейські банки займаються питаннями фінансової консолідації у 
ключових країнах ведення свого бізнесу. Російські банки мають ширші можливості (акціонери 
банків з РФ в цілому більше капіталізовані, а ніж акціонери з України) для залучення капіталу, 
але використовують і гроші залучені від НБУ (наприклад, станом на 1.06.14 р. «Промінвестбанк» 
мав на своєму балансі 1,45 млрд. грн., отриманих від НБУ, «Альфа- банк» – 297 млн. грн.). Ра-
зом з тим «Сбербанк Росії» у липні 2014 року анонсував намір про виділення субординованого 
кредиту у розмірі 112 млн. дол. США своїй дочірній структурі в Україні.

Відмова з боку материнських компаній в РФ підтримувати свої дочірні структури в Україні несе 
наступні ризики: 1) збільшення навантаження на НБУ та Фонд гарантування вкладів, пов’язане з необ-
хідністю обслуговування депозитних портфелів українських дочірніх компаній російських банків;  
2) зменшення валютних надходжень до України, призначених для підтримки і розвитку банківського 
бізнесу в Україні; 3) зменшення можливостей банківської системи України щодо кредитування, як 
приватних суб’єктів, так і держави; 4) погіршення загальної ліквідності міжбанківського кредитного та 
валютного ринків.

 
Висновки:
1. В цілому значення економіки РФ для економіки України є важливим, але не критичним. Найбільш 

гострим для України виявляється розрив зв’язків по лінії енергетики, зокрема поставок природного газу 
в Україну та по лінії машинобудування, оскільки українська продукція цієї галузі ще з радянських часів 
вмонтована в виробничі ланцюги РФ і вироблялася за єдиними стандартами.

2. Найбільш суттєво від економічних тиску з боку РФ, а також збройного конфлікту страждає 
машинобудування, виробництво труб та харчова галузь, виробництво азотних добрив (через газовий 
компонент). Співробітництво з РФ має менший вплив на виробництво металів та хімічну продукцію 
(без азотних добрив). Аграрна промисловість майже не відчуває впливу цих факторів (за виключенням 
компаній та фермерів, які не в змозі належним чином зібрати урожай в зоні АТО).

3. Загострення газового конфлікту між Україною та ЄС стає каталізатором змін у сфері енер-
гетики України та загалом у промисловому виробництві (через фактор енергоємності), зокрема що 
стосується імпорту газу, споживання, власного виробництва, тощо.

4. РФ задіяла ще не всі інструменти тиску на Україну, зокрема є ризики подальшого загострення 
торговельних воєн, скасування режиму вільної торгівлі, тиску по лінії поставок енергетичних ресурсів, в 
тому числі ядерного палива для АЕС та ін.

5. Подальше погіршення економічної співпраці з РФ прискорить зміни географічної і товарної 
структури зовнішньої торгівлі України, зокрема питома вага РФ в українському експорті продовжить 
скорочуватися, а частка третіх країн зростатиме. Разом з тим в короткостроковому періоді частка 
продукції з високим та середнім рівнем доданої вартості в експорті України може зменшитися (через 
зменшення обсягів експорту машинобудування та харчової промисловості до РФ).

Очевидно, що в найближчій перспективі роль аграрної продукції буде посилюватися і на цьому слід 
будувати державну політику.

6. Значення ринку РФ для українських виробників поступово зменшується, таким чином зменшуючи 
загальну економічну та політичну залежність від РФ.

7. В умовах жорсткого дефіциту грошових ресурсів державі необхідно сконцентруватися на 
декількох пріоритетах, зокрема провести аудит машинобудівної галузі і виявити можливості вбудови у 
виробничі ланцюги країн ЄС, Азії, Латинської Америки та ін.

8. Енергетика (перш за все газова та атомна сфери) України в середньостроковій перспективі 
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певною мірою буде залежати від співпраці з РФ і зменшення цієї залежності має бути основним пріо-
ритетом державної політики у економічній сфері.

9. Іншою тенденцією, що вже починає проявлятися, це переорієнтація населення на більш дешев-
шу продукцію масового вжитку, якою в умовах значної девальвації (одним з фактором чого було падіння 
експорту України) буде продукція, вироблена в Україні з низьким вмістом імпортного компоненту у со-
бівартості. Це також обумовлює необхідність врахування реалізації державної політики.

10. У сфері торговельних відносин важливо відновлення дії міжнародних угод в тому числі договору 
про вільну торгівлю з країнами СНД. Пріоритетом для України залишається побудова зони вільної торгівлі 
з ЄС та збереження доступу до ринків країн СНД, пошук нових ринків. Для збереження експортного 
потенціалу в секторах з високим вмістом доданої вартості Україні необхідно зосередитись на при-
швидшенні гармонізації системи технічного регулювання та системи контролю якості та безпечності 
харчових продуктів до європейських стандартів.

4. карта ризиків

Характеристика  
ризику

Політичний вимір 
(влада)

Економічний вимір 
(бізнес)

Соціальний вимір 
(населення)

Істотна зміна торговельного 
режиму, погіршення умов 
доступу на російський ри-
нок (заборони, вибіркові 
обмеження непередбачу-
ваність).
Секторальні та локальні тор-
говельні війни.

Політична криза, бюджет-
на криза. Нестабільність у 
бюджетних надходженнях.

Витіснення українських ком-
паній з російського ринку, 
банкрутство, скорочення 
виробництва, пошук нових 
ринків збуту, перепрофі-
лювання, можливості для 
кооперації із західними ком-
паніями.

Безробіття та скоро-
чення доходів домогос-
подарств, соціальна 
нестабільність.

Поширення дестабілізації 
через російських власників 
українських активів.
Використання підприємств у 
якості інструментів завдання 
шкоди українській економіці 
у коротко- та середньостро-
ковій перспективі.

Зростання викликів у роз-
різі секторальних загроз, 
зокрема, у сфері фінан-
сів, енергетики, нафтопе-
реробної промисловості, 
кольорової і чорної мета-
лургії, машинобудування, 
торгівлі, зв’язок, транспорт-
ний комплекс.

Перспектива втрати окре-
мих сегментів (галузей) про-
мисловості. Криза корпора-
тивного сектору, порушення 
контрактних зобов’язань, 
технічні та інспіровані бан-
крутства, порушення/роз-
рив виробничих ланцюжків. 
Банківська криза.

Майнові та фінансові 
втрати, готовність до 
масових протестів.

Обмеження /припинення 
промислової кооперації в 
технологічних галузях (ОПК, 
авіа-, судобудування, інф-
раструктурні галузі тощо).
«Вивезення» промислових  
комплексів на територію РФ.

Втрата контролю над еко-
номікою у галузевому роз-
різі.
Бюджетна дезінтеграція, 
зростання соціальних ви-
трат.
Зростання ризиків розриву 
угод щодо промислової 
кооперації. Зниження / 
різке падіння обороно-
спроможності.

Обмеження імпорту (зрос-
тання цін) на сировину, това-
ри та компоненти, необхідні 
для промисловості України. 
Стратегічно пріоритетними є 
підприємства, що пов’язані 
з добуванням унікальних си-
ровинних ресурсів, зокрема 
родовищами кольорових 
металів та рідкоземельних 
елементів, підприємства 
атомної, космічної промис-
ловості, авіа- та суднобуду-
вання.

Безробіття, падіння рівня 
життя.

Дестабілізація транзитних 
шляхів держави.

Бюджетні втрати, зростан-
ня інфляції.

Підвищення транзакційних 
видатків, втрата цінової кон-
курентоспроможності.

Скорочення зайнятості 
та самозайнятості.

Застосування агресивних 
конкурентних технологій 
(підкуп партнерів, розповсю-
дження неправдивої інфор-
мації, демпінг) з метою витіс-
нення українських компаній 
з ринку третіх країн.

Бюджетні втрати.
Втрата політичної підтрим-
ки з боку бізнесової спіль-
ноти.

Втрата контрактів та ринках 
третіх країн, падіння екс-
порту, скорочення випуску 
продукції, банкрутство.

Втрата робочих місць, 
скорочення доходів.
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Характеристика  
ризику

Політичний вимір 
(влада)

Економічний вимір 
(бізнес)

Соціальний вимір 
(населення)

Диверсії на підприємствах, 
магістральних трубопрово-
дах тощо.

Втрата керованості еконо-
мічною системою, ризик 
техногенних катастроф.

Зупинка виробництв, ризик 
аварій та техногенних ката-
строф.

Зростання соціального 
напруження, зростання 
міграційних потоків.

Серйозне загострення 
енергетичних відносин з РФ, 
ризик застосування масова-
ного «енергетичного шанта-
жу» на міжнародному рівні.

Збереження ситуації не-
визначеності у середньо-
строковій перспективі.
Брак інвестиційних ресур-
сів для реалізації альтер-
нативних постачань газу. 
Політична криза.
Загострення стосунків з за-
хідними партнерами.

Зростання цін на ресурси, 
втрата конкурентоспромож-
ності, банкрутство.
Наростання проблем у сек-
торі ЖКГ.

Зниження рівня життя, 
зростання безробіття.

Відсутність постачань газу 
РФ у середньостроковій 
перспективі.

Зменшення надходжень 
до Державного бюджету. 
Загроза втрати контролю 
над енергетичним балан-
сом країни. Зростання 
корупції.

