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ВСТУП
На сучасному етапі, особливо протягом останніх років, в Україні досить
гостро постає проблема аналізу чинників та складових забезпечення
економічного зростання для нівелювання основних макроекономічних
диспропорцій та стабілізації подальшого економічного розвитку. В останньому звіті Світового банку щодо України зазначено: "… зростання ВВП
залишилось на нульовій позначці у 2013 році, що супроводжувалося збільшенням макроекономічних дисбалансів та структурних диспропорцій". Макроекономічні дисбаланси, які можуть призводити до негативних соціальних
та економічних явищ, необхідно вчасно ідентифікувати, щоб пом'якшити
можливі кризові явища та їх наслідки. Саме в контексті вибору курсу
ефективної економічної політики стосовно обмеження та нейтралізації
негативного впливу значних дисбалансів в умовах забезпечення стійкої
економічної динаміки в Україні пропонуються результати наукового
дослідження за розділами представленої монографії.
Відповідно до вирішення поставлених завдань у монографії:
обґрунтовано теоретичні засади та розвинено методологічні підходи щодо
виявлення небезпечних економічних дисбалансів у розрізі основних макросекторів економіки (реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньоекономічного) за сучасних нестабільних умов розвитку світової та
вітчизняної економіки, на базі яких з використанням розроблених економіко-математичних моделей виконано сценарне прогнозування розвитку макроекономічної ситуації й передбачено значний спад економічної динаміки
та поширення кризових явищ в Україні у 2014–2015 pp.; у системі моделей
економічного розвитку України формалізовано специфіку взаємодії
основних факторів формування значних розривів у макроекономічних
балансах України та здійснено кількісний аналіз індикаторів ідентифікації
критичних дисбалансів (а саме: динаміки ВВП, індексів споживчих цін, цін
виробників та енергоресурсів, балансу бюджету, державного боргу,
сальдо поточного рахунку і платіжного балансу, обмінного курсу,
міжнародних валютних резервів, динаміки грошової маси, середньозважених відсоткових ставок за кредитами і депозитами, облікової
ставка НБУ та їх співвідношення, а також інструментальних змінних, які
характеризують: геополітичну ситуацію, міжнародні політичні відносини,
світовий попит та пропозицію, міжкраїнні торговельні бар‘єри, природні
явища, екологічний стан тощо), котрі сигналізують про наявність
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загальної макроекономічної незбалансованості в Україні у 2013–2014 рр.
та у прогнозному періоді 2015 року.
У системі моделей економічного розвитку України вперше враховано:
– деталізовані баланси валового наявного доходу (за складовими формування) та витрат інституційних секторів економіки в розрізі їх підсекторів,
що дозволило побудувати ієрархію чинників впливу на виникнення глибоких
секторних дисбалансів та, відповідно, диспропорцій у структурі ВНД, які
гальмують як інвестиційні процеси, так і загальноекономічну динаміку;
– фактори негативного впливу державних нефінансових корпорацій на
формування від‘ємних чистих заощаджень у секторі нефінансових корпорацій, та доведено, що в останні роки приватні нефінансові корпорації фактично працюють на збагачення сектора фінансових корпорацій, що порушує
принцип еквівалентності обміну між секторами, призводить до закріплення
деінвестиційної моделі розвитку економіки України та підриває підвалини
сталого економічного розвитку в цілому;
– відповідності між попитом і пропозицією в основних секторах економіки та динаміка рівнів ключових макроекономічних балансів України. Зокрема, застосування різних варіантів моделі ступеневої виробничої функції
(агрегованої виробничої функції з постійною еластичністю заміщення (CES)
та виробничої функції Кобба – Дугласа) дозволило встановити відхилення
між попитом та пропозицією в реальному секторі, а застосування технології
кореляційно-регресійного аналізу та методів факторного аналізу (методу
головних компонент) для оцінки попиту на грошові кошти та їх пропозиції
засвідчило існування розриву рівноваги на грошовому ринку, наявність
критичних дисбалансів у поточному рахунку ПБ (значне перевищення ім.порту над експортом товарів і послуг) та рахунку операцій з капіталом
і фінансових операцій, а також неефективність структури бюджетних видатків та обмежені можливості держави акумулювати доходи, або ж про існування проблеми непропорційності та розбалансованості основних секторів
України і слабку дієвість регуляторних впливів на національну економіку,
спрямованих на протидію кризовим явищам;
– систему показників – потенційних провісників виникнення критичних
економічних дисбалансів (на базі використання концепції індексу тиску на
валютному ринку, методологій економетричного моделювання і непараметричних оцінок), тестування граничних значень яких дозволило отримати
індикатори загрозливих дисбалансів в Україні. До числа цих індикаторів
віднесені, зокрема, такі співвідношення: (1) індекс цін виробників в Україні
6
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(виробництво продуктів нафтоперероблення) / PPI (Petroleum refining and
related products); (2) темп зростання ВВП / темп зростання внутрішнього
боргу; (3) темп зростання облікової ставки НБУ / темп зростання індексу
споживчих цін в Україні тощо, за якими виконано модельні розрахунки високої ймовірності розгортання кризи в економіці України у найближчій перспективі (IV кв. 2014 р. – IV кв. 2015 р.);
– систему структурних індикаторів для оцінки ефективності структури
попиту (споживчого, інвестиційного, зовнішньоекономічного) в Україні та
визначені основні макроекономічні пропорції, підтримка яких є чинником
забезпечення макроекономічної стабільності в Україні на основі гармонізації структурних параметрів сукупного попиту (в основу підходів покладено
вибір країн-моделей, структура попиту яких може слугувати критерієм для
удосконалення пропорцій попиту в Україні);
– особливості трансмісії впливу зростання інфляційного потенціалу на
макроекономічну збалансованість у сучасних умовах, зокрема, вплив курсової динаміки на цінові фактори, що формують баланс попиту та пропозиції на ринку кінцевих продуктів та послуг;
– оцінка впливу зростання цін виробників на інфляційні процеси та порушення цінової рівноваги на макроекономічну збалансованість;
– оцінка впливу заходів податкової політики на збалансований розвиток
сфери послуг та макроекономічну динаміку в Україні;
– оцінка впливу розвитку сфери освітніх послуг на макроекономічний,
інноваційний та людський розвиток в Україні;
– аналітична оцінка негативного впливу державних запозичень на внутрішньому ринку України шляхом випуску казначейських зобов‘язань у вигляді цінних паперів, номінованих у національній та іноземній валютах, на
формування інвестиційного ресурсу економічного зростання;
– оцінка впливу бюджетного дефіциту на основні макроекономічні індикатори, за якими виокремлено джерела фінансування дефіциту бюджету
в Україні, та цінової динаміки через зміну співвідношення між попитом
і пропозицією на гроші;
– оцінка наслідків витіснення державними запозиченнями на внутрішньому ринку України кредитів банківської сфери реальному сектору економіки;
– зовнішньоторговельні фактори, що мають найбільший вплив на рахунок поточних операцій ПБ, серед яких цінова конкурентоспроможність,
динаміка умов торгівлі, географічна, товарна та технологічна структури
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товарообороту є основними зовнішньоторговельними чинниками, що впливають на макроекономічну збалансованість.
За розділами колективної монографії авторами показано такі основні
наукові результати.
Розроблено економетричні моделі для прогнозування дисбалансів у секторному розрізі економіки України на основі синтезу факторних, лагових та
структурних аспектів збалансованості національної економіки. Удосконалено інструментарій оцінки потенційного ВВП України через побудову виробничої функції з постійною еластичністю заміщення (CES), що на відміну
від традиційного підходу застосування функції Кобба – Дугласа долає недолік необґрунтованого припущення про рівність еластичності заміщення
одиниці, а також не містить недоліків статистичних методів, які не мають
економічної інтерпретації.
Поглиблено кількісний аналіз структурних секторних диспропорцій ВНД
та доведено, що починаючи з 2004 р. стрибкоподібне, економічно необґрунтоване, політично вмотивоване підвищення соціальних стандартів стало
визначальним чинником низки взаємопов‘язаних економічних подій: нарощення державного боргу, відповідно – витіснення урядом реального сектора з ринку внутрішніх запозичень; підвищення вартості кредитування та,
відповідно, значного збільшення негативного сальдо доходів від власності
у секторі нефінансових корпорацій; падіння рівня валового наявного доходу та інвестиційних джерел нефінансових корпорацій із негативним впливом на нагромадження основного капіталу та динаміку ВВП. Доведено, що
підвищення обсягів чистого кредитування в секторі домашніх господарств
та секторі фінансових корпорацій на тлі нарощення обсягів чистого запозичення в секторі нефінансових корпорацій і секторі загального державного
управління знижує загальний рівень валових заощаджень, появи "непрацюючих заощаджень" і генерує постійне нарощення боргу в реальному
секторі економіки.
Здійснено кількісний аналіз деталізованих балансів доходів та витрат
у розрізі інституційних підсекторів економіки. Виявлено, що в балансі підсектора роботодавців формується найбільший профіцит, у той час як у секторі
державних нефінансових корпорацій – найбільший дефіцит ресурсів, який
частково покривається капітальними трансфертами з сектора фінансових
корпорацій. Зроблено висновки про те, що підсектор найманих працівників
несе найбільший тягар щодо соціальних внесків та податків, тоді як сектор
роботодавців має найбільший «залишок» ресурсів, тому одним із напрямів
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гармонізації розподілу валового наявного доходу між сектором домашніх
господарств та сектором загального державного управління є посилення
податкової складової в балансі підсектора роботодавців.
Розроблено детальну схему та виявлено вплив завищених відсоткових
ставок по кредитах і депозитах на формування механізму відпливу чистих
доходів від власності з підсектора приватних та державних нефінансових
корпорацій до сектора іншого світу, підсекторів: центральних органів державного управління, роботодавців, інших депозитних корпорацій та одержувачів доходів від власності та трансфертів. Це дозволило обґрунтувати
заходи щодо регулювання граничних рівнів відсотків за депозитами і кредитами та оцінити їх вплив на поступове зменшення відтоку чистих доходів
від власності з сектора нефінансових корпорацій. Виявлено посилення
накопичених відхилень фактичних рівнів ВНД сектора ЗДУ від безпечних,
що загострило проблему дефіциту ресурсів для державних поточних та
капітальних витрат і призвело до того, що за чотири роки державний борг
збільшився більш ніж у 4 рази. Особливу загрозу економіці несуть накопичені відхилення ВНД сектором нефінансових корпорацій, що перетворило їх
з основних інвесторів на боржників. Ґрунтуючись на цьому, зроблено прогноз падіння ВВП у середньостроковій перспективі.
Виконано аналітичну оцінку ряду управлінських рішень, насамперед необґрунтованого підвищення соціальних трансфертів упродовж останніх
п‘яти років, які призвели до ряду негативних, дестабілізуючих економіку
послідовно залежних подій, а саме: до нарощення дефіциту (та, відповідно,
боргів) у секторі загального державного управління, зростання вартості
внутрішніх запозичень, розширення відпливу чистих виплат доходів від
власності з сектора нефінансових корпорацій, зниження їх кредито- та інвестиційної спроможності та, як наслідок, витіснення вітчизняних виробників
як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках. Помилки в соціальній політиці та відсутність ефективного грошово-кредитного регулювання НБУ банківської системи призвели до значних відхилень фактичних часток валового
наявного доходу у розрізі інституційних секторів економіки проти економічно обґрунтованих та безпечних. Зазначені наслідки є руйнівними для інвестиційних процесів і динаміки ВВП, які перетворили раніше інвестиційну
модель розвитку економіки України на деінвестиційну модель, що залежить
від нарощення боргів і стимулює імпорт.
На основі аналізу ВНД виявлено, що в економіці України є власні ресурси розвитку, які можуть бути ефективно використані лише за умови струк9
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турної гармонізації міжсекторного розподілу ВНД шляхом зниження відсоткових ставок за кредитами і депозитами, припинення економічно необґрунтованого зростання соціальних стандартів, вирівнювання податкового навантаження і соціальних внесків у підсекторах домогосподарств. Рекомендовані заходи зумовлять низку позитивних змін: припинення зростання обсягів
чистого запозичення в секторах ЗДУ і НК і, відповідно, підвищення рівня
заощаджень у секторі нефінансових корпорацій, ліквідацію дефіциту балансу
доходів і витрат підсектора центральних органів державного управління.
Підвищення до безпечного рівня валового нагромадження основного капіталу допоможе вивести економіку на траєкторію стабільного економічного
зростання.
Розкрито підходи до обґрунтування основних структурних пропорцій між
основними складовими попиту та співвідношень окремих параметрів попиту
для проведення модельних розрахунків потенційно можливої зміни динаміки ВВП через гармонізацію структурних параметрів попиту. В основу цих
підходів покладено вибір країн-моделей, структура попиту яких може слугувати критерієм для удосконалення пропорцій попиту в Україні. На основі
порівняльного аналізу структурних параметрів сукупного попиту України та
країн-моделей доведено посилення в останні три роки деформацій внутрішнього попиту як між споживчою та інвестиційною складовими, так і безпосередньо в сфері споживчого попиту на користь приватного, а інвестиційного – на користь видів економічної діяльності, які не відіграють вирішальної ролі у забезпеченні сталого економічного зростання української
економіки. Відповідно в систему макроекономічних моделей прогнозування
економічного розвитку введено блок оцінки ефективності структури сукупного попиту, що дозволяє визначити основні дисбаланси сукупного попиту
та скоригувати прогнозні розрахунки з метою пом‘якшення або нейтралізації їхньої дії на загальноекономічну динаміку. Отримані результати слугують
підґрунтям для розроблення рекомендацій щодо коригування макроекономічної політики.
У монографії досліджено місце та роль цінових факторів у системі макроекономічних балансів з метою створення механізмів коригування тенденцій збалансованого розвитку через застосування ефективних заходів економічної політики щодо обмеження та нейтралізації негативного впливу
цінових факторів макронестабільності в контексті реалізації концептуальних
засад стратегії соціально-економічного розвитку України на базі теорії
і моделей ендогенного зростання. Для цього було проведено детермінацію
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цінових факторів, що мають найбільший вплив на основні макроекономічні
баланси, побудовано ієрархію цих факторів за впливом на макроекономічну збалансованість, визначено особливості впливу окремих цінових факторів на сукупну пропозицію в сучасних умовах та розроблено рекомендації
щодо забезпечення економічного розвитку за рахунок пом‘якшення негативного впливу цінових факторів на формування дисбалансу на ринку кінцевих продуктів та послуг, насамперед за рахунок адаптації сукупної пропозиції до змін у попиті.
У монографії визначено місце і роль розвитку сфери послуг як чинника
збалансованого макроекономічного зростання; проаналізовано залежність
між розвитком сфери послуг та макроекономічною динамікою країн світу,
здійснено економіко-математичну оцінку впливу динаміки сфери послуг
України та зміни її частки у структурі ВВП на загальну макроекономічну
динаміку і рівень життя населення в Україні, а також оцінку «макроекономічної віддачі» від провадження державної політики фінансування розвитку таких важливих напрямів сфери послуг, як освіта і наука, і зроблено
ряд важливих висновків про існування в Україні суттєвих обмежуючих
дисбалансів, зокрема між, з одного боку, високим освітнім рівнем населення та його забезпеченістю послугами освіти, у тому числі професійнотехнічної та вищої, та, з іншого боку, низьким рівнем економічного й інноваційного розвитку.
Здійснено аналітичну оцінку факторів, що перешкоджають реформуванню ЖКГ та проведенню модернізації житлово-комунальної інфраструктури
на сучасному етапі розвитку України, запропоновані шляхи і напрями
розв‘язання існуючих проблем у цій сфері за рахунок удосконалення механізмів здійснення модернізації житлово-комунальної інфраструктури. Реформування житлово-комунальної сфери в Україні триває десять років. Між тим
сфера ЖКГ до цього часу є однією з наменш реформованих; стан інфраструктури життєзабезпечення погіршується з кожним роком; незадоволення
населення надійністю та якістю комунальних послуг зростає. Серед найважливіших завдань нової редакції Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, схваленої Законом України від 11 червня 2009 року N 1511-VI (далі – Програма) були визначені такі,
як: забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ; технічне
переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих
показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних
для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг (ЖКП), у тому
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в основному за рахунок зменшення частки доходів і витрат домогосподарств – одержувачів трансфертів. Дослідження диспропорцій у розподільчих відносинах між домогосподарствами виконано за даними Системи
національних рахунків.
Розвинено методологічні підходи до визначення можливості формування або приєднання до валютного союзу, за якими на основі виділення ключових критеріїв у рамках теорії оптимальних валютних зон здійснена оцінка
ефективності інтеграційних процесів України з країнами СНД та єврозони,
що засвідчила неготовність України до валютної інтеграції до обох груп
країн у найближчій перспективі.
Згідно з європейською процедурою визначення макроекономічних
дисбалансів (Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP) отримано кількісні оцінки індикаторів, які підтвердили наявність внутрішніх та зовнішніх
дисбалансів у економічному розвитку України упродовж 2006–2013 рр.,
що показує необхідність прийняти програму заходів (коригуючих дій),
направлених на відновлення рівноваги, а також впровадження в практику
