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Так, на заході були присутні Голова Ради асоціацій національних товаровиробників
Валентина Ізовіт та керівники Асоціацій, а також заступники Міністра промислової
політики України Віктор Падалко, Сергій Грищенко, Володимир Севернюк та керівники
структурних підрозділів Міністерства.
Зокрема, присутніх було поінформовано про заходи, які вживає Міністерство в напрямку
стабілізації ситуації в основних галузях промисловості. А саме зазначалося, що через
кризові явища в світовій економіці що призвело до втрати ринків збуту промислових
товарів українського виробництва, вітчизняна промисловість, яка була зорієнтована на
зовнішні ринки в повній мірі відчула на собі наслідки цієї кризи.

За підсумками 2008 року загальні темпи промислового росту склали 96,9% до
аналогічного показника 2007 року.

Так, Мінпромполітики ще в липні 2008 року аналізуючи діяльність промислового
комплексу відзначило появи кризових явищ в економіці. Перші негативні ознаки з'явились
в металургійному комплексі. Попередньо аналітики Міністерства вважали наявні
признаки падіння виробництва пов'язаними з сезонним зниженням попиту на промислові
товари. Але більш детальний аналіз ситуації показав, що з'явились ознаки системної
економічної кризи, тому Міністерство разом з Комітетом Верховної Ради з питань
промислової політики та підприємництва ще в липні минулого року провів круглий стіл з
представниками підприємств ГМК на якому обговорювались проблеми галузі. В серпні
ситуація в ГМК ще більш погіршилась. Тому Мінпромполітики разом з Мінекономіки було
розроблено низку заходів направлених на стабілізацію ситуації в галузі.

Були створені постійно діючі оперативні Робочі групи та розроблено план першочергових
антикризових заходів. До цієї роботи були залучені керівники економічних служб
основних промислових підприємств, галузеві наукові інститути відповідного профілю,
представники асоціацій, роботодавців та профспілок.

Результатом цієї роботи була підготовка та підписання Меморандуму порозуміння між
Кабінетом Міністрів України підприємствами гірничо-металургійного комплексу, хімічної
та легкої промисловості.

Також, Урядом було прийнято ряд нормативно-правових актів щодо мораторію на
підвищення цін і тарифів на послуги природних монополістів. За ініціативи Уряду при
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безпосередній участі Мінпромполітики прийнято два Закони України «Про внесення змін
до деяких Законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток
вітчизняної промисловості» та «Про внесення змін до деяких Законів України з метою
поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою».
Окрім цього підготовлена ціла низка додаткових нормативно -правових актів, які
направлені на подальшу стабілізацію в реальному секторі економіки.

Мінпромполітики розроблено та затверджено на колегії за участю ЦК профспілок та
представників Громадської ради План додаткових заходів щодо подолання економічної
кризи у промисловому комплексі України, на виконання Програми діяльності Уряду
«Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток».

Підписано Декларацію між хімічними підприємствами та сільгосптоваровиробниками по
забезпеченню мінеральними добривами проведення осінньо-польових та
весняно-польових робіт.

Ці заходи вже почало давати позитивні результати. Так, за підсумками І кварталу
поточного року показники виробництва ГМК значно перевищують показники ІV кварталу
минулого року.

З початком весняно-польових робіт актуальною проблемою є забезпечення
сільгоспвиробників мінеральними добривами. Уряд за рахунок коштів Стабілізаційного
фонду зміг налагодити виробництво добрив на підприємствах хімічного комплексу для
потреб сільського господарства. Основною проблемою підприємств великотоннажної
хімії залишаються надзвичайно високі ціни на природний газ, який є основною сировиною
для цих підприємств. Відповідна хімічна продукція стає не конкурентоспроможною. В цих
умовах Мінпромполітики розглядається питання щодо налагодження роботи даних
підприємств по давальницькій схемі, що зробить продукцію більш
конкурентоспроможною та стабілізує стан підприємств хімічного комплексу.

В умовах кризи Міністерством разом із іншими органами центральної виконавчої влади
продовжується робота по стабілізації роботи легкої промисловості, а саме: створюються
сприятливі умови для закупівлі технологічного обладнання, яке не виробляється в
Україні, виконуються заходи щодо обмеження поставок на вітчизняний ринок імпортних
товарів із заниженою митною вартістю та товарами „секонд-хенд", укладено
Меморандум про співпрацю між Мінекономіки, Мінпромполітики та підприємствами легкої
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промисловості, що сприяє стабілізації роботи галузі в умовах кризи. На думку фахівців
Міністерства легка промисловість повинна повернутись на рівень, який вона займала в
промисловому комплексі України на початку 90-х років.

Усвідомлюючи що основою промисловості є науково-технічний розвиток та інноваційна
діяльність, Уряд приділяє значну увагу розвитку наукоємних галузей промисловості,
таких як машинобудування, в т.ч. авіа та суднобудування, автомобілебудування,
машинобудування для АПК та енергетичного машинобудування.

Для стабілізації машинобудівного комплексу Урядом прийнято низку
нормативно-правових актів, зокрема, активно реалізуються заходи, передбачені
Державною комплексною програмою розвитку авіаційної промисловості України до 2010
року. Прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії
розвитку вітчизняної авіаційної промисловості та цивільної авіаційної техніки на період
до 2010 року». Надані відповідні доручення міністерствам та відомствам щодо
затвердження довгострокової програми серійного виробництва авіаційної техніки, її
гарантованого збуту на внутрішньому та зовнішніх ринках; розблокування дозвільних
документів на літак Ан74-ТК-300; визначення пріоритетів стратегічного співробітництва
з РФ, Іраном, Індією та країнами Латинської Америки.

Для стабілізації роботи автомобільної галузі Мінпромполітики було підготовлено
Державну цільову економічну програму розвитку автомобільної промисловості та
регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року та зміни до відповідного Закону.

У минулому році і в даний час активізовано роботу у напрямках із створення економічних
передумови щодо стабілізації роботи підприємств оборонно-промислового комплексу.

До речі, однією із пріоритетних задач, які ставляться Урядом є реформування
вітчизняного енергетичного комплексу. Тому, нині завдання енергозбереження та
перехід підприємств важкої індустрії на альтернативні види палива стануть не лише
декларативними, але й вагомим чинником структурних змін в промисловості.

З питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, Урядом
вже прийнято ряд заходів, які дозволили скоротити наявну заборгованість. Міністерство
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тісно співпрацює із галузевими ЦК профспілок та Облдержадміністраціями по вжиттю
усіх заходів по знаходженню фінансових ресурсів для погашення існуючої
заборгованості.

Також зазначалося, що проблеми промислового комплексу країни з'явились не вчора і
не сьогодні. Вони системні і пов'язані, в основному, як з структурною недосконалістю,
недостатнім рівнем розвитку внутрішнього ринку споживання товарів тривалого
користування, так і відсутністю можливості реалізації інфраструктурних проектів в
комунальній та транспортній галузях через брак коштів.

Зокрема, під час зустріч кожен мав право висловити свою думку з приводу
обговорюваного. Так, нарада пройшла в конструктивному та емоційному обговорені, що
свідчило про зацікавленість усіх присутніх у вирішені питань які піднімалися.

Прес-служба Мінпромполітики України
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