Дефіцит газу на ринку, ско-
рочення обсягів випуску про-
дукції. Банкрутство НАК «На-
фтогаз».
Змінення режимів роботи 
газотранспортної системи
Втрата цінової конкуренто-
спроможності.

Різке погіршення умов 
життя, зростання вар-
тості життя.
Зростання загроз життю 
людей внаслідок аварій 
у секторі ЖКГ та ма-
сового застосування 
автономних системи 
життєзабезпечення.

Ризик скорочення обсягів/
повного припинення тран-
спортування нафти через 
територію України.

Дефіцит енергоносіїв, 
зростання цін.
Зростання корупції Зло-
вживання із застосуванням 
антимонопольного зако-
нодавства.

Монополізація ринків, ско-
рочення виробництва та 
зростання вартості продукції

Погіршення якості та 
зростання вартості жит-
тя.

Підвищення ціни /повне при-
пинення поставок ядерного 
палива для українських АЕС.

Зупинка проекту щодо бу-
дівництво заводу з вироб-
ництва ядерного палива в 
Україні.
Розбалансування україн-
ської енергосистеми.
Ризик техногенних ката-
строф.

Підвищення ціни на ядерне 
паливо / дефіцит палива для 
українських АЕС.
Підвищення цін на електро-
енергію Банкрутство/падіння 
випуску на енергоємних ви-
робництвах.

Погіршення якості та 
зростання вартості жит-
тя.
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THE CHALLENGES OF ECONOMIC COOPERATION  
DECLINE BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA

The reshaping of economic cooperation between Ukraine and the Russian Federation, based on the ex-
perience of the Baltic States and Georgia, will be a complicated and painful process that can drag on for 
many years. Under the most optimistic scenario adaptation to new conditions of cooperation in the eco-
nomic sphere can take from two to five years – on condition of absence of armed conflict on the territory of 
Ukraine, support from society and the presence of very favorable internal and external political factors. In 
case of a scenario of internal political disintegration – the painful adaptation may take five years or more. 
It is possible that such a scenario is intended by the Russian Federation on condition of cessation of open 
military confrontation in Donbas.

1. Economic coopEration bEtwEEn UkrainE and thE rF: thE complEx sEarch  
For a nEw intEraction modEl

The sharp deterioration of relations with the Russian Federation causes a negative impact on the socio-politi-
cal situation in Ukraine due to such factors, as the closing of access to the Russian market as a result of unfair 
competition and the introduction of trade sanctions by Russia, the reduction of industrial production, as a 
result of hostilities, hryvnia devaluation and rising prices on energy resources. At the same time, the decline 
in economic cooperation with the Russian Federation is also the result of an evolutionary reduction of the 
Ukrainian economy’s dependence on Russia as the monopoly supplier of energy resources and the market for 
non-competitive (on world markets) Ukrainian goods. It is noteworthy that the gradual reduction of economic 
cooperation with the Russian Federation has been lasting from the collapse of the USSR. In the mid-2000s, Rus-
sia declared its course towards import substitution, which accelerated the collapse of bilateral cooperation.
Two stages can be distinguished in the process of Ukraine adapting to the new format of relations 
with Russia – before the critical events of 2013-2014 and after. The first stage of adaptation witnessed 
an evolutionary, chaotic adjustment of the Ukrainian economy to the realities of domestic, interna-
tional and intra-Russian dynamics. Thus, in the foreign economy policy towards the positioning of 
Ukraine in relations with Russia the following trends dominated:

• maximization of income from resource rent through cooperation of Ukrainian companies with Russian 
energy monopolies (relevant for the metallurgy, chemical industries);

• maintenance of markets for competitive products to reduce transfer costs (relevant for agriculture, 
engineering and the defense industry); situational and/or deliberate reorientation of competitive products 
to the markets of third countries;

• preservation of markets for uncompetitive (in third country markets) products (relevant for the engi-
neering industry, defense industry);

• maximally full exploitation of not modernized, obsolete production equipment (for most export-ori-
ented industries), including through joint ventures, oriented at the markets of third countries;

• inhibition of cooperation in the military-industrial complex (Ukrainian MIC lost its priority for Russia im-
mediately after Ukraine’s independence, but especially so, after the official declaration of the intention of 
Ukraine’s accession to NATO in 2002).
Therefore, for a long time the foreign trade policy of Ukraine was dominated by the priorities of the conservation 
of an economic model akin to the Russian one, based on the exploitation of the competitive advantages of 
the producer of primary (with a large share of the energy component) resources. Foreign trade agreements 
between Ukraine and the Russian Federation were traditionally aimed at “stabilizing” (with the tendency to 
maximize) energy relations with Russia; other elements of cooperation, even industrial cooperation in the defense 
industry, were of secondary importance. At the same time, an important component of cooperation for Russia 
was precisely the MIC, especially one of its components, the reproduction of which on the territory of Russia 
was associated with insurmountable difficulties. In turn, Ukrainian partners associated with MIC, demonstrated 
an aggressive market position regarding the production and supply of weapons to the international market, 
which, according to the logic of the Russian side, threatened its national security and motivated a reassessment 
of risks to continuing military cooperation with Ukraine.
The beginning of the systemic crisis in relations with the Russian Federation, which occurred in the middle of 
2013, marked the transition to a new stage of bilateral cooperation. In the summer of last year, the Russian 
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Federation imposed massive trade restrictions on imports from Ukraine, which led to their decline, based on 
the results of 2013, by 14.6% year over year. During the 1st half of 2014 exports to the RF fell by another 23.3% 
y/y – due to conflict escalation in bilateral relations, the rapid decline in Ukraine’s industrial production and 
stagnation of the Russian economy.
In late June 2014 the President of Ukraine, Petro Poroshenko signed the Association Agreement and the 
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU (AA). According to this agreement, Ukraine 
has to transform the country’s economic policy significantly in the medium term that will also cause drastic 
changes, in particular, in the nature of relations with the Russian Federation. It should be emphasized that the 
basic conditions for bilateral cooperation between Ukraine and Russia will be determined not so much by the 
aggression of the RF against Ukraine, as by the liabilities in the context of UA together with economic factors 
of post-war recovery. As of September 2014, bilateral economic cooperation with the RF is characterized by:

• de facto full or partial termination of international agreements (free trade zone and others, currently 
it is impossible to determine an accurate list);

• dominance of politically motivated decision on ceasing cooperation in sectors that are sensitive in 
terms of Ukraine’s national security; a discriminatory and motivated by the national interests of the Russian 
Federation blocking of Ukrainian exports;

• the start of the reforms in the gas market of Ukraine with the prospect of placing severe resource 
constraints on businesses and households; suspension of gas supplies from the RF as a result of differences in 
approaches to debt repayment and gas pricing;

• random imposing of sanctions and embargoes in bilateral relations; the prospect of escalating losses 
from discriminatory measures;

• introduction of restrictive measures in response to the methods of coercion, blackmail, open aggres-
sion (seizure of assets, etc.);

• RF’s application of international pressure, including through international organizations and discred-
iting Ukraine as an international partner;

• termination (or drastic reduction) of cooperation in the defense industry sector (MIC); export of unique 
equipment of Ukrainian defense enterprises with the aim of transferring relevant production to the RF;

• encouragement of Ukrainian manufacturers to reorient competitive products to the markets of third 
countries; temporary implementation of a duty-free treatment for the access of Ukrainian goods to the EU 
market (before creating a free trade zone with the EU);