європейського механізму спостереження (моніторингу), який спрямовано
на виявлення потенційних ризиків на ранній стадії, щоб надалі запобігти
появі негативних макроекономічних дисбалансів.
У монографії показано, що характерними рисами сучасного світового
розвитку є поширення взаємозв‘язків між країнами світу через експортноімпортні операції, потоки капіталу, міграцію трудових ресурсів тощо і формування відповідної взаємозалежності економік різних країн на глобальному рівні, що підвищує ймовірність виникнення як глобальних, так і локальних фінансово-економічних криз, однією зі складових механізму поширення
яких є економічні дисбаланси. Ця проблема особливо актуальна для країн
з економіками, що розвиваються, через їхню меншу диверсифікованість,
нижчий рівень заощаджень, меншу розвиненість національних фінансових
систем. Здійснено ідентифікацію небезпечних дисбалансів у вітчизняній
економіці на основі застосування концепції індексу тиску на валютному
ринку, методологій економетричного моделювання та непараметричних
оцінок, параметричних критеріїв та якісного статистичного аналізу. Побудова прогнозних значень обраних індикаторів економічних дисбалансів дозволила визначити фактори ризику для економіки України в найближчій
перспективі (IV кв. 2014 р. – IV кв. 2015 р.). Запропоновано заходи макроекономічної політики, спрямованої на подолання загрозливих економічних
дисбалансів, зокрема: переорієнтувати сировинну спрямованість економіки
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України на виробництво продукції зі значною часткою доданої вартості;
сприяти ефективному розвитку фондового ринку України; залучати іноземні
інвестиції; розвивати та модернізувати експортно орієнтовані галузі вітчизняної економіки тощо.
Зроблено кількісні оцінки обсягів дисбалансів у фінансовій сфері та показано їх взаємозв‘язок між собою та економічною політикою уряду, що
визначається вибором моделі соціально-економічного розвитку країни:
дисбалансу в обігу готівкових грошей (оскільки, крім української гривні,
у грошовому обороті перебуває значна сума готівки іноземних держав);
дисбалансу зовнішньоторговельних зв‘язків, про наявність якого свідчить
негативне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу України;
дисбалансу між внутрішніми та зовнішніми ресурсами економічного розвитку; розрив між заощадженнями та інвестиціями.
Розвинено підходи щодо: оцінки структури попиту на імпортні товари
в розрізі ВЕД, оцінки впливу курсових та інфляційних чинників на цінову
конкурентоспроможність вітчизняного виробника та оцінки імпортомісткості українського експорту товарів у розрізі окремих ВЕД, на основі яких
здійснено модельні розрахунки структури попиту на імпортні товари, імпортомісткості експорту. Запропоновано підходи розрахунку РЕОК гривні,
що дозволяє здійснити розрахунки "часткових" індексів щодо товарів проміжного споживання, споживчих та інвестиційних товарів. Удосконалено
модельний інструментарій стосовно оцінки повної імпортомісткості експорту в розрізі окремих ВЕД, що дозволяє розрахувати імпортомісткість
окремих складових кінцевого попиту, уточнити структуру імпорту та структуру приросту експорту товарів та послуг.
Глобальна фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. та криза у зоні
євро, що послідувала за нею, значно актуалізували питання зовнішніх
аспектів механізму поширення економічної нестабільності. В умовах
глобалізації розширюються та урізноманітнюються канали переливання
кризових явищ з однієї національної економіки в іншу, які можуть
обумовлювати значну інтенсифікацію чинників кризових явищ та
поглиблення глобальних диспропорцій і диспаритетів, які лежать в їх
основі. У цьому контексті проблематика рівноваги платіжного балансу (ПБ)
посідає одне з чільних місць. Загальновизнаною є та властивість, що від
того, яким чином складається баланс зовнішніх розрахунків країни, значною
мірою залежить рівень загальної збалансованості її економічного розвитку.
Проте, незважаючи на те, що питання ПБ є важливою частиною кожного
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більш-менш солідного курсу макроекономіки, досі існують істотні розбіжності у визначенні відносної ролі окремих факторів впливу та загальних
моделей регулювання платіжного балансу, їх специфіки у країнах з різним
рівнем розвитку.
Незважаючи на значущість питання адекватної моделі регулювання ПБ,
в Україні воно явно не на першому иісці й обмежується лише спорадичними
публікаціями прикладного плану1. Істотно не відрізняється щодо цього
і Росіїя, де також явно переважають прикладні роботи2. Основні теоретичні
розробки в цій галузі сьогодні сконцентровані в науковій літературі країн
Заходу, де на основі порівняння практики різних країн світу детально
аналізуються питання динаміки та регулювання ПБ у рамках різних
економічних моделей3. При цьому роль центральної ланки в організації
досліджень питань платіжного балансу здійснюється в МВФ та
підпорядкованих цій організації дослідницьких підрозділах. Це відображається в істотній роботі щодо формування методології складання ПБ:
нині введена в дію його нова редакція4, яка віддзеркалює новітні зміни в
структурі факторів формування ПБ. МВФ є центральною ланкою
в складанні єдиної міжнародної бази даних щодо статистики ПБ, що
публікується у форматі ―Balance of Payments Statistics‖ та ―International Financial statistics‖. Нарешті саме МВФ є центром досліджень у питаннях
спільного міжнародного аналізу основних тенденцій, що зачіпають аспекти
ПБ – у форматах регулярних публікацій ―Global Financial Stability Report‖ та
Серед них, зокрема: Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит // Вісник НБУ. –
2009. – № 7. – С. 9–13; Ніколайчук С., Шаповаленко Н. Аналіз стійкості дефіциту поточного
рахунку платіжного балансу України // Вісник НБУ. – 2010. – №.9. – С. 11–20; Ніколайчук С.,
Каушан І. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та
динаміку його основних показників // Вісник НБУ. – 2009. – №.11. – С. 32–39; Пацера М.
Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку
// Вісник НБУ. – 2011. – № 8. – С. 34–35. Єдиним фундаментальним дослідженням у цьому
контексті за останні роки є публікація: Шевчук В.О. Платіжний баланс і макроекономічна
рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. – Львів : Каменяр, 2001.
2 Борисов С.М. Платежный баланс Белоруссии. – М. : ИМЭМО РАН, 2010; Борисов С.М.
Платежный баланс России. – М. : Магистр, 2008; Викулина Т. Платежный баланс
Российской Федерации. – М. : Лаборатория книги, 2010; Матвеев Д.Ю. Платежный баланс и
валютный курс. – М. : Лаборатория Книги, 2010.
3 Див., зокрема: Makin, Anthony J. Global Imbalances, Exchange Rates and Stabilization Policy.
– Basingstoke, Hampshire; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2009; Soukiazis, Elias and Pedro
André Cerqueira (ed.) Models of Balance of Payments Constrained Growth: History, Theory and
Empirical Evidence. – Basingstoke, Hampshire and New York : Palgrave Macmillan, 2012.
4 IMF. Balance of Payments and International Investment Position Manual: 6th ed. – Washington
D.C. : International Monetary Fund, 2009.
1
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―World Economic Outlook‖. Нові умови, які виникають на сучасному етапі
розвитку світового господарства, істотно модифікують механізми
зовнішнього балансування, значно ускладнюють їх та диференціюють
відносно різних груп країн. Для України актуальність дослідження
визначається насамперед посиленням впливу на національну економіку
глобальних економічних процесів, які не підконтрольні уряду країни, – що
повною мірою виявилося під час глобальної фінансово-економічної кризи
2008–2009 рр. та, в особливо гострій формі, – в економіці України. Це також
актуалізується появою і зростанням ролі нових чинників зовнішньої
нестабільності, пов‘язаних із функціонуванням новітніх форм зовнішньої
економічної діяльності та глобальними фінансовими ринками.
Згідно з цим у монографії: розкрито зміст основних факторів формування ПБ для різних груп країн та їх відносна роль у формуванні структури ПБ
залежно від обраної моделі; розвинено теоретико-методологічні засади та
розроблено практичний інструментарій забезпечення в довгостроковому
періоді збалансованого ПБ і запобігання виникненню в коротко- та середньостроковому періодах критично значних зовнішніх платіжних дисбалансів;
визначено новітні фактори формування ПБ в умовах поширення процесів
глобалізації та регіональної інтеграції й посилення глобальної економічної
нестабільності; узагальнено існуючі методи регулювання на рівні держави
та міжнародних регулюючих інститутів і визначено загальні принципи регулювання в умовах глобальної нестабільності та посилення загроз глобальної фінансово-економічної кризи; запропоновано рекомендації уряду щодо
посилення макроекономічної координації в умовах посилення нестабільності розвитку світової економіки.
Під час проведення досліджень використано значний інформаційний
масив вітчизняних та іноземних науково-аналітичних і статистичних джерел, включаючи публікації провідних міжнародних організацій (МВФ, СБ,
ООН, ОЄСР, ЄС, СОТ).
Монографія передбачає широку дискусію і взаємний обмін думками
з читачами. Конкретні пропозиції та побажання стосовно викладених аналітичних матеріалів із вдячністю будуть враховані у подальших наукових
дослідженнях.
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РОЗДІЛ 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ БАЛАНСІВ ТА
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗЛИВИХ ДИСБАЛАНСІВ
1.1. Макроекономічна збалансованість у теоретичних
моделях та модельний інструментарій прогнозування
макроіндикаторів розвитку економіки України
Теоретичні концепції збалансованого розвитку в агрегованих
моделях макроекономіки
Серед основних сучасних економічних теорій, що визначають фактори
і джерела економічного зростання з одночасним дотриманням основних
макроекономічних пропорцій і балансів, за значущістю виділяються фіскальна антициклічна теорія, яку запропонував Дж.Кейнс, і неокласична
школа західної економічної думки (відомі представники П.Самуельсон
і М.Фрідман).
Теоретична концепція Дж.Кейнса базується на загальноекономічних постулатах. Ринкова економіка є внутрішньо нестабільною, не може ―саморегулюватися‖ і не здатна оптимально перерозподіляти ресурси відповідно до
загальносуспільних інтересів, оскільки основні економічні механізми регулювання – ціни на товари і послуги, заробітна плата, відсоткові ставки –
вважаються недостатньо гнучкими для автоматичного відновлення рівноваги на ринках. Тому, на думку кейнсіанців, великий вплив на розвиток економіки справляє державне регулювання і перед державою ставиться завдання утримувати економічну стабільність та збалансовувати економіку шляхом регулювання сукупного попиту через зміну державних витрат, рівня
оподаткування і грошової пропозиції.
За Дж.Кейнсом, термін "сукупний попит" визначає рівновагу між сукупною пропозицією (виробництвом) і доходом, розподілом доходу за категоріями кінцевого використання: приватним споживанням, валовими приватними інвестиціями, державними витратами і чистим експортом, а також доходом і зайнятістю, інвестиціями та заощадженнями. Відповідно визначальною метою державної політики в подоланні економічної кризи і безробіття
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є саме ефективний попит, дослідження якого дозволило розкрити механізм
функціонування системи в цілому і поставило питання аналізу макроекономічних показників: валового внутрішнього продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП), національного доходу, заощаджень і валових
нагромаджень. Зміна державних витрат вважалася Дж.Кейнсом і його послідовниками головним інструментом втручання держави в циклічний розвиток економіки, фактором формування національного доходу і впливу держави на основні компоненти сукупного попиту – споживчий та інвестиційний, дотримання рівноваги в економічному розвитку. Зростання державних
витрат має забезпечити економічні умови для балансування попиту і пропозиції на довгострокову перспективу.
На думку американського економіста А.Лернера, уряд може впливати на
рівень зайнятості через державні закупівлі або продажі, надання кредитів
або запозичення грошових коштів, виплати субсидій та оподаткування юридичних і фізичних осіб. При цьому державні закупівлі, позики і субсидії
сприяють пожвавленню виробництва і зайнятості, що доцільно в період
спаду і кризи, в той час як в економіці відбувається "перегрівання", підвищене оподаткування, державні кредити і продажі можуть стримувати надлишкове економічне зростання
За Б.Хансеном, перерозподіл національного доходу, що відбувається
в процесі оподаткування і отримання державних замовлень, трансфертів
і субсидій, зумовлює створення так званого ефекту доходів і може мати
стимулюючий ефект, що заохочує споживчий попит та інвестиції, впливає
на стан ліквідності фірм і домогосподарств та відповідно формує ефект
ліквідності.
Відомі роботи американського економіста А.Оукена присвячені обґрунтуванню стратегічної мети державної політики щодо мінімізації та механізмів подолання розриву між потенційним рівнем ВВП (за умов повної зайнятості та максимального використання виробничих потужностей) і фактичним реальним ВВП. Для цього, за А.Оукеном, необхідне впровадження
економічної політики щодо стимулювання виробництва і досягнення повної
зайнятості, що долатиме циклічність економічного розвитку та запобігатиме
розвитку кризових явищ.
На відміну від кейнсіанської моделі економіки нові принципи державної
економічної політики були запропоновані представниками неокласичної
школи західної економічної думки. Представники неокласичної економічної
теорії вважають, що ринкова економіка є внутрішньо стабільною, спромож18
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ною ефективно перерозподіляти ресурси і здатною відновлювати порушену
рівновагу за умов достатньої лібералізації за мінімального рівня державного регулювання, спрямованого на подолання дії чинників, що обмежують
гнучкість цін на товарних, трудових і фінансових ринках та вільну конкуренцію. За неокласичною концепцією вартість продукту створюється трьома
головними виробничими факторами: капіталом, працею і землею. При цьому ефективність державних витрат розглядається з точки зору досягнення
раціонального співвідношення між цими факторами з підвищенням рівня
їхнього інтенсивного використання та пріоритетним збільшенням державних витрат на розвиток науково-технічного прогресу, наукових досліджень,
освіти. Особлива увага приділяється інвестиціям в людський капітал
(Д.Ромер, П.Ромер) щодо удосконалення та підвищення кваліфікації робочої сили як основного фактора виробництва за умов переходу до постіндустріальної (знаннєвої) економіки
Прихильники теорії "економіки пропозиції" вважають недоцільною будьяку політику, спрямовану на регулювання сукупного попиту. На їхню думку,
політика держави повинна обмежуватися стимулюванням підприємницької
діяльності і збільшенням сукупної пропозиції завдяки лібералізації ринку,
розвиткові конкуренції та зменшенню податків.
У цілому прихильники неокейнсіанської теорії головними засобами регулювання макроекономічної рівноваги вважають ефективний попит з розширенням сфери державних фінансів та фінансуванням дефіциту бюджету
шляхом внутрішніх і зовнішніх запозичень. Неоконсерватори, відповідно,
виступають за підтримку загальної пропозиції, скорочення рівня перерозподілу сукупного доходу через бюджет і збалансування його доходної та витратної частин. При цьому базова модель AD–AS ("сукупний попит" – "сукупна пропозиція") теоретично показує, як ринкова рівновага може формалізуватися на рівні національної економіки в цілому. Вона слугує схемою для
пояснення дії основних макроекономічних процесів в економіці та їхніх наслідків на агрегованому рівні. Модель дає можливість зробити висновок про
необхідність або небажаність державного втручання в економіку.
Важливу роль у формуванні механізмів економічної політики відіграють монетаристи (М.Фрідман) – сучасні послідовники неокласичних ідей
державного регулювання з визначенням пріоритету грошової політики
щодо дотримання усталеного відсотка приросту грошової маси відповідно
до динаміки ВВП, цінових індексів, швидкості обігу грошей. Монетаристи
головним фактором нестабільності вважають гнучку грошово-кредитну
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політику, орієнтовану на регулювання сукупного попиту. Вони акцентують
увагу на необхідності вилучення грошей із числа інструментів активного
короткострокового регулювання сукупного попиту. Для зміцнення економічної стабільності монетаристи радять проводити довгострокову політику
помірного нарощування обсягів грошової маси стабільними темпами,
незалежно від коливань сукупного попиту, запобігаючи розвитку процесів
макроекономічної нестабільності.
Для досягнення певних стратегічних орієнтирів розвитку економіки важливою умовою є дотримання збалансованості основних макроекономічних
рахунків та усунення критичних дисбалансів, передусім між сукупним попитом і пропозицією, яка проявляється в незадовільному стані балансів
реального, бюджетного, грошового секторів економіки і платіжного балансу,
високій інфляції, низьких темпах зростання або навіть скороченні обсягів
випуску.
Макроекономічні баланси в системі національних рахунків
Забезпечення аналітичних розрахунків щодо обгрунтування можливостей економічного зростання та динамічного розвитку економіки можливе за
допомогою макроекономічного моделювання ринкових процесів, зокрема,
на основі використання Системи національних рахунків (СНР), яка містить
основні макроекономічні баланси.
У табл. 1.1 наводяться основні трансакції національної економіки на макрорівні у формі матриці узгоджених рахунків, де представлено поточні
і капітальні трансакції (угоди) між основними економічними агентами на
макрорівні: державним сектором, сектором домогосподарств (або приватним сектором), зовнішнім сектором і монетарною системою як посередницьким сектором. Беручи за основу три базові взаємозалежності, що
пов‘язують виробництво і дохід, дохід і чисті трансферти з витратами та
заощадженнями, заощадження і запозичення з придбанням активів, таблиця може бути використана для підтвердження, що тотожності національного доходу є відображенням насамперед секторальних балансів і відповідних бюджетних обмежень5.
Державні заощадження
Згідно зі складовими рядка Р6 і стовпчика К6:
Sg + dDCg + dNPBg + dNFBg  Ig .
(1.1)
Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку. – К. : Фенікс,
2004. – 256 с.; Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук
Скрипниченко М.І. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2007 . – 576 c.
5
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P6
Р7

