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9,8%
замовлень
машинобудування в Україні

$1,37 млрд
замовлення ГМК

Розрахунок виконаний на основі даних таблиці «Витрати-Випуск» за 2019 р.
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30,4%

27,1 млрд кВт/год
споживання ГМК

23%

спожитої електроенергії
в Україні
*т
 ільки по виду діяльності Металургійне виробництво

Базовий характер роботи галузі підкреслює
той факт, що підприємства ГМК є найважливішими замовниками послуг інших галузей
економіки. В 2020 р. підприємства ГМК забезпечили 120 млн т залізничних перевезень (39,3% від загального обсягу). Також,
минулого року в морських портах було оброблено 66 млн т вантажів ГМК (41,5%),
в річкових портах – 3,4 млн т (15%).
Слід відзначити, що вищевказані показники
значно вищі, ніж в 2019 р. Тобто, ГМК підтримав економіку в кризовому 2020 р. За
підсумками 2020 р. можна очікувати відновлення частки ГМК у ВВП до 12,0%.
В кризовому 2020 р. підприємства ГМК змогли
зберегти обсяги експорту на рівні 2019 р.
- $12,8 млрд, та збільшити частку в експорті
до 35,3%. Кожен третій долар від експорту – забезпечений ГМК.

$700 млн

від суми інвестицій
промисловості*

ГМК є фундаментальною галуззю економіки
України. Її сукупний внесок до ВВП в 2019 р.
склав $15,2 млрд, або 10,6%. Сукупний внесок
включає в себе ВВП створений безпосередньо
підприємствами ГМК (5,2%), суміжними галузями (4,4%), а також споживчими витратами
робітників (1,1%). Сукупний внесок в 2019 р.
дещо менше, порівняно з показником 2018 р.
(12,0%). Це можна пояснити кризовими явищами в світовій галузі в 2019 р. та зниженням
випуску в Україні.

Галузь є найбільшим інвестором. Тільки
виробники сталі в 2020 р. інвестували більше $700 млн, тобто кожен третій долар
інвестицій промисловості. Цим ГМК
сприяє розвитку в Україні галузей з високою
доданою вартістю, а саме - забезпечує
близько 10% замовлень машинобудуванню ($1,37 млрд).

Внесок ГМК в економіку України 2019-2020
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Важливість ГМК для економіки підкреслює
той факт, що $1 ВВП в металургії забезпечує
$5,4 ВВП в інших галузях. Тобто, стабільна
робота ГМК є запорукою успішної роботи інших галузей.

589
тис.
робочих місць

$5,4

ВВП в інших
галузях дає

$1 ВВП

забезпечує ГМК,
обочих місць створює
4,4 родин
металург в інших галузях

в т.ч. в інших галузях

110 тис. працівників

металургійних підприємств

в металургії

1 з 13 

найманих працівників
в Україні пов’язаний з ГМК
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$6,2 тис.

середня річна
заробітна плата
металурга

9,4%
На 20,1%
частка ГМК в сукупному фонді
оплати праці в Україні

$6,3 млрд

середня зарплата
металурга вища,
ніж середня
в Україні

$1,6 млрд

податків сплачено
компаніями ГМК

заробітних плат забезпечили
підприємства ГМК

38,3%
частка ГМК в фонді
заробітної плати
в регіонах присутності*

3,8%

частка ГМК в сумі зібраних податків

$1 з $13

34,8%
частка ГМК в ВРП регіонів
присутності*

* чотири області: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська

пенсійних виплат в Україні
фінансується ГМК

$1 млрд

фінансування ПФУ за рахунок ГМК
у вигляді ЄСВ

Один металург забезпечує роботою
ще чотирьох людей в інших галузях.
А сумарно в ГМК і суміжних галузях зайняті
589 тис осіб. Тобто, кожен тринадцятий
найманий працівник в Україні має відношення до ГМК.
Крім того, ГМК створює кваліфіковані та високооплачувані робочі місця. Так, середня
заробітна платня металурга на 20%
вища, ніж в середньому в Україні. Кожна десята гривня заробітних плат в
Україні забезпечена ГМК.
Іншими словами, ГМК виконує роль «якоря», що створює робочі місця і утримує населення від міграції.
Дійсно, робота ГМК важлива для добробуту
регіонів. Сукупна частка галузі, включно з
суміжними галузями, в ВРП Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської
областей складає близько 35%. Кожна третя гривня доданої вартості в регіонах
створюється за рахунок ГМК. Тобто, вся
ділова активність цих регіонів залежить від успішної роботи ГМК.
Підприємства ГМК є відповідальними платниками податків. Це підкреслює той факт, що
найбільші підприємства галузі відмовились
від так званих «податкових канікул», що
були надані в рамках антикризових заходів
для протидії наслідкам епідемії COVID-19. В
2020 р. галузь сплатила близько $1,6
млрд податків в Державний та місцеві
бюджети.
ГМК – базова, системоутворююча галузь
економіки, важливий елемент добробуту
регіонів, якірний роботодавець, великий
інвестор, відповідальний платник податків.