• a decrease in imports from the RF as a result of armed actions, termination of the RF supply of natural 
gas and currency devaluation.
Given the existing foundation of bilateral cooperation, one can define several “areas of high tension”, that 
will determine the main risks and threats in the medium and long term.
Cooperation in the energy sector will remain to be the most controversial from the perspective of building 
mutually beneficial, pragmatic relations in the long run. On one hand, the RF is set to build relations with 
Ukraine in the gas sector from the position of strength, i.e. using gas supplies as an instrument of geopolitical 
struggle and keeping the Ukrainian economy in Russia’s sphere of influence. On the other hand, there are 
many political and economic entities in Ukrainian politics, who would like to recover lost income and are 
therefore interested in pursuing the policy of “common resource rents”. At the same time, the final determi-
nation of the “gas issue” (i.e. converting gas to a market product) will mean for Ukraine the perspective of 
recovering economic sovereignty of its own territory. In other words, the “gas issue” for Ukraine – is a point of 
no return to Soviet Ukraine. Currently the lack of progress in reforming the energy sector strengthens political 
and economic risks, including the risks of a new political crisis, economic collapse and even the collapse of 
the state (the new law on GTS reform was passed by parliament 08.14.2014. The success of the reform will 
depend on the proper implementation of the law and involvement of appropriate foreign investors, why it 
is necessary to end the military conflict as soon as possible).
Regardless of the factors of economic cooperation with the RF, in the context of Ukraine’s international com-
petitiveness the presence of threat of RF invasion leads the overall uncertainty as to the economic prospects 
of Ukraine. This means that Ukraine, being in a state of “hybrid” economic war with the RF, is perceived by 
the Western business community as a potentially dangerous economic partner, with whom it is necessary to 
limit financial communications. Therefore, if after completion of the military phase the RF continues to exert 
economic pressure on Ukraine, increasing sanctions and embargo, we can predict further destabilization 
of the financial market - the weakening of the hryvnia, followed by a chain reaction in the market of public 
debt and bank loans, as well as inflation and economic recession.
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By sector, the impact of the factor of reformatting trade and industrial cooperation with the Russian Feder-
ation is relatively small and varies depending on the share of Russian exports in gross output of the industry. 
It is noteworthy that according to the State Statistics Service in the first half of 2014 – practically in wartime 
– the reduction of merchandise exports was 5.2% compared with a 8.9% fall in the first half of 2013. Based 
on the calculations of the German Advisory group26 on the ratio of average annual volumes of Ukrainian 
exports and production (in the pre-crisis period) the mechanical engineering industry supplied up to 22% of 
the total output to the markets of the RF. This is the highest indicator among other industries, because the 
sector is aimed at exports, which is largely directed at the Russian market (the industry exports about 43% 
from all output, the share of exports to Russia is 52% of exports). At the same time, the potential losses of the 
iron and steel industry, from the closure of the Russian market, may amount to 14% of gross production of 
the industry. Less vulnerability of the export-oriented metallurgical industry to Russian influence is explained 
by significant geographic diversification of the exports’ structure (the industry exports about 62% of output, 
the share of exports to Russia is 26% of exports). By the calculations of the German Advisory group, the share 
of gross output of food products exported to Russia is only 3%. This is explained by the fact, that the industry 
is mainly oriented at the domestic market (exports account for only 15% of the sector’s output, the share of 
Russia in the food export – 21%). In the agribusiness sector, the share of exports to Russia does not exceed 
1% of gross production.
By region, the most vulnerable to cessation of cooperation with the RF is the Luhansk and Zaporizhzhya re-
gions (up to 10% of the gross regional product is exported to the Russian Federation), Mykolaiv (9%), Sumy 
(8%), Dnipropetrovsk, Kharkiv and Donetsk (6% each). Thus, the overall statistics of the industries’ and regions’ 
dependence on the Russian market does not confirm catastrophic forecasts, even assuming that the in-
teraction between the two countries will stop completely. However, at the level of individual enterprises or 
cooperative ties the forecasts can truly be very pessimistic. Actually, in these rare cases, under the disguise 
of hostilities, the Russian side has resorted to the practice of robbery or conspiring with directors of enterprises 
to export Ukrainian production facilities in order to launch production on the territory of the Russian Federa-
tion. According to the National Security and Defense Council (NSDC) and mass media, cases of exporting 
equipment were reported on strategic enterprises of MIC and machine-building enterprises: Donetsk- based 
production association “Topaz” (manufactures advanced radars, such as “Mail”); Krasnodon- based plant 
“Youth” (produces relays for special equipment of the the aviation, aerospace, missile industries); Luhansk 
Cartridge Works (manufactures ammunition for small arms); Lugansk Plant of Electronic Mechanical Engi-
neering (produces equipment for mono-crystal growth), Donetsk-based production association “Tochmash” 
(manufactures and repairs equipment for the mining and coal mining industries).
Apparently, the warfare factor on the territory of Donbas generates a range of sovereign and corporate 
risks both in the context of bilateral cooperation and for the whole Ukrainian economy in general. The most 
serious threats include: exportation to the territory of the Russian Federation or the physical destruction of 
productive assets, disintegration of production processes, as a result, a significant decrease in the proportion 
of GDP, the potential loss of control over the financial system (currency deficit, deregulation of public financ-
es, a high debt burden on the budget). As of August 2014, the undeclared war with the Russian Federation 
has been adversely affecting the indicators of macro-financial stability, causing weakness of the currency, 
capital flight, reduction in volumes of private transfers, reduction and suspension of production of certain 
industrial products, corporate bankruptcies.
The overall macroeconomic statistics of the first half of 2014 reflects a further drop in GDP and deterioration of 
other macro-financial indicators. However, the July 2014 industrial production indicators (see Figure 1) signify 
a further acceleration of negative dynamics, especially in the Luhansk and Donetsk regions. Thus, based on 
the data of the State Statistics Service, the fall in industrial production in the Donetsk region reached 10.7% 
compared to June 2014 and 28.5% compared to July 2013. In the Luhansk region, industry has reduced 
production by more than double (by 40% and 56%27). Overall, the decline in industry in July was recorded at 
12.1% (compared to the same month last year). Given the fact that in June the figure was only 5%, we can 
say that in July a certain accumulation of negative factors became apparent, which affected the indicators 
of the general economic dynamics.
The total foreign trade statistics for the first six months of 2014 reflects a steady negative trend in all sectors 
of the Ukrainian economy. According to the State Statistics Service, the fall in export volumes in the first half 
of 2014 amounted to 5.2% (up to 28.6 billion USD). Among the factors determining the negative trend of ex-
ports, we can note a sharp decline in industrial production, which in turn, has led to a reduction in exports of 
industrial products - metallurgy (by 5.2%), chemical industry (by 24.2%), mechanical engineering, including 

26	Ukrainian	exports	to	Russia:	Sector	and	regional	exposure»	German	Advisory	Group,	Newsletter,Issue	No.	68.	June	2014
27	Data	may	be	ascertained	by	the	State	Statistics	Service	of	Ukraine
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mechanical and electrical machines (by 4.7%), transport vehicles and equipment (by 44.9%, and the leaders 
in the decline are railway locomotives, railway cars and road equipment, the export of which was reduced 
by 58.8%), finished food products (by 8%). In addition, production activities, particularly the implementation 
of investment plans of firms, were affected by: the devaluation of the hryvnia (more than by 50%) and a 
sharp rise in prices on imported components for manufacturing, which led to a decline in domestic demand 
on investment imports. In addition, production activity was inhibited by the appreciation of loan capital and 
lack of investment resources due to a sharp deterioration of the investment climate. Thus, capital investment 
decreased by 23.1% in the first quarter (according to the State Statistics Service).

2. ExtErnal Economic sEctor: ovErall assEssmEnt oF thE “tradE war” with rUssia

The Russian Federation has repeatedly threatened to stop the free trade regime in relations with Ukraine and 
establish a trading “regime of most favored nation” used by RF in relation to third countries, if a free trade zone 
with the EU is established. This means, that import tariffs will be introduced or increased on Ukrainian exports 
to the RF – on average to the level of 10% (simple average MFN applied, 201228). Other possible options of 
trade restrictions implemented by the Russian Federation: raising tariffs on some of the most “sensitive” prod-
ucts from Ukraine, referring to Annex 6 of the Foreign Trade Agreement between CIS countries (on protective 
measures); the ban on imports of goods of certain Ukrainian manufacturers over alleged breach of sanitary 
regulations, marking rules, technical regulations; sharp discriminating strengthening of customs control etc. 
It is noteworthy, that most of the items of Ukrainian exports, on which tariffs can be raised, can be replaced 
in the RF by imports from other countries (a step which entails inflationary costs).
Under pressure from the RF’s threat of deterioration / loss of access for Ukraine to the Russian market on 
September 12, 2014 Ukraine, Russia and the EU agreed to postpone the temporary application of the free 
trade area between the EU-Ukraine until December 31, 2015. At the same time, September 19, 2014 the RF 
Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree on the introduction of import customs duties on certain 
Ukrainian export products at rates of MFN customs union, if Ukraine applies economic articles of the Associ-
ation Agreement with the EU ahead of the time named at the tripartite negotiations EU-Ukraine-Russia (the 
beginning of 2016). These products include meet, dairy and confectionary products, fruits and cereals, as 
well as beer, wine, alcohol and cigarettes, cars, clothes, footwear and sanitary equipment, etc. (all in all, 
174 items). In addition, the Prime Minister of the Russian Federation emphasized that “these measures are 
taken with the sole intention of protecting domestic producers from unfair competition”, in other words, 
Ukraine was accused of unfair competition prematurely - even before any actions were taken that could, 
in the opinion of the RF cause damage to Russian producers. Such accusations testify that Moscow is using 
economic arguments for political pressure on Ukraine.
In turn, sanctions initiated by Ukraine can cause damage both to the economy of the Russian Federation and 
Ukraine’s, as Ukraine is, in general, more vulnerable to trade restrictions by Russia (the RF’s share in Ukrainian 
exports of goods currently amounts to about 20%, the share of Ukraine in the RF’s exports – about 4.5%). The 

28	http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=RU
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Russian Federation will try to maximize Ukrainian losses through relevant or anticipatory sanctions (apply them 
to items or enterprises which are the most dependent on the Russian market, etc.).
At the same time, it should be noted that for the last two years there has been a tendency to reduce the role 
of the RF as the major sales market for Ukraine. Exports to the RF have been declining since 2012 – primarily 
mechanical engineering (see Figure 2). Accordingly, the share of the RF in total exports of Ukraine decreased: 
from 29% in 2011 to 19.9% in the 1st half of 2014. This is related to both political events and the introduction 
of trade restrictions by the RF, as well as the deceleration in the Russian economic growth and the sharp 
decline in demand for investment goods. Obviously, the reorientation process of Ukrainian producers from 
the Russian market to third country markets will continue, due to the deterioration of relations with the RF and 
easing access to third country markets (primarily due to the signing and implementation of the Association 
Agreement with the EU, that ensures a deep and comprehensive free trade area with the EU).