Держава
Монетарна
система
Сектор
Р8 домашніх
господарств
(приватний)
Р9 Зовнішній
сектор
Р10 Загальні
заощадження
Усього (разом)

P5

P4

P3

P2

P1

K2

K3

K4

K5

Заощадження і запозичення в
поточному рахунку

Ресурси
Сектор
(вздовж)
Національні Держа- Монетарна
Зовнішній
домашніх
Використання
рахунки
ва
система
сектор
господарств
(вниз)
Національні
рахунки
Бюджетний
державний сектор
(G)
Монетарна
Поточний
система (MS)
рахунок
Нефінансовий
сектор домашніх
господарств
(приватний)(P)
Зовнішній сектор
(E)

K1

K7

K8

K9

K10

Таблиця 1.1.

Заощадження і
запозичення в рахунку
капіталу

Рахунок
капіталу

Сектор
Монетарна домашніх Зовнішній Загальні Усього
Держава
система
госпосектор інвестиції (разом)
дарств

K6

Матриця збалансованих макроекономічних рахунків
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Імпорт товарів і
P5 Зовнішній сектор (E)
послуг(GNFS) (Z)

Нефінансовий
сектор домашніх
P4
господарств
(приватний) (P)

P3

Державне
споживання (Cg)

Держава

K2

Відсоток по
державному боргу
зовнішньому
сектору (INTge)

Чисті державні
трансферти у
Заробітна плата + валовий приватному секторі
прибуток, змішаний доход і відсоток по
(W)+(U)+(US)
внутрішньому
боргу (NTRgp
+INTgp)

Монетарна система
(MS)

P2

Національні
рахунки

Національні
рахунки

Непрямі податки за
винятком субсидій
Бюджетний
державний сектор +валовий прибуток
державного сектора
(G)
(Ti-Sb)+(OSg)

P1

Ресурси
(вздовж)
Використання
(вниз)

K1
Монетарна
система

K3

Відсоток по боргу від
приватного сектора
зовнішньому сектору
(INTpe)

Прямі податки (Td)

Приватне споживання (Cp)

Сектор
домашніх
господарств

K4

Чисті трансферти і
факторні платежі від
зовнішнього сектора
приватному сектору
(NTRep)+(NFPep)

Чисті трансферти від
зовнішнього сектора
державі (NTReg)

Експорт товарів і послуг
(GNFS) (X)

Зовнішній
сектор

(Поточний рахунок)
K5

Продовження таблиці 1.1
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Державні інвестиції
або приріст
капіталу
державного сектора
(Ig) або (dKg)

Національні
рахунки

Бюджетний
державний сектор
(G)

Монетарна система
(MS)

Нефінансовий
сектор домашніх
господарств
(приватний) (P)

P1

P2

P3

P4

P5 Зовнішній сектор (E)

Держава

Ресурси
(вздовж)
Використання
(вниз)

K6
Монетарна
система

K7

Приватні інвестиції
або приріст
капіталу приватного
сектора (Ip) або
(dKp)

Сектор
домашніх
господарств

K8
Зовнішній
сектор

K9

Усього
(разом)

(Рахунок капіталу)

Загальний доход
приватного сектора
(Yp)=(W+U
+US)+NTRgp
+ІNTgp+NTRep
+NFРep
Поточні витрати або
платежі (за
кордон)=INTge +
INTpe+Z

Загальні надходження
державного сектора
(Yg)=(Ti-Sb)+OSg+Td
+NTReg

Загальні інвестиції
ВВП у ринкових цінах
або приріст капіталу
(Ymp)=Cg+Cp+X - Z+P
(I) або (dK)

Загальні
інвестиції

K10
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Монетарна система

Сектор домашніх
господарств (приватний)

Зовнішній сектор

Загальні заощадження

Р7

Р8

Р9

Р10

Усього (разом)

Держава

P6

Ресурси
(вздовж)
Використання
(вниз)

ВВП в ринкових
цінах + імпорт
(Ymp)+Z = (TiSb)+OSg+(W+U)+Z

Національні
рахунки

K1

Загальні державні
витрати
CEXPg=Cg+NTRgp
+INTge+INTgp +Sg

Державні
заощадження (Sg)

Державні
заощадження (Sg)

Держава

K2
Монетарна
система

K3

Продовження таблиці 1.1

Зовнішній
сектор

K5

Загальні поточні витрати Загальні поточні іноземні
приватного сектора
надходження = X+TReg
CEXPp=Cp+Td +INTpe+Sp +TRep+CA

Заощадження
зовнішнього сектора або
дефіцит внутрішньої
економіки (CA)
Дефіцит поточного
Приватні заощадження (Sp)
рахунку (CA)

Приватні заощадження (Sp)

Сектор
домашніх
господарств

K4

(Заощадження і запозичення в поточному рахунку)
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Монетарна система

Сектор домашніх
господарств (приватний)

Зовнішній сектор

Загальні заощадження
(сума попередніх 4-х
рядків)

Р7

Р8

Р9

Р10

Приріст міжнародних
резервів монетарної
системи (dR)

Приріст внутрішнього
кредиту від
монетарної системиприватному сектору
(dDCp)

Приріст внутрішнього
кредиту від
монетарної системидержаві (dDCg)

Приріст активів
приватного сектора
(dASp) = Ip+dNPBg+dM

Приріст "широких" грошей
(M2) + чисті інші
зобов`язання монетарної
системи (dM)

Чистий приріст
державного запозичення
від приватного сектора
(dNPBg)

Монетарна
система

K8
Сектор
домашніх
господарств

K7

Приріст активів
Державні інвестиції монетарної системи
= Ig
(dASms) = dDCg
+dDCg+dR

Держава

K6
Загальні
інвестиції

Приріст в іноземному Загальні інвестиції або
запозиченні (dNFB) = приріст капітала (I =
DNFBg +dNFBp
dK) I = Ip+Ig

Чистий приріст
іноземного
запозичення
приватного сектора
(dNFBp)

Чистий приріст
іноземного
запозичення
державного сектора
(dNFBg)

Зовнішній
сектор

K9

Заощадження + дефіцит
поточного рахунку = Sg+Sp+CA

Дефіцит поточного рахунку +
приріст в резервах = CA+dR

Заощадження приватного
сектору + всі запозичення
приватного сектора = Sp+dSCp
+dNFBp

Приріст внутрішніх зобов`язань
монетарної системи = dM (dM)

Державні заощадження +
приріст в запозиченнях
державного сектора =Sg+dDCg
+dNPBg+dNFBg

Усього
(разом)

Джерело: Easterly W. A Consistency Framework for Macroeconomic Analysis // Working Paper Series 234. – Washington, D.C. World Bank, 1989. – 85 p. Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі
економічного розвитку. – К. : Фенікс, 2004. – 256 с.; Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України,
2007 . – 576 c.

