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2013 року економіка України вийде на нульові темпи
зростання – прогноз МЦПД
Перший квартал 2013 року закінчився для економіки України найнижчим рівнем
інфляції для цього періоду за останнє десятиріччя і скороченням виробництва в
основних секторах економіки.
У першому кварталі 2013 року інфляція в Україні склала лише 0,1% з початку року.
Водночас обсяги виробництва в економіці зменшувалися. На динаміці промислового
виробництва (а також оптової торгівлі та вантажних перевезень) негативно позначилося
зменшення зовнішнього попиту. Обсяги будівельних робіт постраждали від скорочення
бюджетного фінансування і зменшення приватних інвестицій.
Єдиний сектор, що демонструє зростання, – роздрібна торгівля. Її обіг у першому
кварталі збільшився в реальному вимірі на 13,4% до відповідного періоду попереднього
року. Утім, такі високі темпи зростання є тимчасовими, адже зниження обсягів
виробництва в економіці неминуче призведе до погіршення динаміки споживання.
За оцінкою МЦПД, ВВП в першому кварталі скоротився на 1,9% до відповідного періоду
попереднього року. За базовим прогнозом, динаміка в другому півріччі поліпшиться, що
уможливить вихід на нульові темпи зростання. Утім, імовірність від’ємних темпів
зростання за результатом року є значною.

Детальніша інформація – у пакеті публікацій Економічний прогноз, що
розповсюджується за передплатою. Завдяки нашому продукту ви регулярно
отримуватимете незалежний аналіз та прогноз економічної ситуації в Україні,
пояснення чинників розвитку економіки країни, а також базу даних економічних
показників за п’ять років.

Економічний прогноз МЦПД
Економічний прогноз МЦПД, що допоможе вам у виробленні стратегічних рішень,
складається з таких компонентів:
1. Економічна статистика – набір ключових соціально-економічних показників,
необхідних для ведення бізнесу в Україні. Документ містить дані Державного
комітету статистики, Національного Банку, Державного казначейства України. Він
також включає індекси споживчих настроїв та інфляційних очікувань, розраховані
GfK Україна. Показники на поточний рік наведено у щоквартальній, а для
поточного кварталу – у щомісячній деталізації.
2. Розрахунки та прогноз – макроекономічний прогноз на три роки та база даних
економічних показників за п’ять років. Цей файл у форматі MS Excel містить 10
таблиць та близько 40 прогнозованих показників, що детально описують економіку
України: національні рахунки, виробництво, монетарний сектор, доходи та витрати
домогосподарств.
3. Аналіз та прогноз – презентація у MS Power Point, що описує поточну ситуацію в
українській економіці і представляє базовий сценарій трирічного прогнозу та
ризики відхилення від нього.
Видання розповсюджується в електронному вигляді українською та англійською мовами
за ціною однієї версії.
Якщо ви хочете передплатити цей продукт, будь ласка, звертайтеся до Марти
Семеряк: msemeryak@icps.kiev.ua; тел./факc.: (044) 484 44 10.

Наші експерти готують незалежний аналіз та прогноз з 1998 року, використовуючи
методологію, якої навчилися в економістів The Conference Board of Canada. Завдяки
макроекономічним прогнозам, МЦПД здобув репутацію одного з провідних незалежних
аналітичних центрів, що досліджують економічну ситуацію в Україні. Наш прогноз не
залежить від політичних інтересів чи поглядів будь-яких комерційних або державних
структур, тому думка експертів Економічного прогнозу авторитетна і для уряду у
визначені напрямів державної політики, і для компаній, які прагнуть підвищити свою
ефективність.