In the commodity structure of Ukrainian exports to the RF key positions belong to: products of mechanical 
engineering - 35% of exports to the RF in 2013, metallurgy - 22%, food and agricultural products - 13% and 
chemicals - 12% (see Figure 3).
Overall, in Ukraine’s exports to the RF of significance were products with high added value: mechanical 
and electrical machinery, railway cars and locomotives, finished food products, products from ferrous and 
non-ferrous metals, polymers and plastics (see Table 1). For many of these items, the Russian market is still the 
main sales market, therefore they are the most sensitive to the restrictions imposed by Russia.
Imports from the RF amount to about 30% of total imports to Ukraine (in 2013), while the RF’s share in imports 
is gradually decreasing. The main commodity item of the Russian imports to Ukraine are energy resources 
(62.2% of total imports from the RF in 2013). Russia remains the main supplier of energy resources to Ukraine 
(almost 70% of all energy imports (commodity group 27 UCC FEA) come from the RF, 2013). The RF’s increasing 
natural gas prices for Ukraine, since 2009, has led to a sharp increase in volumes of imports and the amount 
of negative balance in trade with the RF and the total foreign trade of Ukraine (see Figure 2). This, in turn, 
was one of a number of factors of the worsening macroeconomic indicators, concerning the balance of 
payments, currency stability, dynamics of industrial production. During 2012-2013, volumes of imports from the 
RF began to decline (mostly at the expense of energy resources), owing to the decline in industrial production 
and implementation by Ukraine of special measures to reduce gas consumption (its replacement by coal, 
increasing energy efficiency in the industry). Further measures of the Ukrainian government to diversify energy 
supplies and increase the economy’s energy efficiency will accelerate the tendency towards reducing the 
role of the RF in Ukraine’s imports.
Apart from energy resources, the Ukrainian market is an important one for Russian mechanical-engineering, 
although its imports have also declined in recent years (in particular, due to Ukraine introducing protective 
measures against imported cars, including ones from the RF). In the future, access to the Ukrainian market 
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for Russian manufacturers of machinery can become more complicated due to the reform of technical 
regulation and implementation of technical regulations that meet the requirements of the EU (Ukraine’s 
commitments under the Association Agreement with the EU).

The armed conflict in Donbas intensified the negative tendencies of recent years in trade with the RF. After 
the conflict is resolved, Ukraine will face the need to restore economic relations with the RF and return them 
to the legal field.
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3. thE consEqUEncEs oF thE dEtErioration oF Economic rElations with thE rF by sEctor

3.1 Products of military-technical purpose and mechanical engineering

Products of mechanical engineering is the main export commodity from Ukraine to the RF. In 2013, the share 
of machinery accounted for 36% of all Ukraine’s exports to the RF.
The possible break in cooperative relations in mechanical engineering and MIC between the RF and Ukraine 
is the most acute issue on the economic agenda, at present. The mechanical engineering sector is charac-
terized by the greatest dependence on Russian orders, as: 1) it is aimed at exports (about 43% of the sector’s 
output is exported) and 2) for many items, the RF is the main (sometimes with no alternative) market - the 
share of exports to the RF is over 50% (52% in 2013). According to the German Advisory Group, in 2013 about 
22% of total sector’s output was directed to the RF, which is a quite significant dependence. Accordingly, 
mechanical engineering is the most sensitive sector to the implementation of trade restrictions / closure of 
the Russian market.
Major commodity goods exported to the RF, are: railway cars and railway locomotives, road equipment (the 
RF’s share – about 70%), mechanical machinery and boilers (including turbo-jet engines, turbo-prop, other 
gas turbines) (share of the RF - 60%), means of land transport other than railway (51%), electrical machinery 
(share of the RF - 35%) (see Figure 4).

At the enterprise level, dependence on the Russian market can be even more significant. In the mechanical 
engineering industry there still remain some powerful enterprises, whose production is oriented mainly at the 
market of the RF / CIS, with little or no alternative markets (e.g. railway car building). In addition, there is an 
evident downward trend in orders to mechanical engineering enterprises, where the RF is able to produce 
their own counterparts. However, the RF also has a critical dependence on Ukraine on a number of MIC items.
Among the major manufacturers of mechanical engineering products of Ukraine which are oriented at the 
RF, the following can be singled out:

- enterprises – manufacturers of locomotives and railway cars and tanks,
- manufacturers of equipment for the oil and gas industry and power,
- manufacturers of aircraft engines,
- the missile and space industry,
- manufacturers of engines for military ships.

Enterprises manufacturers of locomotives and railway cars and tanks, include: “Avtozahalmash”, “Kriukov 
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Car Building Works”, “Luganskteplovoz”, “Stakhanov Railway Car Building Works”, “Dniprovagonmash”. The 
bulk of exports of all these enterprises goes to the Russian Federation (in some cases up to 80%). Meanwhile, 
in recent years there were active efforts of the RF to reduce imports from Ukraine. In 2013, the Russian Feder-
ation made a decision to suspend certificates on the supply of railway cars from “Avtozahalmash”, “Kriukov 
Car Building Works”, “Dniprovagonmash.” In addition, in 2013 almost all manufacturers of railway cars and 
locomotives began to experience problems with exports to the RF, which greatly affected the export earnings 
of these companies. At present, “Luganskteplovoz” has suspended work due to the destruction of part of 
the equipment as a result of shelling29. It was reported earlier that «Luganskteplovoz» is ceasing production 
in Ukraine, in order to launch it on Bryansk Engineering Plant30.

Among the main mechanical engineering enterprises of Ukraine, which manufacture products for the Russian 
oil and gas sector and the electricity sector, are: “Sumy Frunze Machine-Building Science and Production 
Association”, “Turboatom” and “Zaporozhtransformator”.
In 2013, “Sumy Frunze Machine-Building Science and Production Association”, which produces compressor 
units and compressor station components for the oil and gas industry and energy, experienced a significant 
drop in export earnings, which fell by more than double. Currently, the enterprise is preparing for bankruptcy. 
Furthermore, according to the statements of one of the members of the enterprise’s board of directors, they 
are evaluating the prospect of transporting the enterprise’s equipment to the Russian Federation31.
In 2013, “Turboatom” also experienced almost a double reduction in export earnings due to a decline in ship-
ments to the RF. At that, “Turboatom” is one of the «Rosatom» subcontractors, which uses Ukrainian turbines in 
the construction of electric power stations in the RF and abroad. The only competitor of “Turboatom” in the 
RF is the concern «Power Machines», which received the order that the Ukrainian enterprise was counting on.
“Zaporozhtransformator” also experienced a significant decrease in export revenues from the RF. The federal 
network company, which is the operator of RF’s energy networks reduced its investment program for 2014-
2019 by 43% (from 620 billion rubles to 354 billion rubles), which was one of the causes for reducing orders to 
“Zaporozhtransformator”.
The MIC is one of the few areas, where the losses of the RF from the break in cooperation may exceed 
Ukrainian ones. But an even bigger problem for the Russian Federation is the possible disruption of plans on 
army rearmament due to lack of supplies, as well as the failure of a number of foreign military orders. About 
a third of the four hundred companies of the Russian defense industry have cooperative ties with Ukraine32. 

29	http://news.eizvestia.com/news_economy/full/555-luganskteplovoz-ostanovil-proizvodstvo-iz-za-razrusheniya-podstancii
30	http://bryanskienovosti.ru/News.php?news=479699
31	http://vlasti.net/news/198564
32	http://inosmi.ru/russia/20140424/219799102.html
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There are several segments of the defense industry (MIC) in which the RF has a practically critical depen-
dence on Ukraine:
Production of aircraft engines is carried out by the “Motor Sich” enterprise. Practically all helicopters in the RF 
use “Motor Sich” engines, including: Mi-8, Mi-171, Mi-35, Mi-28, Ka-50, Ka-52 and others. In recent years, the 
RF tried to solve the problem by creating analogues on its territory, but, apparently33, for now the RF relies on 
Ukrainian production capacities in this sphere. In addition, “Motor Sich” is a manufacturer of engines for a 
variety of aircrafts which operate in the RF.
The missile and space industry: Ukraine manufactures elements of control systems for carrier-rockets “Proton”, 
“Soyuz” and “Kosmos”. Moreover, Russian launch sites still use equipment manufactured by the Kiev-based 
“Arsenal” in the process of launching rockets. The design bureau “Pivdenne” and the enterprise “Pivdenmash” 
provide service of intercontinental ballistic missiles and are on Russian combat alert duty. “Pivdenne” and 
“Pivdenmash” produce elements for a number of operational missiles, that are on Russian combat alert duty.
Production of engines for military ships. Mykolayiv-based “Zorya-Mashproekt” manufactures gas turbine 
engines for military ships. Numerous Navy ships of the RF are equipped with engines manufactured by “Zo-
rya-Mashproekt”, including frigates and destroyers.
In addition, Ukraine produces various items of military equipment for the RF: Kyiv-based “Arsenal” is the de-
veloper of the aiming system of the rocket complex «Topol-M»; Kharkiv-based “Hartron” is the developer of 
the missile management system of the missile complex UR-100N, Kyiv- based “Antonov” is the developer of 
various components of the aircrafts used in the Russian Federation; Kyiv-based concern “Artem” produces 
medium-range “air-to-air” missiles for MiG-29, Su-33, Su-34, Su-35 aircrafts. This is, by far, not a complete list of 
products from the MIC sphere, that Ukraine manufactures for the RF. Some productions are the only in CIS 
(such as “Motor Sich” - the production of blades and discs for jet turbines and turbojet engines for aircrafts 
and helicopters, “Youth” - manufactures specialized products for the missile and aerospace industries, etc.)
Absence of Russian orders for a number of Ukrainian MIC enterprises and mechanical engineering enterprises 
can mean their complete closure (see Table 2). In addition to economic and socio-economic aspects, the 
ceasing of production with high added value, which is characteristic of the Ukrainian MIC, will have other 
consequences, in particular, associated with the loss of the possibility of reviving the production of high-tech 
products and, therefore, worsening the economic structure and its prospects of recovery.