Усього (разом)

Держава

P6

Ресурси
(вздовж)
Використання
(вниз)

Закінчення таблиці 1.1
(Заощадження і запозичення в рахунку капіталу)
K10
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Рівняння (1.1) виражає взаємозв‘язок заощаджень, запозичень і придбання активів (або обмеження заощаджень), де заощадження державного
сектора плюс чисті запозичення ототожнюються з активами, які має придбати держава протягом періоду, що розглядається. Необхідно взяти до
уваги, що в рамках ефективної фіскальної політики країни придбання державою іноземних і внутрішніх фінансових активів повинні приносити чистий
дохід відповідно від іноземного запозичення і запозичення з приватного
сектора. Згідно з цим обмеження заощаджень приватного і зовнішнього
секторів представлені рівняннями 1.2 та 1.3.
Заощадження приватного сектора
Рядок Р8 і стовпчик К8 демонструють, відповідно, існуючі у розпорядженні домашніх господарств заощадження і запозичення та придбання
ними активів. Порівняння суми елементів рядка Р8 і суми елементів стовпчика К8 визначає таку тотожність:
Sp + dDCp + dNFBp  Ip + dNPBg + dM .
(1.2)
З рівняння (1.2) видно, що активи, придбані домашніми господарствами
(разом з їх заощадженнями і чистим запозиченням), складаються з фізичних активів, готівки і депозитів до запитання, а також фінансових активів
(державних облігацій та інших цінних паперів).
Іноземні заощадження
Порівнюючи суму за статтями у рядку Р9 і суму за наведеними позиціями у стовпчику К9, можна показати, що:
CA + dR  dNFBg + dNFBp, i CA  dNFBg + dNFBp – dR.
(1.3)
Баланс поточного рахунку (СА) в термінології матриці макроекономічних
взаємозв‘язків (табл. 1.2) – це чисті заощадження зовнішнього сектора. Для
вітчизняної економіки СА відображає залучення іноземних активів (резервів) або збільшення міжнародної заборгованості, тобто як держава, так
і приватний сектор можуть звернутися до іноземного запозичення.
Із рівняння (1.3) очевидно, чому багато країн можуть мати труднощі щодо моніторингу зовнішнього боргу, оскільки іноземні запозичення (активи)
одержують три різні економічні агенти: державні департаменти (міністерства), монетарна система і безпосередньо приватний сектор. Тому для
запобігання накопичення зовнішнього боргу необхідно чітко стежити за
шляхами його виникнення та обслуговування, особливо за умов укладання
приватних боргових контрактів.
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Валовий внутрішній продукт
Валовий внутрішній продукт (ВВП) або вартість товарів і послуг, що виробляються вітчизняною економікою протягом поточного періоду, можна
встановити з огляду на базову макроекономічну взаємозалежність, відповідно до якої вартість внутрішнього виробництва має дорівнювати вартості
доходів, що генеруються в країні. В таблиці використані два підходи щодо
оцінювання ВВП в економіці: метод витрат (за категоріями використання) –
як сума кінцевого споживання, валових приватних інвестицій, зміни запасів
оборотних коштів і чистого експорту; метод доходів (за категоріями доходу)
– як сума заробітної плати, валового прибутку, змішаного доходу
і непрямих податків за винятком субсидій. Крім того, існує третій метод
обрахування ВВП – метод виробництва (як сума вироблених доданих вартостей за видами економічної діяльності і податків на продукти за винятком
субсидій).
Із рядка Р1 і стовпчика К1 (таблиця) тотожність національного доходу
можна показати таким записом:
Ymp  Cg + Cp + Ig + Ip + X – Z, Ymp  C + I + X – Z.
(1.4)
Рівняння (1.4) можна переписати як
Ymp + Z – X  C + I.
(1.4’)
’
Ліва частина рівняння (1.4 ) визначає загальну наявність (доступність
для внутрішнього використання) товарів та послуг вітчизняної економіки
і складається з ВВП у ринкових цінах (Ymp) плюс імпорт (Z) за винятком
експорту (Х). Права частина рівняння (1.4’) показує внутрішній попит, так
звану внутрішню абсорбцію (А), і дорівнює споживанню (С) плюс інвестиції
(І). Рівняння (1.4’) можна переписати, щоб у свою чергу навести дві форми
визначення зовнішньоторговельного балансу (дефіциту):
Ymp – (C + I)  (X - Z),
(1.5)
(Ymp - C) – I  (X - Z),
(1.6)
де: (С + І) – внутрішня абсорбція (А); (X - Z) – баланс зовнішньої торгівлі;
(Ymp – C) – внутрішні заощадження (S). Таким чином, торговельний дефіцит виявляється через перевищення внутрішньої абсорбції (А) над виробництвом і внутрішніх інвестицій над заощадженнями. Рівняння (1.5) представляє особливий інтерес. Якщо припустити, що ВВП і експорт є фіксованими змінними в кожному періоді, що розглядається, то збільшення
(зменшення) абсорбції (А) неодмінно відбуватиметься, відповідно, через
збільшення (зменшення) імпорту. Ці три інструменти економічної політики
можна побачити (1.5) :
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Ymp – A  (X - Z)
(1.7)
і (1.6), еквівалентом якого виступає тотожність
(S – I)  (X - Z),
(1.8)
де ліва частина показує дисбаланс внутрішніх заощаджень, а права – торговельний дисбаланс. Точніше визначення заощаджень міститься в рядку
Р10 і стовпчику К10 таблиці. Порівнюючи між собою суми їх статей, можна
показати, що
Sg + Sp + CA  Ig + Ip, або S + СА  І,
(1.9)
де: Sg – державні заощадження; Sp – заощадження приватного сектора; СА
– поточний рахунок платіжного балансу; Ig – державні інвестиції; Ір – інвестиції приватного сектора.
Внутрішні заощадження (S) в свою чергу дорівнюють сумі (Sg + Sp),
аналогічно внутрішні інвестиції (І) дорівнюють (Ig + Ip). Відповідно (1.9)
встановлюється, що внутрішні інвестиції фінансуються з таких джерел, як
вітчизняні та іноземні заощадження. Зокрема, якщо внутрішні заощадження
становлять негативне значення, то зовнішні заощадження (баланс поточного рахунку) фінансуватимуть усі внутрішні інвестиції до того часу, поки
в економіці відбуватиметься перевищення загального споживання над вітчизняним виробництвом. Це видно із формалізованих співвідношень
CA  I – S та CA  I – (Ymp – C).
(1.10)
Обмеження державного бюджету
Основна взаємозалежність, що має існувати між доходами та витратами
для кожного з економічних агентів країни, приводить до розуміння обмеженості державного бюджету через порівняння поточних надходжень до державного сектора (Yg) з поточними витратами держави (CEXPg) плюс державні заощадження (Sg).
Зважаючи на наведене:
Yg  CEXPg + Sg.
(1.11)
Якщо подати рівняння (1.1) щодо змінної Sg і замінити цим виразом відповідну змінну в рівнянні (1.11), то
Yg  CEXPg + Ig – (dDCg + dNPBg + dNFBg),
або
Yg + (dDCg + dNPBg + dNFBg)  CEXPg + Ig.
(1.12)
Рівняння (1.12) підтверджує висновок, що державні надходження плюс
запозичення дорівнюють загальним державним витратам (включаючи витрати на придбання активів). Рівняння (1.12) можна переписати таким чином, щоб показати джерела фінансування дефіциту державного бюджету:
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(Yg – CEXPg – Ig)  - (dDCg + dNPBg + dNFBg),
(1.13)
де вираз у лівій частині рівняння – загальний бюджетний дефіцит. Відповідно до цього джерелами фінансування бюджетного дефіциту є зовнішнє запозичення, прямі запозичення від приватного сектора (у країнах
з розвиненими ринками капіталу і фондовими ринками) і кредити банківської системи.
Рівняння (1.13) також може бути корисним, щоб показати два можливі
джерела, через які надмірні запозичення держави може ―виштовхувати‖
приватний сектор. Якщо припустити, що державні запозичення від зовнішніх джерел обмежуються, по-перше, окремими шляхами фінансування (наприклад, через Міжнародний валютний фонд (МВФ) або Світовий банк), подруге, проблемами, пов‘язаними з кредитоспроможністю країни, то в такому
разі ―виштовхування‖ здійснюється або через пряме державне запозичення
від приватного сектора, або через запозичення від монетарної системи.
Останнє, звичайно, припускає, що має місце ―стеля‖ (максимальна межа) на
загальний кредит монетарної системи та на кредит, що надається МВФ та
іншими міжнародними фінансовими інститутами в рамках міжнародних
програм економічного розвитку. Це пояснює також, чому програми МВФ
вимагають встановлення максимальної межі щодо кредитів Центрального
банку державному сектору в рамках ―стель‖ внутрішнього запозичення від
монетарної системи.
Вимоги до бюджету приватного сектора
Обмеження бюджету приватного сектора, подібно обмеженню державного бюджету, також ґрунтується на тому, що доход приватного сектора
(включаючи трансферти) дорівнює поточним витратам приватного сектора
(СЕХРр) плюс заощадження. Відповідно до формалізації змінних у таблиці
Yp  CEXPp + Sp.
(1.14)
3 рядка Р4 і стовпчика К4 таблиці
(W + U + US + NTRgp + NTRep + NFPep)  CEXPp + Sp,
(1.15)
де вираз у лівій частині рівняння (1.15) є загальним доходом приватного
сектора. Якщо замінити Sp у рівнянні (1.15) на відповідний вираз із тотожності (1.2), то
Yp  CEXPp + Ip + dNPBg + dM – (dDCp + dNFBp),
або
Yp – (CEXPp + Ip)  dM + dNPBg – (dDCp + dNFBp).
(1.16)
Рівняння (1.16) можна переписати, щоб показати зміст обмеження бюджету приватного сектора: дохід приватного сектора плюс запозичення, за
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винятком витрат, дорівнює сумі придбання активів приватним сектором
у формі грошей (готівка і депозити до запитання), валових приватних інвестицій і кредитів державному сектору:
Yp + (dDCp + dNFBp) – CEXPp  dM + Ip + dNPBg.
(1.17)
Бюджетні обмеження зовнішнього сектора
Для змінних рядка Р5 і стовпчика К5 таблиці, що відображають зовнішні
активи, можна записати таку тотожність:
INTge + INTpe + Z  Х + NTReg + NTRep + NFPep + CA. (1.18)
Замінивши в рівнянні змінну СА її виразом із тотожності (1.3), отримаємо:
INTge + INTpe + Z  X + NTReg + NTRep + NFPep + (dNFBp + dNFBg - dR),
(Z+INTge+INTpe) – (X+NTReg+NTRep+NFPep)  (dNFBp+dNFBg - dR). (1.19)
Вирази в дужках є, відповідно, поточними надходженнями, поточними
витратами і придбанням активів із зовнішнього сектора. Таким чином, логічні
перетвореня, як і у зазначених вище секторах економіки, зміст бюджетного
обмеження зовнішнього сектора полягає в тому, що поточні надходження
(від зовнішнього сектора), за винятком поточних витрат, дорівнюють придбаним активам.
Подальше спрощення рівняння (1.19) за допомогою додавання всіх відсотків за платежами зовнішньому сектору, чистого доходу з накопичення
резервів від іноземного запозичення, чистих трансфертів і чистих факторних платежів (надходження внутрішньої економіки) та виокремлення чистого експорту товарів і послуг зумовлює агреговану тотожність:
(Z – X) = (dNFB - INT).
(1.20)
У тотожності (1.20) чисті іноземні запозичення наведено в агрегованому
вигляді, а поточні чисті трансферти і чисті факторні платежі з-за кордону
включені в експорт. Проте, на відміну від (1.20), міжнародні резерви мають
бути виділеними окремо:
(Z – X) = (dNFB - INT) – dR.
(1.20‘)
Рівняння (1.20) показує, якщо відсоток за зовнішнім боргом перевищує
нове іноземне запозичення (відповідно, негативне значення виразу), то
економічне становище (рівноважний стан) можна скоригувати за одним із
двох напрямів (або за деякої комбінації) економічної політики держави:
скорочення імпорту (Z) або збільшення експорту (Х).
Зокрема, якщо імпорт складається з припливу споживчих та інвестиційних ресурсів, то експорт – з відпливу ресурсів. Тобто щоразу, коли виплата
відсотків за зовнішнім боргом перевищує нові запозичення, має місце перевищення ресурсів від дебіторів до кредиторів.
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Із викладеного вище очевидно, що масовий раптовий відплив ("втеча")
капіталу, який виявляється у процесі небезпечно високого рівня накопичення іноземних активів приватним сектором або скорочення зовнішнього запозичення приватним сектором і накопичення активів (резервів) державою
та центральним банком, потребують фінансування за рахунок збільшення
зовнішніх продажів товарів і послуг (експорту), зростання трансфертів від
зовнішнього сектора або зменшення споживання товарів та послуг із-за
кордону (імпорту). Отже, це визначається як альтернативна ціна володіння
іноземними активами або міжнародними резервами. Зазначені витрати
існують у формі споживання і/або вітчизняних інвестицій, які було проаналізовано вище. Залежно від норми доходності внутрішніх інвестицій або рівня
споживання на душу населення ці витрати можуть бути досить значною
величиною, яку потрібно брати до уваги.
Активи і зобов’язання монетарної системи
Зважаючи на елементи, наведені у рядку Р7 і стовпчику К7 таблиці:
dDCg + dDCp + dR  dM.
(1.21)
Рівняння (1.21) показує, що активи монетарної системи у формі змін за
кредитами державного і приватного секторів економіки та іноземних активів
(резервів) ідентифікуються з обсягом грошей та іншими зобов‘язаннями
монетарної системи. Якщо перегрупувати (1.21), то
dR = dM – (dDCp + dDCg).
(1.22)
Тотожність (1.22) показує, що зміна в зовнішніх резервах дорівнює різниці зміни в попиті на гроші (припускаючи, що інші зобов‘язання монетарної
системи приймаються за константу) і змін у внутрішньому кредиті. Рівняння
(1.22) також припускає, що, коли потік попиту на гроші прийняти за постійну
величину, то збільшення внутрішнього кредиту відповідно покривається
зменшенням резервів. Альтернативне припущення полягає в тому, що за
заданих вимог щодо рівнів резервів і екзогенно визначеного агрегату грошової маси (М2 або М3) досить легко прийняти рішення щодо обсягів необхідного розширення або скорочення внутрішнього кредиту. Однак слід зазначити, що розширення внутрішнього кредиту (або міжнародних резервів)
не є правильною позицією з точки зору ефективної економічної політики,
оскільки потрібно брати до уваги можливі витрати щодо утримання міжнародних резервів (активів). Крім того, рівняння (1.22) аналогічно тотожностям національного доходу виражає тільки облікове співвідношення, яке має
існувати між різними агрегатами національного доходу, і не визначає вартість платежів, які слід сплатити в погашення боргу.
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Досить часто обговорюється питання про можливості центрального банку нейтралізувати надмірний приплив капіталу (запобігти або попередити
приплив капіталу через збільшення внутрішньої пропозиції грошової маси)
за допомогою використання таких інструментів грошово-кредитної політики,
як купівля іноземної валюти з одночасним продажем цінних паперів. З рівняння (1.22) видно, що для кожного рівня агрегації грошової маси така
стратегія має бути ефективною від збільшення резервів центрального банку саме тоді, коли зменшується заборгованість приватного сектора монетарній системі. Це можливо, якщо країна має добре розвинені ринки капіталу.
З іншого боку, держава також може зменшити силу ―шоку‖ в економіці від
стерилізації за рахунок скорочення рівня власної заборгованості монетарній системі. Стерилізація є необхідною, тому що приплив капіталу, як правило, зумовлює зміцнення реального обмінного курсу при розширенні внутрішньої пропозиції грошової маси і, таким чином, позначається на підвищенні вітчизняного індексу цін.
Абсорбція і внутрішній кредит
При комбінуванні рівнянь (1.4’), (1.20‘) i (1.22) виявляється, що наявні
ресурси мають перевищувати внутрішню абсорбцію на таку ж саму величину, на яку вітчизняний кредит перевищуватиме попит на гроші. Зокрема,
можна зробити перетворення
Ymp – A  X – Z,
Z – X  (dNFB - INT) – dR,
dR  dM – (dDCp + dDCg),
(Ymp + dNFB - INT) – A  - dM + (dDCg + dDCp),
(1.23)
де вираз у дужках із лівої частини показує наявні ресурси для внутрішнього
споживання та інвестицій. За допомогою наведеної тотожності виявляється,
що при врахуванні виразу в дужках з лівої частини рівняння (1.23) і попиту
за фіксованого обсягу грошової маси, скорочення внутрішнього кредиту
поліпшує платіжний баланс (збільшує резерви) при зменшенні внутрішньої
абсорбції.
Поточний дефіцит державного бюджету
Багато дискусій, що ведуться стосовно структурних регулюючих інструментів економічної політики країни, зосереджуються на взаємозалежності
між дефіцитом державного бюджету і зовнішнім балансом. З рівнянь (1.9)
і (1.3) можна визначити, що
S + CA  I,
або
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Sg + (Sp - I)  - (dNFBp + dNFBg - dR).
(1.24)
Рівняння (1.24) показує, що поліпшення поточного зовнішнього балансу
(права частина тотожності) може мати місце тільки в тому випадку, якщо
приватні заощадження зростатимуть щодо валових інвестицій, або поліпшиться стан державних заощаджень. Це пояснює актуальність ситуації:
якщо економічна політика не приносить ефекту при поліпшенні стану заощаджень державного або приватного секторів, то не можна сподіватися на
поліпшення зовнішнього балансу.
Згідно з класичною економічною теорією за допомогою таких економічних
інструментів, як ціна, відсоткова ставка, валютний курс, заробітна плата тощо,
різні сектори економіки врівноважуються та забезпечують нормальне функціонування економіки. У зворотних ситуаціях нерівноваги виникають дисбаланси,
що, в свою чергу, можуть призвести до небажаних економічних криз. Звісно,
деякі кризи виникають природно через циклічний розвиток економіки, проте
певні кризи можна попередити шляхом аналізу дисбалансів. Макроекономічні
дисбаланси, які можуть призводити до негативних соціальних та економічних
явищ, необхідно вчасно ідентифікувати.
Програмно-аналітичний інструментарій прогнозування
макроіндикаторів розвитку економіки України
Забезпечення узгодження і синхронізації економічної політики та її основних складових щодо заданих цільових орієнтирів є одним із головних завдань
у сфері макроекономічного прогнозування. У цьому аспекті розробка новітніх інформаційно-аналітичних систем та модельного інструментарію, які
ув‘язують в єдину інтегровану систему різні сфери економіки, може стати
відповідною базою для кількісного обґрунтування параметрів економічної
політики та оцінки їх впливу на динаміку ключових макропоказників.
На цей час державні фінанси України перебувають у стадії реформування і частина проблем динамічного розвитку, що стримують економічне
зростання, тісно пов‘язана з податково-бюджетною сферою. Методологія
адміністрування податкових надходжень розвинена недостатньо, що зумовлює помилки і нестабільність у системі державного регулювання, розбіжності між прогнозними очікуваннями та фактичним виконання державного
бюджету. Необхідно скоригувати бюджетну політику, націливши її на сприяння економічному зростанню відповідно до концептуальних засад стратегії
соціально-економічного розвитку України. При цьому заходи із податковобюджетного коригування мають розроблятись у рамках загальної методології, яка об‘єднує питання проведення широкого комплексу заходів із за33
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вданнями досягнення економічних цілей не лише у відношенні економічного
зростання, але й забезпечення прийнятного рівня інфляції та стану платіжного балансу. За таких умов вкрай актуальним є отримання реалістичних
прогнозів та впровадження в практику сучасних економічних модельних
технологій аналізу та прогнозування державних фінансів.
В Інституті економіки та прогнозування НАН України здійснена розробка
програмно-аналітичного інструментарію "Макропрогноз економіки України"
на базі системи інтегрованих економіко-математичних моделей прогнозування економіки України (у розрізі реального, бюджетного, монетарного та
зовнішньоекономічного умовних макросекторів) для динамічної оцінки взаємозв’язків та виявлення факторів, що впливають на ефективну міжсекторну взаємодію національної економіки та сценарного прогнозування ключових макроіндикаторів соціально-економічного розвитку.
Програмно-аналітичний інструментарій "Макропрогноз економіки України" дає можливість прогнозувати макроіндикатори та основні показники
економічного розвитку України у секторному розрізі на період до трьох років, передбачати вплив монетарної, валютної, бюджетної політики та зовнішньоекономічної діяльності на економічну динаміку, а також формувати
матриці фінансових потоків для перевірки збалансованості макропрогнозів
за варіантними сценаріями розвитку макроекономічних ситуацій згідно
з припущеннями блоку екзогенних змінних.
Методологічною основою програмно-аналітичного інструментарію супроводження бюджетного процесу "Макропрогноз економіки України" є система
макромоделей прогнозування економіки України, яка включає інтегровані
моделі прогнозування економіки України та модель балансування реальних
і фінансових потоків за секторами економіки і орієнтована на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон‘юнктури (рис. 1.1). Запропоновані підходи інтеграції моделей роблять можливим об‘єднання різнофункціональних моделей за окремими секторами економіки, що розширює аналітичний "горизонт" модельних розрахунків і посилює оперативність щодо
практичної реалізації всього модельного комплексу.
Інтегровані моделі прогнозування економіки України об‘єднують секторальні моделі економічного розвитку відповідно до методології побудови
економетричних моделей для отримання середньострокових оцінок розвитку національної економіки і пошуку можливостей її регулювання за допомогою механізмів, що закладаються в бюджетній, грошово-кредитній та валютній політиці з імітаційними розрахунками економічної динаміки в Україні
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у середньостроковому періоді згідно зі сценаріями розвитку макроекономічної ситуації. Запропоновані моделі дають змогу враховувати найсуттєвіші
системні чинники, оцінити взаємовплив відповідних факторних змінних та
розширюють можливості застосування системи моделей для пошуку і регулювання варіантів розвитку в умовах дотримання макроекономічної збалансованості (рис. 1.2).
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Рис. 1.1. Система макромоделей прогнозування економіки України
Джерело: авторська розробка.