33	http://vpk.name/news/94438_oleg_panteleev_k_2015_godu_rossiya_budet_vyipuskat_dvigateli_dlya_mi8_ne_hu	zhe_ukrainyi.html
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3.2. Agriculture and the food industry

Agricultural products play an important role in trade with Russia (they amount to 13% of Ukrainian exports to 
the Russian Federation). Russia’s share in total exports of agricultural and food products (commodity groups 
1-24 UCC FEA) makes 11.4% (2013), and the role of the Russian market is more significant in the export of 
food processing products – 21%. The main items of export include: dairy products (especially cheese), cocoa 
products, alcohol and soft drinks, processed vegetables, meat and by-products. Since 2013, the Russian Fed-
eration has increased economic pressure on the agroindustrial business sector. In particular, in 2013 import 
from Ukraine was limited of confectionery products (manufactured by “Rochen”), in 2014 new restrictions 
were introduced on imports to the Russian Federation of Ukrainian vodka and beer, dairy products, beef, 
pork, also vegetables, fruits and canned fish and some other goods. On September 5, 2014 Rospotrebnadzor 
(Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare) completely banned 
the import of all confectionery products of Ukrainian production to the Russian Federation with an official 
justification – “violation of legislation on consumers’ right protection regarding labelling.” Thus, the actions 
of the Russian Federation undermine the already weak indicators of industrial production and the economy 
of Ukraine. However, in general the AIC sector has small dependence on the Russian Federation, as Ukraine 
exports mainly food products, alcohol beverages, etc. to Russia, while the main export products of Ukraine 
in the agroindustrial sector are plant products, mainly cereals (wheat, corn) and oilseeds, as well as oils (pri-
marily sunflower). Exports to Russia of these items is limited, particularly of plant products - only 1% of total 
exports, fats and oils - about 1.6% of total exports in this group (see Figure 6).

At the same time, the Russian Federation has a very significant impact on export performance indicators in 
the food and livestock industry (meat and dairy products), particularly such product groups as “Live animals 
and animal products” and “Finished food products, alcoholic and non- alcoholic beverages, tobacco and 
tobacco products.”
In terms of individual items: the share of the RF in the export of dairy products reaches 55%, products from 
cocoa - 60%, alcoholic and non-alcoholic beverages – 58%, products of processed vegetables – 43% meat 
and by-products - 46% (2013). Therefore, in order to realize economic pressure, the efforts of the RF have 
been focused on these two groups in recent years (see Figure 7). As a result of these actions, in the first half 
of 2014 exports of meat and meat products to the RF decreased by 65.6% y/y, cocoa products – by 54.2% 
y/y, alcohol - 30, 4% y/y, dairy products – by 28.3% y/y.
Companies that have suffered in the last year from the actions of the RF include: “Rochen”, “Pyryatyn Cheese 
Plant”, “Gadyachsyr”, “Tehmolprom”, “Obolon”, “Sun Inbev Ukraine” and others.
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Among the most powerful Ukrainian agricultural companies, against which the RF imposed restrictions was 
also the “Myronivska Poultry Farm”, which is part of the holding company “MHP”, but the actions of the 
Russian Federation were not critical for the company, as it has a very diversified portfolio of foreign orders. 
In addition, recently one of the major agro holdings “Mriya” allowed a technical default on its Eurobonds 
worth 400 million USD, but the reasons for this situation are primarily linked with inadequate quality of control 
of the company.

Despite the high share of the RF in the export of certain sub-sectors of the food industry, its dependence 
on the discriminatory behavior of Russia is not critical, since the industry is aimed primarily at the domestic 
market and exports only 15% of total output. However, it is important that from the entire range of agricul-
tural products produced in Ukraine, the products which are exported to Russia have a high level of pro-
cessing and added value. In case of loss of the Russian market, manufacturers will not be able to quickly 
reorient these products to other markets, such as the EU market, due to non-compliance with European 
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quality standards and safety requirements. Therefore, reducing exports to the RF of finished food products, 
alcoholic / non-alcoholic beverages, tobacco products in the short term will have a negative impact not 
only on the manufacturing-enterprises, but also on sectors, that supply raw materials for the production of 
such goods, in particular: on the agricultural sector, including such capital-intensive areas as viticulture, 
hop-growing and livestock, as well as adjacent areas, related to the supply and maintenance of equipment 
for the food sector.

3.3 The energy sector

Supply and consumption of natural gas. In 2013, about 50.4 billion cubic meters of natural gas was consumed 
in Ukraine (consumption in 2012 made up about 54.7 billion cubic meters of natural gas)34. According to the 
data of “Naftogaz of Ukraine”, the company sold about 30.7 billion cubic meters of natural gas35. The remain-
ing 20 billion cubic meters of gas were supplied to consumers without the direct involvement of “Naftogaz 
of Ukraine” (imports plus domestic production). The gas consumption structure, sold through “Naftogaz of 
Ukraine” is displayed in Table 4.

Among the main 2013 consumers of natural gas, which had the ability to supply natural gas on their own 
for private needs, were: chemical enterprise, including producers of nitrogen fertilizers (“Odessa Port Plant”, 
“Rivneazot”, “Stirol”, etc.), enterprises of the Ukrainian titanium industry (“Sumykhimprom”, “Crimean Titan”, 
etc.), energy sector enterprises (“Kyivenergo”, “DTEK”) and some other companies.
Natural gas consumption was provided by domestic production amounting to about 43% and through im-
ports by 57%. The share of the Russian Federation in gas imports amounted to 92.4% in 2013, and the total 
gas supply (domestic production plus imports) of Ukraine - about 53% (see Table 5).
In recent years, the volume of natural gas imports from the Russian Federation has been decreasing, for ex-
ample, in 2012 the country imported 32.8 bcm, while in 2013 - 25.8 bcm. Moreover, in 2013-2014 Ukraine has 
continued work to diversify gas imports from Europe through the ‘reverse flow’ pattern. However, the poten-
tial volume of gas imports under the ‘reverse flow’ scheme only partially provides for the needs of Ukraine in 
imported gas, even with the decline in industrial production and the scheduled for September 2014 increase 
of volumes of natural gas supply from Slovakia (supply of gas is expected through the pipeline Voyany-Uzh-
gorod, the capacity of which is about 10 billion cubic meters per year). To cover the needs of the heating 
season 2014-2015 Ukraine needs to purchase additional 7 billion cubic meters of natural gas36, and given the 
technical limitations of the ‘reverse flow’, Ukraine will be forced to rely on supplies from the Eastern direction.
Overall, Ukraine has great potential to reduce the volume of gas imports from the Russian Federation through 
the ‘reverse flow’ from the EU states, increasing domestic production and increasing energy efficiency, how-
ever, Ukraine is unlikely to abandon the consumption of Russian gas in the medium term. Aggravation of the 
conflict with the Russian Federation requires Ukraine to intensively reduce its gas consumption, but usually 
this process takes up to two years. Ukraine has already entered the adaptation period, but the problem of 
the synchronization of its different components remains. Accordingly, the social and economic costs of a 
tighter (reduced in time) adaptation are associated with significant social and economic risks (even in the 
current fall-winter period). Given that currently there is no evidence of the possibility of returning to the «pre-
war» supply schemes from Russia, the scope of damage from the interruption of gas supplies depends on:

34	According	to	data	of	the	Ministry	of	Fuel	and	Energy	of	Ukraine
35	http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/publish/article?art_id=47910&cat_id=47909
36	http://forbes.ua/ua/news/1372385-ukrayini-na-zimu-neobhidno-zakupiti-shche-7-mlrd-kubiv-gazu
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1) the terms of resolving the crisis in the political and legal dimension with the recognition of consensus 
by all conflicting parties (the longer the issue is not resolved, the greater the losses will be);

2) the conditions and scope of implementing alternative compensation schemes of gas imports from 
the Russian Federation;

3) the progress in the implementation of programs on reducing gas consumption in the country. This 
means that for at least two years the population will be forced to go through challenges (domestic and fi-
nancial), correspondingly Ukrainian business will suffer losses due to adaptations to the changes in the energy 
component of production activities;

4) volume of domestic gas production.

Production of electricity and heat
The basis for electricity production in Ukraine are nuclear and thermal power, in addition, a prominent 

place is given to hydropower, the least electricity in Ukraine is obtained from alternative sources (see Figure 
8). A total of 193.6 billion kWh of electricity was produced in 2013. During the 1st half of 2014 electricity pro-
duction in Ukraine decreased by approximately 2.5% y/y.
Power generation and the generation of heat energy in Ukraine are also dependent on economic ties with 
the Russian Federation. About 50% of the electricity in Ukraine is produced by TPP and CHP, which operate 
on coal, gas or fuel oil. Also, natural gas is consumed by district heating companies. The sector (energy and 
district heating companies) consumed a total of approximately 11 billion cubic meters of natural gas per 
year, which represents 22% of total natural gas consumption in Ukraine (2013).
The suspension of gas supplies from the Russian Federation, as well as problems with the delivery of coal to 
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TPP and CHP due to the destruction of the railway line in Donbas, where more than 80% of all coal capacities 
of the country are concentrated, created a shortage of energy, which leads to the imbalance between 
production and consumption. The Ministry of Energy and Coal Industry has warned regional power distribution 
companies of a possible temporary suspension of power supply and implementation of outage schedules, 
in order to save fuel.

In the medium term, Ukraine has the potential to reduce its dependence of electricity production by TPPs 
and CHPs from the Russian Federation by increasing energy efficiency and focusing efforts on diversifying 
energy supply and replacing it by other fuels.
Nuclear power. By the results of 2013, approximately 43% (83.4 billion kWh) of the electricity produced in 
the country was generated by nuclear power plants. At the same time, last year some power-generating 
units had to be put into reserve and for repairs due to dispatcher restrictions, the employment of installed 
capacity was at 68.7%37 (one of the lowest indicators in recent years). This indicates substantial reserves of 
nuclear energy, which is of particular importance in the context of risk of suspension in the functioning of TPP 
in Eastern Ukraine, due to the aggravation of military conflict.
Nuclear generation is especially dependent on importing fuel from the Russian Federation. Ukraine 
has the raw material for the production of nuclear fuel, but Ukraine does not possess technologies to 
enrich it. Therefore, Russia is, in fact, a monopoly supplier of nuclear fuel to Ukrainian NPPs. We would 
like to note that, with the aim of diversifying nuclear fuel supplies two of the fifteen nuclear reactors 
in Ukraine have been performing adaptation tests of nuclear fuel from the American company West-
inghouse for more than 8 years, but for the adaptation experiment to be complete at least several 
more years are required. The work to build its own capacity to enrich nuclear fuel was launched only 
on paper. Therefore, the issue of dependence on Russian nuclear fuel will remain relevant at least in 
the medium term.
In addition to supplying nuclear fuel, Ukraine counted on the Russian Federation regarding the issue of build-
ing its own capacity to produce nuclear fuel for nuclear power plants, as well as to obtain funding for the 
completion of units 3 and 4 of the Khmelnitsky nuclear power plant. Both projects are critically dependent 
on the participation of the Russian Federation.

3.4. The chemical industry

The chemical industry and its related branches (including production of polymer materials, plastics and rubber 
– items 28-40) make up about 11.7% of trade with Russia (2013). The sector is export-oriented, with the share 
of Russia in the export of the sector being 34.5%. Ukrainian enterprises depend on the Russian Federation in 
two main aspects:

• This is an important market for individual industries. Major export products to the Russian Federation 
include: products of inorganic chemistry (Russia’s share - 52%), plastics, polymer materials (Russia’s share - 

37	http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/financial/resume_2013/
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65%), organic chemical compounds (Russia’s share - 37%). At the same time, the share of Russia in the export 
of fertilizers is less than 1%.

• Natural gas is the primary raw material component for producers of nitrogen fertilizer, which is a de-
termining factor in the cost of production.

Among the producers of chemicals and chemical compounds in Ukraine, the most powerful industry is the 
production of nitrogen fertilizers, and nitrogen fertilizers is a major export product group of Ukraine (within 5 
months of 2014, nitrogen fertilizer were exported at 370.7 million USD, which is approximately 40% less than 
in the same period last year). The production of nitrogen fertilizers is controlled mainly by the Group DF, 
which includes four of the six producers of nitrogen fertilizers in Ukraine, namely: “Rivneazot”, “Severodo-



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

58

netsk association Nitrogen”, “Stirol” and “Azot” (Cherkasy). In addition, “DniproAzot” (under the control of 
“Privat”) and “Odessa Port Plant” are also engaged in the production of nitrogen fertilizers.
Among the above mentioned six chemical companies five have a critical dependence on raw material sup-
plies from the Russian Federation. Whereas, “DniproAzot” uses in its production natural gas of Ukrainian origin38.
It is noteworthy that, until recently Group DF was able to purchase natural gas from the Russian “Gazprom” 
and sell it to its own enterprises-producers of nitrogen fertilizers; in addition, Group DF sold natural gas to 
“Odessa Port Plant”. Currently, Group DF does not receive gas from “Gazprom”, as well as “Naftogaz Ukraine”.
Enterprises-producer of nitrogen fertilizers Group DF do not experience acute shortage of raw materials, yet. 
The reasons for this are: 1) Group DF has gas reserves in underground storage facilities (4 billion cubic me-
ters), which, according to the company’s representatives, will last until the end of 201439; 2) two of the four 
enterprises producers of nitrogen fertilizers (“Severodonetsk Nitrogen” and “Stirol”) are located in the area 
of ATO and in fact, have not been functioning for several months and therefore, not using raw materials;  
3) there is a surplus of nitrogen fertilizers on the global market, forcing manufacturers to cut prices and reduce 
the volume of fertilizer production.
As a result, the state of the industry is becoming worse. First of all, the export of nitrogen fertilizers in 5 months 
of 2014 compared to the same period in 2013, decreased from 786 thousand tons to 460 thousand tons, or 
nearly by 43% y/y. Secondly, Ukraine has increased imports of nitrogen fertilizer greatly, previously domestic 
demand for nitrogen fertilizers was covered mainly by domestic production40. In the medium term, it is expected 
that the slowdown in China’s growth will promote further surplus in the production of nitrogen fertilizers in the 
world, and thus, limit the demand for fertilizers of Ukrainian origin. On the other hand, domestic demand for 
nitrogen fertilizers is directly linked to the activity of agricultural enterprises. In the autumn of 2014, nitrogen 
fertilizers will be produced only by two enterprises in Ukraine “Rivneazot” and “Azot” (Cherkasy).
The possible introduction of “an emergency state in the energy sector” by the government creates risks for 
producers of nitrogen fertilizers in relation to restrictions on access to gas, which is in the state underground 
storage facilities. Manufacturers are considering switching to the production of fertilizer from ammonia, which 
they can get from the “Tolyatti-Odessa” ammonia pipeline.
The field of nitrogen fertilizers production in Ukraine almost completely depends on natural gas supplies from 
Russia, or supplies of liquid ammonia. If the gas conflict between Ukraine and the RF continues, Ukraine may be 
left without its own production of nitrogen fertilizers (this statement does not apply only to “DniproAzot”). This 
generates the following risks: 1) tens of thousands of people across the country being made redundant, only 
some of whom will be able to find new jobs;2) a decline in the exports of chemical products while increasing 
their imports, which will worsen the balance of payments; 3) a complete replacement of fertilizers produced 
in Ukraine, by fertilizers manufactured abroad, which will reduce the likelihood of a re-start in nitrogen pro-
duction in the case of a change in relations between Ukraine and the Russian Federation or the appearance 
of an “extra” gas resources in the country, which can be used in the production of nitrogen fertilizers; 4) the 
disappearance of the industry itself and a narrowing in the product-ability of the state’s economy.

The titanium industry
The titanium industry in Ukraine is oriented at foreign markets, while Russia’s share in the Ukrainian export 

of Ukrainian producers of titanium does not exceed 20% (2013).
Group DF is in fact a major manufacturer and exporter in Ukraine’s titanium industry. Currently, the Ukrainian 
titanium industry includes mining and enrichment of titanium ores, production of titanium dioxide (used in 
the paint and food industry, in the manufacturing of paper and plastic, etc.) and titanium sponge (used for 
the production of metal titanium). The share of Group DF in the global titanium dioxide market (including 
“Sumykhimprom”) is about 3%, of titanium sponge - 5%.
The structure of the titanium business of Group DF consists of the following areas:

• Extraction and enrichment, provided by “Irshansk Mining and Processing Plant”, “Volnogirsky Mining 
Metallurgical Plant”, “Mizhrichynskyy GOK”, “Val-Ilmenite”, but the bulk of the raw materials for the titanium 
business of Group DF is provided by “Irshansk MPP”, “Volnogirsky MMP”, which until recently, were in the lease 
of “Crimean Titan”.

• Production of titanium dioxide and titanium sponge, provided by “Crimean Titan” and “Sumykhim-

38	http://interfax.com.ua/news/general/210295.html
39	http://www.theinsider.ua/business/53a8400833455/
40	http://www.capital.ua/ru/publication/23741-eksport-azotnykh-udobreniy-sokratilsya-pochti-napolovinu-nuzhno-	stimulirovat-vnutrenniy-

rynok
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prom”, titanium sponge - “Zaporozhye Titanium & Magnesium Combine”, titanium alloys - “Tifast S.r.l” (Italy).
The Russian Federation has the world’s only vertically integrated corporation “VSMPO- AVISMA”, which is 
engaged in production of titanium products, accounting for approximately 16% (2013) of world production 
of titanium sponge. The corporations does not have enough raw materials and this is where Russia’s interest 
in the Ukrainian titanium industry lies. It is known that Ukrainian enterprises of Group DF annually sell “VSM-
PO-AVISMA” approximately 100 thousand ilmenite concentrate, in addition, Russia depends on imports of 
titanium dioxide, more than a third of which is of Ukrainian origin.
Given that Ukraine has a complete chain of manufacturing titanium and is oriented at foreign markets, a 
break in trade relations with the Russian Federation will have a moderately negative impact on the industry, 
with the titanium industry being one of the few industries in Ukraine that can stop supplies to the Russian 
Federation without experiencing critical losses (see Table 6).