У складі інтегрованих моделей прогнозування економіки України формалізовано моделі реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньоекономічного секторів економіки і моделі взаємоув‘язки основних показників макроекономічних рахунків6.
Детально зміст інтегрованих моделей прогнозування економіки України представлено
у монографіях: Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного ро звитку, та Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук
Скрипниченко М.І.
6
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Інтегровані моделі прогнозування економіки України складаються зі стохастичних регресійних рівнянь і тотожностей та згідно з критеріями класифікації економіко-математичних моделей належать до нелінійних, агрегованих, змішаних (що містять одночасні блоки), імітаційно-стохастичних,
прикладних, у реальних і номінальних величинах та приростах змінних
моделей.
Реалізація моделей забезпечує єдину технологію розв‘язання системи
моделей, яка складається з формування інформаційної бази, структурного
аналізу взаємозв'язків екзогенних та ендогенних змінних моделей, а також
виводу результатів їх розв‘язку за вихідними змінними.
Модель реального сектора
економіки
Агрегований
попит

Агрегована
пропозиція

Моделі взаємоув‘язки основних макропоказників через макрорахунки:
– баланс ВВП (Система національних рахунків)
– баланс бюджету

Модель бюджетного
сектора
– доходи бюджету,
– видатки бюджету,
– баланс бюджету

Екзогенні змінні
макромоделі

– баланс грошово-кредитного огляду
– платіжний баланс

Модель грошово кредитного сектора
економіки
Попит на
гроші

Пропозиція
грошей

Комплекс регіональних моделей

Модель зовнішньоекономічного сектора
– основні показники
поточного рахунку,
Платіжного балансу
– основні показники
рахунку операцій
з капіталом Платіжного балансу

Модель балансування потоків за
секторами

Рис. 1.2. Інтегровані моделі прогнозування економіки України
Джерело: авторська розробка.
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Сконструйовані моделі реалізовані в середовищі системи економетричного моделювання (E-Views), яка дозволяє прогнозувати макроекономічні
показники та макроорієнтири розвитку економіки України на середньостроковий період.
Екстраполяція екзогенних змінних здійснювалась відповідно до якісної
характеристики розгортання подій в економічному середовищі України за
комплексними сценаріями, які вивчають вплив поєднаних гіпотез про зміни
різних керуючих факторів на розвиток прогнозних змінних. Варіантні прогнози, розраховані в результаті спільного рішення системи секторальних моделей, можна визначити як результат використання імітаційного прогнозного інструментарію через: структурні регресійні параметри моделей, що
оцінювались за методом найменших квадратів та його модифікаціями;
корекцію деяких рівнянь, ретроспективні прогнози яких показали відносно
високі відхилення від фактичних даних (більше як 4–5%); екстраполяцію
найближчого минулого розвитку екзогенних змінних; модифіковані екстраполяції відповідно до якісних припущень розвитку економіки України
у прогнозному періоді відповідно до розвитку макроекономічної ситуації за
моделями реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньоекономічного секторів економіки.
Модель реального сектора економіки
Модель розвитку реального сектора економіки України, яка ув‘язана
з основними секторами (зокрема, бюджетним, монетарним та зовнішньоекономічним), призначена для сценарного прогнозування згідно із заданими
варіантами вибору ефективної економічної політики держави та дозволяє
вести підготовку оперативних прогнозних розрахунків у реальному часовому режимі. Моделювання економіки України грунтується на взаємопов'язаних статтях національних рахунків при збереженні необхідного балансу між
основними секторами економіки. Змінними економічної політики визначаються: реальне та державне споживання, валові інвестиції, ставки окремих
податків, експорт, імпорт, а також відсоткові ставки, зміна індексу інфляції,
індекси цін агрегованих макропоказників. Модель зорієнтована на прогноз
економічного зростання за одночасного ітераційного наближення до збереження головних макроекономічних пропорцій. Реально взаємодія блоків
моделі проявляється у побудові та узгодженні основних показників СНР,
балансу державного бюджету, платіжного і монетарного балансів. До того
ж виробництво, дохід і витрати (або заощадження) пов`язуються, як відомо,
трьома основними балансовими взаємозалежностями: виробництво і дохід;
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дохід і витрати; заощадження і придбання активів. Поточні і капітальні взаємозв`язки СНР між державним, приватним, зовнішнім секторами і монетарною системою як посередницьким сектором та наведені вище базові взаємозалежності становлять тотожності національного доходу і відображають
обмеження бюджетного, зовнішнього, грошово-кредитного секторів економіки України.
Процеси, що відбуваються у реальному секторі, відіграють центральну
роль в економіці країни і значною мірою впливають на внутрішній і зовнішній її баланси. Дослідження співвідношень у реальному секторі висвітлює
різноманітні види макроекономічних дисбалансів сукупного попиту та сукупної пропозиції, які безпосередньо впливають на бюджетний дефіцит, надлишкову грошову емісію, що може призвести до інфляції, надмірне використання валютних резервів, що визначає кризу платіжного балансу, високий
рівень іноземного запозичення, яке призводить до боргової кризи, а також
накопичення значного внутрішнього боргу, який сприяє підвищенню реальної відсоткової ставки і витискуванню приватних інвестицій.
Модель бюджетного сектора
Бюджетний прогноз на середньострокову перспективу має базуватися
на достатньо високому ступені залежності від загальних відтворювальних
пропорцій та закономірностей економічного зростання, які відображають
виробництво ВВП та ділову активність. Основними факторами, що впливають на визначення бюджетних ресурсів у середньостроковій перспективі, є динаміка ВВП, прогнозований рівень інфляції, ступінь централізації
ресурсів у бюджеті. Водночас прогнозована динаміка бюджетних показників повинна враховувати внутрішні фактори бюджетно-податкової системи
та механізми забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки та соціальних гарантій населенню, які можуть діяти у періоді, що розглядається.
Тому метою перспективного бюджетного прогнозування є створення необхідних умов забезпечення збалансованості бюджетної системи країни,
макроекономічної стабільності, передбачуваності бюджетної та податкової політики, виконання функцій, покладених на центральні та місцеві
органи виконавчої влади.
Модель бюджетного сектора враховує взаємозв‘язки між бюджетом та
показниками економічної динаміки і дозволяє здійснювати оцінку впливу,
з одного боку, різних варіантів податково-бюджетної політики на макроекономічну ситуацію в країні в цілому та на стан державних фінансів зокрема,
та, з іншого боку, різних варіантів загальноекономічних заходів на стан
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державних фінансів. Рівняння моделі бюджетного сектора сконструйовано
залежно від динаміки макроекономічних показників, змін нормативноправових положень стосовно ставок оподаткування, баз оподаткування,
пільг та підвищення якості адміністрування податків. Модель складається
з рівнянь і тотожностей та представляє собою інструментарій для аналітичних розрахунків впливу різних варіантів розвитку макроекономічної ситуації
на бюджетні показники та дозволяє оцінювати вплив різних варіантів податково-бюджетної політики на доходи та видатки бюджету. Основними складовими моделі бюджетного сектора є сукупні доходи, сукупні видатки, сальдо
та фінансування дефіциту бюджету.
Як показує практика, прогнозування розвитку державних фінансів здійснюється на основі загальноекономічних припущень щодо розвитку реального сектора економіки та платіжного балансу, проте при цьому необхідно
враховувати також і вплив бюджету на макроекономічну ситуацію, оскільки
існує і зворотний зв‘язок. Для забезпечення взаємної погодженості макроекономічні та бюджетні прогнози на етапі розроблення повинні постійно
уточнюватись, що підтверджує необхідність та важливість здійснення комплексного підходу до вирішення проблеми щодо отримання достовірних
показників розвитку економіки України на перспективу.
При прогнозуванні надходжень враховується наявність зворотних
зв`язків між податковими ставками і податковими базами, що можливо при
використанні макроекономічної моделі, яка визначає взаємозв`язки між
усіма секторами економіки. Крім того, модель дає можливість обрахування
податкових надходжень на основі функцій, які будуються для різних видів
податків, зважаючи на: ставки оподаткування, прогнозні оцінки відповідних
баз оподаткування, збільшення/зменшення пільг щодо сплати податку внаслідок змін податкового законодавства, якості податкового адміністрування,
видатків та сальдо бюджету за цілями економічної політики.
Модель грошово-кредитного сектора
Модель грошово-кредитного сектора розроблена для оцінки та прогнозування основних показників монетарного макробалансу (грошовокредитного огляду). Прогнозування показників грошово-кредитного огляду
включає такі етапи: оцінка попиту на гроші, узгоджена з плановими
показниками економічного зростання і темпів інфляції, що визначені
органами грошово-кредитного регулювання; визначення контрольних показників за чистими іноземними активами, які співставляються з планованим
станом платіжного балансу; визначення обсягу чистого внутрішнього
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кредиту, погодженого з прогнозованим попитом на гроші і прогнозними
оцінками стану платіжного балансу з урахуванням припущень про зміни за
іншими статтями (нетто); належний розподіл кредитів держави з урахуванням загального обсягу можливих внутрішніх кредитів і потреб приватного сектора, а також оцінка пропозиції грошей.
Модель зовнішньоекономічного сектора
Модель зовнішньоекономічного сектора економіки України ґрунтується
на методології платіжного балансу і зв'язує балансовими співвідношеннями
показники рахунку поточних операцій з рахунком операцій з капіталом та
фінансових операцій. Ця модель, в якій представлені регресійні рівняння
і тотожності основних макроекономічних показників поточного рахунку та
рахунку операцій з капіталом платіжного балансу, дозволяє враховувати
найбільш імовірні зміни екзогенних параметрів – оцінити вплив інших секторів та зовнішнього світу на динаміку зовнішньоекономічних потоків. Для
проведення кількісної оцінки показників платіжного балансу було застосовано комбінований підхід – поєднання модельних розрахунків з експертними оцінками. Зокрема, показники поточного рахунку: обсяги експорту та
імпорту товарів та послуг, сальдо доходів та поточних трансфертів, а також
прямі іноземні інвестиції були отримані за економетричною моделлю,
а окремі показники рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій (за
винятком ПІІ) були оцінені експертно.
Макрозмінні експорту, імпорту та торговельний баланс товарів і послуг
оцінюються у постійних цінах і цінах поточного періоду. Експортно-імпортні
товарні потоки України оцінюються також у розрізі основних узагальнених
товарних груп за міжнародною стандартною торговою класифікацією SITC
(Standart International Trade Classification): (0-1) – харчові продукти та сільськогосподарські товари, (2+4) – сировина за винятком палива, (3) – мінеральне паливо і паливно-мастильні матеріали, (5-9) – промислові товари.
У складі блоку визначаються також рівняння експорту та імпорту товарів
і послуг, сальдо торговельного балансу в доларах США.
Моделі взаємної ув’язки основних показників
макроекономічних рахунків
Балансування взаємозв‘язків основних макропоказників здійснюється
через макрорахунки: балансу ВВП, балансу бюджету, балансу грошовокредитного огляду та платіжного балансу, що дозволяє отримати збалансо-
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ваний за секторами прогноз розвитку економіки України та сформувати
сценарні варіанти економічного розвитку.
Врахування макроекономічних зв'язків є принципово важливими для побудови макропрогнозу7. Кожний з основних макроекономічних секторів бере
участь в операціях з доходами і витратами, тому операції з доходами і витратами будь-якого сектора зумовлює зміни у фінансових активах або пасивах
цього сектора.
Модель балансування реальних і фінансових потоків
за секторами економіки
Модель балансування реальних і фінансових потоків за секторами економіки є однією із важливих складових макроекономічного прогнозу економіки України, оскільки виваженість прогнозу є принциповим питанням як
з точки зору складання плану, так і формування програми розвитку країни.
В рамках побудови програмно-аналітичного інструментарію "Макропрогноз
економіки України" обґрунтовано можливість використання фінансового
програмування як методологічного підходу до визначення макроекономічних взаємозв‘язків та оцінки заходів, направлених на збалансоване застосування інструментів монетарної та бюджетної політики, а також узгоджене
впровадження економічних і політичних стратегій розвитку (рис. 1.3).
Взаємозв'язки між різними секторами (приватним, органів державного управління, грошово-кредитним та зовнішньоекономічним) зводяться у рамках матриці
потоків фінансових коштів8. Практична значимість аналізу таблиці (матриці)
потоків фінансових коштів полягає в тому, що вона дає характеристику
фінансування різних секторів економіки та широких категорій ринкових
інструментів, які використовуються у фінансових операціях. Використовуючи основні макроекономічні тотожності, вона може допомогти у формулюванні гіпотез розвитку подій, а також у створенні послідовного методу перевірки узгодженості (збалансованості) заходів програм економічного розвитку. Врахування тісних макроекономічних взаємозв‘язків може бути
Макроэкономические счета, анализ и прогнозирование: курс по финансовому программированию и макроэкономической политике в странах с переходной экономикой. – Вашингтон : Институт МВФ, 1996г. – С.123; Киреев А.П. Международная экономика : в 2-х ч. – Ч. II :
Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование : учеб. пособие для вузов. – М. : Междунар.отношения, 1999. – 488 с.: Юрчишин В.В.
Фінансове програмування у моделі і прогнозі української економіки: Основи фінансового
програмування : навч. посібник. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 80с.
8 Marcelo Caiola. A Manual for Country Economists / IMF Institute and Research Department. –
Washington, International Monetary Fund, 1995; Alford R.F.G. Flow of Funds – A Conceptual
Framework and Some Applications. – Crower Publishing, 1986.
7
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Інтегровані моделі прогнозування економіки України

використано для аналізу пошуку дисбалансів в одному із економічних секторів та оцінки його наслідків для інших секторів.
Модель балансування реальних і
фінансових потоків за секторами
економіки
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Рис. 1.3. Модель балансування реальних і фінансових потоків
за секторами економіки
Джерело: авторська розробка.