3.5. The iron and steel industry

Metallurgy is an important sector for Ukrainian exports to the RF (22%). This is one of the most export-oriented 
sectors (more than 60% of output is sent to export). The share of Russia in the sector’s export, is not more than 
20%. The main items of exports to the RF are ferrous metal.
In September 2014 the Cabinet of Ministers passed a resolution on the dissolution of the contract with “Crimean 
Titan”, included in the holding company Group DF, cancel leases on property complexes of state enterprises 
“Inshavskyy State Mining and Processing Plant” and “Vilnohirsk State Mining and Metallurgical Combine.” (Russia’s 
share – 15% of the total export of goods) and products from ferrous metals (Russia’s share – 33%).
The ferrous-metal industry of Ukraine is mainly concentrated in the central (Krivbass) and Eastern (Donbas) 
regions, most of the steelmaking capacity is concentrated in the Donetsk region. At the same time, statistics 
show that military actions in the area of ATO virtually have no effect on average daily performance indi-
cators of cast-iron production in the Donetsk region (see Figure 13). However, according to the National 
Security Council as of August 27, 2014 not all enterprises of the coke and chemical industries were working 
in the Luhansk and Donetsk regions. This creates risks for the ferrous-metal industry (Coke Plant produces an 
intermediate product in the production chain of the steel industry).
In addition, manufacturers have limited direct dependence on exports of iron and steel products to the 
market of the RF (table 6). The reason for this is that, on one hand, the Russian Federation has its own fairly 
developed iron and steel industry, the capacity of which is actually not used to the full extent, on the other 
hand, the RF economy has been aimed at import-substitution from Ukraine for several years now, especially 
in areas which offer opportunities to do so without significant investments.
among the main risks of reducing trade between Ukraine and the rF in the iron and steel industry are:

• A refusal to export natural gas to Ukraine, which cannot be replaced in the short term by the sector’s 
enterprises. Today, Ukraine’s metallurgy consumes about 3 billion cubic meters of natural gas per year. Major 
manufacturers have tried to reduce dependence on Russian gas supplies. It is known that the “Metinvest” 
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management has for several years been prudently engaged in the development of the direction of natu-
ral gas production in Ukraine, however, according to the corporation’s plans in 2013 only 0.5 billion cubic 
meters of gas was to be extracted (on the “Naftohazvydobutok” facility), the corporation also attempted 
to independently import gas from Europe (it imported 0.5 billion cubic meters of gas in 2013). Natural gas 
consumption in the sector is reducing through the introduction of energy efficient technologies, including the 
coal dust injection technology to replace natural gas in the production of steel. In addition, Ukraine has a 
number of enterprises involved in steel production with the use of e / e, but the lion’s share of steel in Ukraine 
is produced with the use of natural gas.

• Further reduction of import volumes from Ukraine to the RF of mechanical engineering products, 
which are a big consumer of ferrous-metal products.
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• Further rejection of imports of ferrous-metal products from Ukraine. Since the iron and steel industry 
is still one of the major export sectors of Ukraine, deterioration of performance indicators in the steel industry 
will have a number of negative consequences of macroeconomic nature.
According to the World Steel Association, in 5 months of 2014 steel production in Ukraine compared to the 
same period in 2013, decreased by 7.1%, to 12.9 million tons. The main producers of steel in Ukraine are the 
holdings: “Metinvest”, “ArcelorMittal Kryvyi Rih”, “Industrial Union of Donbas”. 

“Metinvest” Holding
“Metinvest” is the largest company in revenue in Ukraine according to the Forbes magazine. The enterprises 
of “Metinvest” in 2013 produced about 35% of all steel in Ukraine (about 11.3 thousand tons)41. The production 
of “Metinvest” steel has been declining in recent years: in 2013 the physical volume of steel production fell 
by 1%, in 2012 by 14% due to the slowdown in external demand. Meanwhile, the physical production of iron 
ore concentrate, by contrast, demonstrated a tendency to increase in recent years: in 2013 by 2%, in 2012 
by 1.5%. This particular “Metinvest” business line was the stabilizer of business in recent years.
In 2014 the “Metinvest” company will apparently suffer substantial losses in the iron and steel line of business 
due to the fact that the bulk of the assets of smelting metals are located in the area of ATO, the iron ore 
business will be less affected, as all three ore mining and processing enterprises controlled by “Metinvest” 
are located in the Dnipropetrovsk area.
The decline in the holding’s production and financial performance is testified by the information that appeared 
at the beginning of August 2014 in the mass media about the suspension of “Metinvest” taking new orders 
on manufacturing steel products due to the difficult situation in the country. In addition, the company’s CEO 
announced the holding of negotiations on the postponement until 2018 the redemption of Eurobonds, the 
maturing date of which is in May 201542. Despite the claims that this is not a restructuring but a postponement 
of redemption, quotation of Eurobond data on the Frankfurt Stock Exchange fell to a historic low, and the 
yield reached a pre-default 45% - as of 11 August 201443.
Among the assets of “Metinvest”, which were negatively affected in the zone of ATO, are: the “Avdiivka Coke 
Plant”, which was under separatist fire, leaving it completely disconnected from power; the “Krasnodon-
vugillya” mine, the premises of which was hit by a shell, causing masses of miners to retire; the “Komsomolets 
Donbas” mine, which was also disconnected from power and faced the risk of flooding; the “Khartsyzsk Pipe 
Plant”, which was captured by militants with the purpose of repairing equipment on its capacity, and so 
on. In addition, there have been numerous cases of destruction of infrastructure, including railroads, which 
“Metinvest” uses in their logistic chains.

“ArcelorMittal Kryvyi Rih”
One of the largest steel mills in Ukraine and in Europe. Its strength is that the company practically does not 
depend on the supply of iron ore, as it has large deposits of iron ore on its premises (about 1 billion tons).

41	Annual	report	«Metinvest»	from	2013
42	http://interfax.com.ua/news/economic/217142.html
43	http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/metinvest+10+15+regs+XS0511379066
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In 2013, “ArcelorMittal Kryvyi Rih” produced 6.4 million tons of steel, which approximately corresponded to 
the previous year results. In 6 months of 2014, the company produced 3.037 million tons of steel, which is 2.7% 
less compared to the same period in 2013.
By the results of 2013, the company exported products at 23.3 billion UAH. Approximately 15% of these exports 
were directed to Russia.

“Industrial Union of Donbas”
The corporation incorporates one of the largest in Ukraine metallurgical plants and a coke plant, these assets 
are in Alchevsk (Luhansk region), located in the area of ATO. «IUD» also owns the “Dniprovsk Metallurgical Plant 
Dzerzhinskogo” and has several overseas major production assets. The “Dniprovsk Metallurgical Plant Dzerginsk-
ogo” and the “Alchevsk Metallurgical Complex” have started to successfully apply the coal dust injection 
technology to replace natural gas in the production of steel. The Achilles’ heel of the “IUD” steel business is the 
lack of its own iron ore deposits. In July 2014 it was reported that, the “IUD” management was getting ready 
for a possible emergency suspension of production in Alchevsk city.
By the results of 2013 “Alchevsk Metallurgical Complex” exported products at a total of 12 billion UAH. About 
13.6% from all exports to foreign markets was exported to the Russian Federation.

“Interpipe”
“Interpipe” includes three of the eight largest pipe plants in Ukraine: “Interpipe NPP”, “Interpipe NIKO TUBE”, “In-
terpipe Novomoskovsk Pipe Plant”. In 2013 in Ukraine production of pipes decreased by 17.3%. In 2013, exports of 
pipes by “Interpipe” enterprises decreased by about 10- 20%, while the share of exports to Russia accounted for 
about 40% of “Interpipe NPP” and “Interpipe NIKO TUBE” and about 15% of “Interpipe Novomoskovsk Pipe Plant.”

Ferroalloys production
Ukraine is one of the largest producers of ferroalloys in the world. Within 7 months of 2014 the country exported 
560.2 million tons (worth 697.3 million USD) of ferroalloys, which is 45.3% more compared to the same period 
in 2013. However, in 2013 the country exported 697.1 million tons (worth 906.1 million USD) of ferroalloys. In 
the export of ferroalloys of Ukraine almost 19% belongs to Russia.



Бюлетень, жовтень 2014 року

63

In 2013, production of ferroalloys in Ukraine was carried out by: “Zaporozhye Ferroalloy Plant”, “Nikopol Ferroalloy 
Plant”, “Stakhanov Ferroalloy Plant”, all under the control of the “Privat” group. All three plants reduced the 
export of primary products to the RF in 2013. By last year results the share of exports to Russia of total exports 
made up about 20-45%, depending on the manufacturer, with “Zaporizhye Ferroalloy Plant” most depending 
on Russian supplies. At the beginning of August 2014, it was reported that the “Stakhanov Ferroalloy Plant” was 
captured by armed men, which is likely to affect its performance indicators.