Системна деталізація складових програмно-аналітичного інструментарію "Макропрогноз економіки України" розширює можливості перевірки
окремих гіпотез ефективної взаємодії бюджетної сфери з секторами національної економіки, що дозволяє здійснити прогнозні розрахунки за окремими секторами економіки в умовах нестабільної економічної кон‘юнктури та
отримати матрицю фінансових потоків для перевірки збалансованості макропрогнозу за сценарними варіантами розвитку макроекономічної ситуації
в Україні.
Програмно-аналітичний інструментарій "Макропрогноз економіки України" може використовуватися для макроекономічного аналізу і сценарного
прогнозування розвитку економіки України на середньостроковий перспективний період (три роки), з огляду на концепцію бюджетного прогнозування
щодо адекватності перспективних оцінок бюджетних показників, які реко42
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мендовано розраховувати на прогнозний період не більше трьох наступних
років. Саме тому відповідні прогнозні оцінки на останній рік прогнозного
періоду можна виконати після отримання та опрацювання задіяних у модельному інструментарії статистичних даних за останній рік звітного періоду. Проведений за розробленими у цьому дослідженні комплексними макромоделями аналіз прогнозних ситуацій за альтернативними сценаріями
економічної політики згідно з припущеннями блоку екзогенних змінних дозволяє виробити практичні рекомендації щодо механізмів нівелювання та
запобігання кризовим ситуаціям, а також регулювання економічного розвитку на середньострокову перспективу.
Програмно-аналітичний інструментарій "Макропрогноз економіки України" та здійснені розробки моделей різнопланового характеру дозволяють
у реальному режимі часу виконувати необхідний комплекс розрахункового
обґрунтування економічної політики та оцінки пропозицій різних експертних
груп та урядових ініціатив. Власне ці розробки сьогодні є дієздатною базою,
на якій Інститут економіки та прогнозування НАН України веде відповідні
розрахунки при розробленні пропозицій до документів як системного, так
і перспективного характеру.
Прогноз ключових макроіндикаторів розвитку економіки України
на період 2014–2015 рр.
Розвиток української економіки у 2015 р. визначатиметься головним чином дією двох різноспрямованих зовнішніх чинників. З одного боку, зростаюча напруженість політично-економічних відносин із Російською Федерацією, що вже призвела та й надалі провокуватиме падіння вітчизняного
промислового виробництва, як у зв‘язку із проведенням воєнних дій на
сході України, анексією території Криму, так і в зв‘язку з розширенням РФ
„торговельної війни‖ щодо українських товарів. Це зумовлює суттєве скорочення українських поставок як безпосередньо до Росії, так і обсягу поставок до інших країн Митного союзу (МС). Зазначене значно гальмуватиме
економічний розвиток України як у поточному, так і у 2015 р.
З іншого боку, розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та окремими західними країнами, сприятиме проведенню
в країні економічних реформ та, можливо, виведення країни в 2016 р. на
позитивні зміни в економічному розвитку. Надходження кредитів від МВФ
та інших західних країн, а також створення більш сприятливого середовища
для розвитку українського експорту до країн Європейського Союзу певною
мірою компенсуватиме втрати від згортання поставок до країн МС. Але за
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умов потреби у пристосуванні українського експорту до стандартів ЄС, що
потребує певного проміжку часу, негативний вплив від скорочення експорту
до країн МС (головним чином до РФ) у 2014 р. буде більш вагомим, ніж
позитивні зрушення в розвитку зовнішньої торгівлі з країнами ЄС, що
в 2014 р. загалом призведе до скорочення вартісних обсягів українського
експорту товарів та послуг (за перше півріччя 2014 р., на тлі скорочення обсягу експорту товарів до РФ на 23,3%, поставки до ЄС збільшилися лише на
14,9%, що зумовило падіння обсягу загального експорту на 5,2%).
Напружені відносини між РФ та Україною, воєнні дії на сході України
продовжують здійснювати тиск на політичну та економічну стабільність
України.
Можливе покращення інвестиційного клімату в країні в результаті проведення урядом реформ у рамках програми МВФ передбачається лише
з другої половини 2015 р.
Очікується суттєве зростання комунальних тарифів за результатами
2014 р. за рахунок: а) збільшення вартості імпортованого природного газу;
б) виконання умов МВФ щодо вирівнювання цін на природний газ для усіх
категорій споживачів (тобто підвищення ціни природного газу для теплокомуненерго з відповідним підвищенням вартості теплової енергії та гарячої
води); в) виконання вимог міжнародних організацій щодо скасування перехресного субсидування при формуванні тарифів для різних категорій споживачів, що призведе до вирівнювання тарифів і, відповідно, підвищення
комунальних тарифів для населення.
У 2014–2015 рр. збільшення вартості комунальних послуг може відбуватися, крім іншого, за рахунок інвестиційної складової для модернізації зношених та застарілих комунальних систем, у тому числі шляхом залучення
іноземних інвесторів у рамках концесії та інших форм державно-приватного
партнерства.
У 2014–2015 рр. зберігатиметься низька інвестиційна активність унаслідок падіння виробництва, дестабілізації ситуації на сході країни, що вже
призвели до значних руйнацій об‘єктів інфраструктури, промисловості та
житлового фонду, низького рівня прибутків підприємств реального сектора
економіки, а також нестабільності банківської системи та обмеженої доступності до кредитних ресурсів. Скорочення внутрішнього попиту населення
під впливом: прискорення темпів інфляції (ІСЦ та ІЦВ), уповільнення зростання доходів, суттєвої девальвації гривні, негативних очікувань населення
щодо стабільності національної валюти додає додаткового імпульсу падін44
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ню ВВП і збереженню в 2014 р. низької конкурентоспроможності вітчизняних виробників щодо імпортних товарів.
У 2015 р. (за умов припинення військових дій і локалізації конфлікту на
сході України) очікується: деяке призупинення спаду економічної динаміки,
сповільнення інфляційних процесів, зростання споживчого попиту населення, збільшення надходження іноземних інвестицій, пожвавлення кредитування економіки.
За нашими оцінками, темпи зростання реального ВВП за підсумками
2014 р. (за міжнародним стандартом системи національних рахунків
1993 р.) оцінюються на рівні мінус 7,5% – мінус 8,0%, а темпи зростання
індексу споживчих цін – близько 122,3–1252,5% (у розрахунку грудень до
грудня попереднього року). Прогнозується також висока динаміка індексу
цін виробників у поточному році – на рівні 130,6–132,3% (грудень до грудня
попереднього року), що обумовлено очікуванням зростання витрат виробництва (передусім збереженням високих цін на енергоносії і витрат на заробітну плату) та розгортанням відповідного мультиплікативного ефекту
при пролонгації ―цінових‖ хвиль у 2015 р. (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Прогноз макроекономічних показників на період 2014–2015 рр.
Показник

Реальний сектор
(за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року)
Номінальний ВВП
Реальний ВВП
Споживання:
приватне
державне
Валове нагромадження основного капіталу
Інфляція
Індекс споживчих цін (середній за рік)
грудень до грудня попереднього року
Індекс цін виробників (середній за рік)
грудень до грудня попереднього року
Зовнішній сектор
(за методологією 5-го видання "Керівництва з
платіжного балансу та міжнародної інвестиційної
позиції")

Прогноз
2014

2015

млн грн
1511020
1774610
індекс, рік до року
-7,8
-5,0
-3,5
-6,3
-23,3

-2,8
-4,5
-17,2

індекс
12,2
21,8
125,0
17,4
117,3
29,2
132,0
19,5
млн дол.США
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Закінчення табл.1.2
Показник

Рахунок поточних операцій
Обсяг експорту товарів та послуг
Обсяг експорту товарів
Обсяг імпорту товарів та послуг
Обсяг імпорту товарів
Баланс товарів та послуг
Баланс товарів
Прямі іноземні інвестиції
Зведений бюджет
Усі доходи
Усі видатки
Сальдо зведеного бюджету
Гроші та кредит
Грошова база, млн грн
грудень до грудня попереднього року, %
Грошова маса (М3), млн грн
грудень до грудня попереднього року, %
Середньозважена середньорічна ставка за
кредитами комерційних банків в національній
валюті, %
Соціальні показники
Рівень безробіття, % до економічно активного
населення віком 15–70 років за методологією
МОП
Реальні наявні доходи населення, % змін до попереднього року

Прогноз
2014

2015

-4856
68900
56630
73700
61832
-3800
-5202
-50
% до ВВП
29,0
35,5
-6,5

-4500
70567
60329
75267
65456
-4700
-5127
700

18-20

16-19

16-17

15-18

18-19

16-18

9,3

8,7

-5,8

-3,5

30,0
34,0
-4,0

Джерело:розрахунки автора за даними Державної служби статистики України та Національного банку України.

У наших прогнозних оцінках щодо рівня інфляції в 2014–2015 рр. враховано вплив факторів, що прискорюють її розвиток, зокрема:
• збереження високого рівня цін на імпортний природний газ та нафтопродукти на внутрішньому ринку;
• очікуване подорожчання транспортних послуг та послуг ЖКГ;
• пом‘якшення (з огляду на зарубіжний досвід) грошово-кредитної політики НБУ у 2014 р., девальвація гривні та подорожчання імпорту при посиленні девальваційних тенденцій;
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• збереження високої вартості кредитів, а отже, поглиблення витратного характеру виробництва;
• посилення тиску продовольчої складової на інфляційні процеси, що
буде пов‘язано як зі світовими тенденціями зростання цін на продовольчі
товари (у 2014–2015 рр. очікуване погіршення кліматичних умов підвищує
ймовірність зростання світових цін на продовольчі товари), так і з внутрішніми процесами – формуванням тимчасових дисбалансів попиту та пропозиції за окремими групами продуктів харчування, пов‘язаних, зокрема,
з можливим спадом виробництва в агросфері України, викликаним несприятливими погодними умовами.
Унаслідок дії зазначених факторів середньорічний індекс цін виробників
промислової продукції у 2014 р., за нашими оцінками, становитиме 117,3%,
а індекс споживчих цін – 112,2% у середньому за рік.
Більш високий рівень інфляції у 2014 р. спричинятиме девальваційний
тиск на гривню і, навпаки, у разі значної девальвації спровокує "інфляційну
спираль" та викличе ряд суттєвих негативних наслідків для економіки України. Так, за нашими оцінками, девальвація обмінного курсу гривні
у 2015 р. понад 17-20 грн до долара США у середньому за рік (як фактор впливу на економічну динаміку) може призвести до значного зниження
основних макропоказників економіки України, зокрема (додатково відсоткових пунктів): ВВП – мінус 7,1 в.п., а можливо і нижче; валове нагромадження основного капіталу – мінус 20,3 в.п.; експорт – мінус 8,2 в.п., імпорт –
мінус 16,8 в.п.; промислове виробництво – мінус 15,9 в.п.; реальна заробітна плата – мінус 9,4 в.п. Також значно зростуть витрати бюджету щодо
обслуговування зовнішнього державного боргу і погіршиться фінансовий
стан підприємств реального сектора (зросте дефіцит власного капіталу
через очікувані збитки від переоцінки боргу тощо).
Існує високий ризик можливого глибокого спаду динаміки реального
ВВП України у 2015 р. нижче рівня мінус – 5-7% до попереднього року.
Враховуючи, що ВВП є основним макроекономічним показником фінансовоекономічної бази бюджету, можливо відповідне недоотримання очікуваних
бюджетних доходів у 2014–2015 рр. як за рахунок подальшого спаду виробництва, так і зростання збитковості економіки. У свою чергу це зумовить
подальше падіння доходів населення і прибутків корпорацій, загострення
на цьому фоні соціальної кризи і подальше зниження рівня життя населення в Україні.
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До того ж існують ризики та загрози з важкопрогнозованими та руйнівними наслідками для економіки України, серед яких:
– продовження військових дій на сході України та політичні протистояння, що призведуть до подальшого уповільнення економічної динаміки; посилення впливу руйнівних форс-мажорних шоків із зовнішнього світу на
економічні процеси в Україні;
– припинення потоків іноземних інвестицій через відсутність гарантій
безпеки для капіталу та згортання іноземними компаніями інвестиційних
планів, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури через чергове падіння цін на світових сировинних ринках;
– невизначеність щодо вартості енергоносіїв (ціни природного газу) та
джерел постачання природного газу на територію України;
– подальше ускладнення зовнішньоекономічних відносин з країнами –
членами Митного союзу та РФ;
– зростання безробіття, недоотримання планових бюджетних доходів,
загострення проблем збалансованості державного та місцевих бюджетів;
– поширення в країнах – торговельних партнерах політики імпортозаміщення, що призведе до втрат Україною вагомих сегментів світових ринків;
значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному фонді, інших фондах державного соціального страхування та HAK "Нафтогаз України";
– посилення девальваційних очікувань на валютному ринку в умовах низького рівня міжнародних валових резервів та необхідності фінансування значних
зовнішніх зобов‘язань;
– зростання інфляції; збереження низької кредитної активності комерційних
банків, поширення неплатоспроможності реального сектора економіки, проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету;
– подальше нарощування внутрішнього боргу без адекватного використання ресурсів на модернізацію економіки;
– висока вартість залучення кредитних ресурсів усередині країни, нестабільність вітчизняної фінансової та банківської системи, низький рівень
довіри населення.
Загалом розвиток макроекономічної ситуації у вітчизняній економіці
у 2014–2015 рр. може відбуватися і за більш песимістичним сценарієм зі
значним спадом у випадку ескалації ситуації на сході України. Негативний
вплив цього фактора до кінця 2014 р. може досягти у підсумку до 4–5 в. п..
Це означає, що спад в економіці України за 2014 р. становитиме величину
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на рівні понад 9% (ВВП). Прогнозувати розвиток подій за таким сценарієм
на 2015 р. на сьогодні поки що неможливо.
У випадку же призупинення загострення на сході України, але за умов,
коли протягом 2015 р. матиме місце:
– обмеження ряду доходів населення як у державному, так і приватному секторах – і для цього є всі підстави;
– падіння інвестиційної активності приватного сектора – і для цього також є об‘єктивні підстави, оскільки існує високий рівень збитковості у реальному секторі і наявність на сьогодні загрози дестабілізації у банківській
системі України;
– обмеженість витрат бюджету на інвестиції у реальному секторі;
– обмеженість зовнішніх запозичень і слабкість донорської допомоги;
– слабкий зовнішній попит, що протягом року (або навіть його першої
половини) не зможе мінімізувати втрати зовнішньоторговельного обороту
з Росією, яка може оголосити всеохоплюючу торговельну війну з необхідними дієвими відповідями України;
це призведе до: реалізації більш негативного сценарію розвитку подій,
коли за зазначених вище умов спад ВВП у 2015 р. може досягти величини
мінус 5 – мінус 6%, збереження динаміки високої інфляції на рівні 20–23%
у середньому за рік, а також продовження неконтрольованої девальвації
національної валюти (що є вкрай небажаним).