3.6 The banking sector

In Ukraine, there are nine banking institutions of Russian origin, four of them: “Prominvestbank”, “Russian 
Sberbank”, “Alfa-Bank” and “Bank VTB” - are among the Top 15 Ukrainian banking institutions by volume of 
assets. The other five: “Russian Standard Bank”, “VS Bank”, “Energobank”, “Bank Petrocommerce-Ukraine” 
and “Trust Bank” are small and captive banks. As of 07.01.14, the share of loans issued by Russian banks in 
the total loan portfolio of the banking system of Ukraine reaches 15%. The most significant impact on the 
country’s economy, of course, is caused by the four major banks.
Currently, the banking system of Ukraine is virtually cut off from credit resources in foreign currency - Ukrainian 
banks can not enter foreign markets and are forced to rely solely on the National Bank of Ukraine and their 
shareholders, while European banks deal with fiscal consolidation in key countries of conducting their business. 
Russian banks have broader opportunities (bank shareholders from Russia are generally more capitalized, than 
shareholders from Ukraine) to raise capital, but also use the money received from the NBU (such as, of 06.01.14 
“Prominvestbank” had 1.45 billion UAH on its balance sheet, received from NBU, “Alfa-bank” - 297 million UAH). 
However, in July 2014 the “Sberbank of Russia” announced its intention to allocate a subordinated loan in the 
amount of 112 million USD to its subsidiary structure in Ukraine.
Refusal of the holding companies in Russia to support their subsidiaries in Ukraine poses the following risks: 1) 
increased pressure on the National Bank and the Deposit Guarantee Fund, due to the need to service deposit 
portfolios Ukrainian subsidiaries of Russian banks;2) reduction of exchange earnings to Ukraine, designed to 
support and develop the banking business in Ukraine;3) reduced opportunities for Ukraine’s banking system 
to grant loans to both private entities and the state; 4) deterioration of the overall liquidity of the interbank 
credit and currency markets.

 
Conclusions:

1. The overall significance of the RF economy for the economy of Ukraine is important, but not critical. 
For Ukraine the most acute break, is the break of ties along the energy lines, particularly, natural gas supplies 
to Ukraine and along the lines of engineering, as since Soviet times Ukrainian products of this industry have 
been built into the production chains of Russia and produced by the same standards.

2. Mechanical engineering, pipe production and the food industry, production of nitrogen fertilizers 
(through the gas component) are among the most affected by the economic pressure from the RF, as well 
as the armed conflict. Cooperation with the RF has less impact on the production of metals and chemicals 
(without nitrogen fertilizer). The agricultural industry almost does not feel the impact of these factors (except 
for companies and farmers who are unable to properly harvest in the ATO area).

3. The worsening of the gas conflict between Ukraine and the EU is becoming a catalyst of change in 
Ukraine’s energy sector and in industrial production in general (through the energy consumption factor), in 
particular, for gas imports, consumption, domestic production, and so on.

4. The RF has not yet deployed all instruments of pressure on Ukraine, in particular, there is a risk of a 
further aggravation of trade wars, the abolition of free trade, pressure along the lines of supplying energy 
resources, including nuclear fuel for NPPs, etc.

5. Further deterioration in economic cooperation with the RF will accelerate changes in the geograph-
ical and commodity pattern of Ukraine’s foreign trade, in particular, the share of Russia in Ukrainian exports 
will continue to decline, and the share of third countries will increase. Meanwhile, in the short term, the share 
of high and medium added value products in the exports of Ukraine may decrease (due to a decrease in 
exports of machinery and food products to the RF). It is obvious that in the short term, the role of agricultural 
production will increase and public policy should be built on this.

6. The value of the Russian market for Ukrainian manufacturers is gradually decreasing, in turn reducing 
the overall economic and political dependence on the RF.

7. Under the circumstances of severe cash deficit the state needs to focus on several priorities, includ-
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ing running an audit of the engineering industry and identifying opportunities to embed into the production 
chains of EU countries, Asia, Latin America and others.

8. Ukraine’s power engineering (primarily the gas and nuclear spheres) in the mid term will depend, to 
some extent, on cooperation with the RF and reducing this dependence should be the main priority of the 
state policy in the economic sphere.

9. Another trend which is already beginning to emerge, is the population’s shift to cheaper products 
of mass consumption, which in the face of considerable devaluation (one of the factors was the falling 
Ukrainian export), are goods produced in Ukraine with low import component in the cost. It also necessitates 
the consideration of the implementation of public policy.

10. In the field of trade relations, it is important to restore the functioning of international agreements, 
including the free trade agreement with CIS countries. Ukraine’s priority remains the construction of a free 
trade area with the EU and the preservation of access to the markets of the CIS countries, the search for new 
markets. To preserve the export potential in sectors with high added value content, Ukraine should focus on 
accelerating the harmonization of technical regulations, quality control and food safety systems to European 
standards.

 4. map oF risks

Description of the risk Political dimension  
(government)

Economic dimension  
(business)

Social dimension  
(population)

A significant change in the 
trade regime, worsening of 
the conditions for access to 
the Russian market (prohibi-
tions, selective restrictions, 
unpredictability). Sectoral 
and local trade wars.

A political crisis, budget crisis. 
Instability in budget revenues.

Displacement of Ukrainian com-
panies from the Russian m a r -
ket, bankruptcy, decline in 
production, the search for new 
markets, conversion, opportuni-
ties for cooperation with western 
companies.

Unemployment and 
a reduction in house-
hold incomes, social 
instability.

Distribution of destabilization 
through Russian owners of 
Ukrainian assets.
Using enterprises as a tool 
for damaging the Ukrainian 
economy in the short and 
medium term.

Growth of challenges in terms 
of sectoral threats, particularly 
in the finance sphere, energy, 
oil industry, non-ferrous and 
ferrous metallurgy, engineer-
ing, commerce, communica-
tions, the transport complex.

The prospect of loosing indi-
vidual segments (branches) of 
industry.
A crisis of the corporate sector, 
violations of contractual obli-
gations, technical and inspired 
bankruptcies, violation / break 
of production chains. A banking 
crisis.

Material and financial 
losses, readiness for 
mass protests.

Restriction / termination of 
industrial cooperation in 
technological spheres (de-
fense, aircraft- shipbuilding, 
infrastructure industries etc.) 
«Relocation” of industrial 
complexes to the territory 
of Russia.

Loss of control over the econ-
omy by sector.
Budget disintegration, in-
crease in social spendings.
An increase in the risks of 
breaking agreements on in-
dustrial cooperation.
A decrease / sharp drop in the 
defense capacity.

Import restrictions (growing pric-
es) on raw materials, products 
and components needed for 
the industry of Ukraine. Of stra-
tegic priorities are enterprises re-
lated to the extraction of unique 
natural resources, including de-
posits of nonferrous metals and 
rare earth elements, enterprises 
of the nuclear, space industry, 
aircraft and shipbuilding.

Unemployment,  a 
decline in living stan-
dards.

Destabilization of the state’s 
transit routes.

Budget losses, increasing in-
flation.

Increased transaction costs, loss 
of price competitiveness.

A decline in employ-
ment and self-em-
ployment.

Appl ication of aggres-
sive competitive patterns 
(bribery of partners, slan-
der, dumping) to displace 
Ukrainian companies form 
the market of third countries.

Budget losses.
The loss of political support 
from the business community.

Loss of contracts in third coun-
try markets, falling exports, a 
decline in production output, 
bankruptcy.

The loss of jobs, re-
duced incomes.
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Description of the risk Political dimension  
(government)

Economic dimension  
(business)

Social dimension  
(population)

Diversions on enterprises, 
main-line pipelines, etc.

Loss of control over the eco-
nomic system, the risk of man-
made disasters.

Suspension of production, the 
risk of accidents and man-made 
disasters.

The growth of social 
tension, increase in 
migratory flows.

Serious aggravation of en-
ergy relations with Russia, 
the risk of massive «energy 
blackmail» being applied at 
the international level.

The situation of uncertainty will 
remain in the medium term.
The lack of investment re-
sources for the implementa-
tion of alternative gas supplies.
Political crisis.
Worsening of relations with 
Western partners.

Rising prices on resources, the 
loss of competitiveness, bank-
ruptcy.
Growing problems in the housing 
sector.

A decline in l iving 
standards, rising un-
employment.

Absence of gas supplies 
from Russia in the medium 
term.

Reduction in revenue to the 
State budget.
The threat of loss of control 
over the energy balance. 
Corruption growth.

Gas deficiency on the market, 
the decline in output. Bankrupt-
cy of NJSC «Naftogaz».
A change in the functioning 
mode of the gas transportation 
system The loss of price compet-
itiveness.

A sharp decline in liv-
ing conditions, a rise in 
the cost of living.
The growing of threats 
to the life of people as 
a result of accidents in 
the sector of housing 
and mass application 
of autonomous life 
support systems.

The risk of reduction / com-
plete cessation of oil trans-
portation through the terri-
tory of Ukraine.

Deficiency of energy resourc-
es, a rise in prices. Corruption 
growth.
Abuse with the use of antitrust 
laws.

The monopolization of markets, 
production cutbacks and the 
rising cost of goods.

Deterioration of the 
quality of life and a 
rise in the cost of living.

Increased prices / complete 
cessation of supplying nu-
clear fuel to Ukrainian NPPs.

A shutdown of the project for 
the construction of a plant 
to produce nuclear fuel in 
Ukraine.
Imbalance of Ukrainian power 
supply system.
The risk of man-made disas-
ters.

Increased prices on nuclear fuel 
/ fuel deficiency for Ukrainian 
NPP.
Higher prices on electricity. 
Bankruptcy / decline in pro-
duction in energy- intensive 
industries.

Deterioration of the 
quality of life and a 
rise in the cost of living.
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