1.2. Європейська процедура визначення макроекономічних
дисбалансів та оцінка ситуації в Україні
Серед великої кількості чинників, що призводять до формування дисбалансів, експерти часто називають відсутність контролю або слабкість/
хаотичність регулювання, невпорядкованість/неефективність політики.
Затяжний характер дисбалансів на національному рівні та їх періодичне
загострення на глобальному викликає стурбованість світової громади, що
актуалізувало необхідність прийняття заходів щодо реформування системи
управління економікою. Роль лідера в цьому процесі взяла на себе "Група
20" (G20), що підтвердила статус регулятора проведенням періодичних
самітів (засідань на рівні міністрів фінансів, керівників центральних банків)
із прийняттям документів, спрямованих на вирішення проблемних питань
розвитку та розроблення механізму міжнародного узгодження макроекономічної політики різних країн.
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У контексті посилення протидії глобальним дисбалансам вагоме значення має Декларація, прийнята на п‘ятому саміті "Великої двадцятки"
в 2010 р. у Сеулі, де було заявлено про розширення механізму дії Процесу
взаємної оцінки (Mutual Assesment Process – MAP)9 через перехід від оцінки економічної політики груп країн до індивідуальної оцінки окремої країни
та узгодження конкретних індикативних критеріїв для визначення причин
виникнення і масштабів дисбалансів. У сукупності ці критерії формують
Індикативні керівництва (Indicative Guidelines), які мають слугувати механізмом своєчасного розпізнавання великих дисбалансів, що потребують вживання превентивних та коригуючих заходів10. Для того щоб врахувати специфіку окремих країн та регіонів, визначити природу дисбалансів та виявити причини, що стримують їх урегулювання, робочою групою із реалізації
Рамкової угоди було відібрано і в 2011 р. у Парижі на зустрічі міністрів фінансів схвалено ряд показників для ідентифікації умов стійкої нерівноваги.
Серед них:
 показники, що відносяться до внутрішньої економічної політики –
бюджетний дефіцит, величина державного боргу, величина боргу приватного сектора, рівень приватних заощаджень;
 показники, що характеризують зовнішньоекономічні дисбаланси –
стан торгового балансу, рахунок поточних операцій, чистий притік доходів
від інвестицій11.
Значення відібраних показників не розглядаються як обов‘язкові цільові
установки для формування економічної політики країн "Групи 20", проте з їх
допомогою встановлюються конкретні кількісні та якісні контрольні значення,
за якими оцінюються фактичні відхилення показників окремих країн для визначення дисбалансів. Як методологічний інструментарій для виконання
процедур з оцінки та визначення дисбалансів було обрано чотири підходи:
– структурний підхід, який передбачає використання теоретичних моделей, що лежать в основі макроекономічних розрахунків МВФ, де припускається співставлення показників країн "G20" з урахуванням специфіки
країни (демографічна ситуація, нафтовий баланс, тренд зростання економіки тощо);
МАР як підхід до співробітництва в економічній сфері був задуманий членами "Групи 20"
на саміті у Пітсбургу в 2009 р.
10 The G-20 Mutual Assessment Process (MAP). [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/g20map.htm.
11 Смыслов Д.С. Глобальные дисбалансы и согласование национальных макроэкономических политик в рамках "Группы 20" // Деньги и кредит. – 2001. – № 8. – С. 7–12.
9
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– статистичні підходи:
 співставлення показників "G20" на основі їх національних історичних трендів;
 співставлення історичних рядів індикаторів країн "G20" з показниками груп країн, що перебувають на однакових рівнях розвитку;
 співставлення індикаторів країн "G20" з відповідними даними, що
відносяться до "G20" як сукупності12.
Оцінюючи значний внесок "G20" у створення механізмів реагування на поточні й майбутні виклики, експерти підкреслюють, що організацією сформовано інструментарій виявлення глибинних факторів виникнення затяжних дисбалансів, а також розроблено арсенал заходів протидії цим дисбалансам через
узгодження макроекономічної політики різних країн. Разом із тим ефективність
діяльності "G20" стримують два об‘єктивні чинники: 1) "егоїзм країн", що
в окремих випадках стимулює застосування ними протекціоністських заходів;
2) протиріччя між наддержавним регулюванням та інтересами приватного
бізнесу і ТНК, що часто формує сили протидії. В результаті взаємовідносини
між національними, регіональними і наднаціональними регулятивними органами, з одного боку, і бізнесом – з іншого, постійно визначаються зіткненням двох
тенденцій – співробітництва та протиборства13.
Прикладом розуміння необхідності спільної політики та реальних кроків
щодо формування механізму протидії дисбалансам є ситуація в рамках
Євросоюзу. Особливістю аналізу цього випадку є те, що на фоні дії різних
видів дисбалансів у рамках національних меж також існує ще одна диспропорція, котра визначає відношення між країнами всієї групи – неоднакові рівні економічного розвитку та конкурентоспроможності країн ЄС.
Для зміцнення економічного союзу, ліквідації фінансових дисбалансів
(зменшення дефіцитів торгових балансів, дефіциту бюджетів та державного боргу) було розроблено план, для реалізації якого Євросоюз використовує два інструменти: перший – "Європейський семестр", що представляє
собою піврічне проведення багатостороннього макроекономічного моніторингу, і другий – "Пакт Євро плюс", прийнятий у березні 2011 р. 17 країнами
Єврозони, а також Болгарією, Данією, Латвією, Литвою, Польщею та Румунією. Його зміст полягає у проведенні узгоджених макроекономічних реСмыслов Д.С. Глобальные дисбалансы и реформирование наднационального регулирования // Глобальные дисбалансы и кризисные явления в мировой экономике. Часть I / под
ред. А.И.Бажана (отв. ред.) и др. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2013. – С. 51–63.
13 Там само. – С. 74.
12
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форм, направлених на вирішення таких завдань, як: 1) підвищення конкурентоспроможності; 2) зростання зайнятості; 3) підвищення стійкості державних фінансів; 4) стабілізацію фінансових ринків14. У листопаді 2012 р.
Європейська Комісія оприлюднила проект дорожньої карти розвитку ЕВС
(Економічного і валютного союзу), а у грудні було представлено план його
створення, розрахованого на три етапи:
 забезпечення бюджетної стійкості і руйнування взаємозв‘язків між
банківським та суверенним боргами;
 завершення створення інтегрованого простору і сприяння проведенню структурної політики;
 підвищення стійкості ЕВС шляхом створення централізованого механізму нейтралізації шоків15.
Значні негативні наслідки від останньої світової кризи показали світу
прогалини в сфері регулювання та контролю і визначили необхідність радикальних реформ у макроекономічному управлінні. В країнах ЄС реформа
була розпочата введенням у 2011–2012 рр. нових правил, котрі названі
"Six-Pack", оскільки вони включали шість правових актів. Два з них встановили новий механізм для нагляду за макроекономічною ситуацією. Важливою складовою у структурі європейського економічного управління (рис. 2)
стала Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) – Процедура (порядок)
визначення макроекономічних дисбалансів, що являє собою механізм спостереження (моніторингу), який спрямовано на виявлення потенційних ризиків на ранній стадії, щоб запобігти появі негативних макроекономічних
дисбалансів і відкоригувати вже сформовані16.
Варто підкреслити, що дискусії, які ведуться щодо нової МІР, відкривають як недоліки, так і переваги нового механізму. Вони стосуються і самого
порядку, і вибору індикаторів. Наприклад, у дослідженні Даніели Бобєвої
(Bobeva D., 2013), окрім підтвердження корисності для країн – кандидатів
у члени ЄС, використання МІР як інструменту раннього попередження
Буторина О.В. Проблема платежных балансов стран ЕЄ в контексте процессов валютной
интеграции // Глобальные дисбалансы и кризисные явления в мировой экономике. Часть I /
под ред. А.И.Бажана (отв. ред.) и др. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2013. – С.47.
15 Там само. – С. 48–49.
16
MIP
Scoreboard
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedu
re/mip_scoreboard/index_en.htm; Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances
[Електронний ресурс] // European Commission Occasional Papers № 92. – 2012. – Р. 28. –
Доступний з : ec.europa.eu/economy_finance/publications.
14
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і еталонного тестування економічної політики (що було перевірено на статистичних даних Албанії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Чорногорії та
Сербії), зроблено також висновок про те, що новий механізм не враховує
специфіку країн наздоганяючого розвитку і це може ввести в оману як ринки, так і політиків17.
Економічне
управління

"Європейський
семестр"

Керівництво фіскальної політики
в рамках Пакту
стабільності та
зростання

Програма стабільності/ конвергенції

Спеціальні рекомендації для
країни

Керівництво
структурної
політики на
основі Загального керівництва

Програма
національних
реформ

Процедура визначення
макроекономічних
дисбалансів

Механізм
оповіщення

Таблиця
(панель
індикаторів)

Поглиблений
огляд

Надмірний
дисбаланс

Дисбаланси

План коригувальних дій

Превентивні
рекомендації

Оцінка коригуючих
дій

Спеціальні рішення
на національному
рівні

Фінансові санкції

Рис. 1.4. Європейська структура економічного регулювання
(The EU Economic Governance structure)
Джерело: Bobeva D. The new EU Macroeconomic Imbalances procedure and its Relevance for the
Candidate Countries // Journal of Central Banking Theory and Practice. – 2013. – № 1. – Р. 71.

Bobeva D. The new EU Macroeconomic Imbalances procedure and its Relevance for the Candidate Countries // Journal of Central Banking Theory and Practice. – 2013. – № 1. – 69–88 рр.
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МІР як частина економічного управління (рис. 1.4) має три складові:
– механізм оповіщення, який полегшує раннє виявлення та моніторинг дисбалансів на основі якісного економічного аналізу та фінансових
оцінок;
– таблиці індикаторів, яка представляє набір показників та індикативних порогових значень, що використовуються на першому етапі виявлення зовнішніх та внутрішніх дисбалансів і які диференційовані для країн
Єврозони та країн, що не входять до неї;
– поглиблений огляд, метою якого є визначення чи виділення на
етапі раннього попередження, чи є потенціальні дисбаланси доброякісними
або проблемними (надмірними)18.
Перелік показників, які обрані для Scoreboard (таблиці/панелі індикаторів), було сформовано з огляду на чотири принципи:
по-перше, вибір показників фокусується на найбільш актуальних аспектах макроекономічних диспропорцій і втратах конкурентоспроможності
(з особливим акцентом на забезпечення нормального функціонування євро);
по-друге, показники та порогові значення в таблиці обираються таким чином, щоб забезпечити надійні сигнали стосовно потенційних дисбалансів і втрат конкурентоспроможності вже на ранній стадії їх виникнення;
по-третє, таблиця відіграє важливу роль комунікації, зв’язку. З цією метою таблиця включає обмежену кількість показників, їх вибір та перетворення мають бути максимально простими і легко відтворюватися третіми
особами, а статистичні дані бути доступними;
по-четверте, індикатори мають бути побудовані на даних високої
статистичної якості і забезпечувати співставність для різних країн19.
Відповідно до зазначених вище принципів спершу було обрано 10 показників, які наведено у табл. 1.3. Згодом у 2012 р. було додано ще один, який
характеризує ситуацію у банківському секторі (сукупні зобов‘язання фінансового сектора). В результаті таблицю (MIP Scoreboard) формують показники, що
Bobeva D. The new EU Macroeconomic Imbalances procedure and its Relevance for the Candidate Countries ; MIP Scoreboard [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://ec.europa.eu/
economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/
index_en.htm.
19 MIP Scoreboard [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://ec.europa.eu
/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard
/index_en.htm.; Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances [Електронний
ресурс]. – Доступний з : ec.europa.eu/economy_finance/publications.
18
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відображають зовнішні дисбаланси, позиції конкурентоспроможності та внутрішні дисбаланси. Така комбінація індикаторів (та формат їх розрахунків) здатна відображати як короткострокове швидке погіршення ситуації так і поступове
нагромадження диспропорцій у довгостроковій перспективі20.
Таблиця 1.3
Індикатори для визначення дисбалансів та формули їх розрахунків
Індикатори
Формули для трансформації даних
Сальдо рахунку поточних операцій
відносно ВВП
 CA   CA 
 CA 

 
 

(ковзне середнє за 3 роки)
 GDP t  GDP t 1  GDP t  2  100
3 year backward moving average of
3
CURRENT ACCOUNT BALANCE
as % of GDP
Чиста інвестиційна позиція,
NIIPt
% до ВВП
 100
NET INTERNATIONAL INVESTMENT POSIGDPt
TION, as % of GDP
% зміни за 3 роки
реального ефективного обмінного курсу,
(розрахованого з дефлятором HICP за
( REER _ HICP _ 35)t  ( REER _ HICP _ 35)t  3
базою 35 торговельних партнерів)
 100
( REER _ HICP _ 35)t  3
% change (3 years) of
REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE
with HICP deflators relative to 35 other
industrial countries
% зміни за 5 років
 EXPc 
 EXPc 

  

ринкової частки експорту країни
EXPworld 
EXPworld 


% change (5 years) in
EXPORT MARKET SHARES
% зміни за 3 роки індексу
номінальної вартості одиниці праці
% change (3 years) in
NOMINAL UNIT LABOUR COST
% зміни за рік реального індексу цін
житлової нерухомості
y-o-y % change in
DEFLATED HOUSE PRICES

t 
 EXPc 


 EXPworld t  5

t  5  100

(ULC )t  (ULC )t  3
 100
(ULC )t  3
HPI t 1
 HPI t


DEFL
DEFL
t
t 1

HPI t 1


DEFLt 1




  100




Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances [Електронний ресурс]. – Доступний з : ec.europa.eu/economy_finance/publications.
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Продовження табл. 1.3
Індикатори

Формули для трансформації даних

кредит приватному сектору, % до ВВП
PSCFt
 100
PRIVATE SECTOR CREDIT FLOW,
GDP
t
as % of GDP
борг приватного сектора,
PSDt
% до ВВП
 100
PRIVATE SECTOR DEBT,
GDPt
as % of GDP
борг сектора загального державного
управління,
GGDt
 100
% до ВВП
GDPt
GENERAL GOVERNMENT DEBT,
as % of GDP
рівень безробіття
UR t  UR t 1  UR t  2
(ковзне середнє за 3 роки)
3 year backward moving average of
3
UNEMPLOYMENT RATE
Джерело: Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances [Електронний ресурс].
– Р. 27. – Доступний з : ec.europa.eu/economy_finance/publications.

   

 

У документації, що описує процедуру оцінки дисбалансів, часто наголошується, що показники, включені у таблицю (MIP Scoreboard), не слугують
політичним цілям і не є політичними інструментами, їх не варто сприймати
чисто механічно, а слід враховувати і додаткову інформацію, щоб зробити
висновки у широкому економічному контексті. Встановлення індикативних
порогових меж не є дуже строгим, воно направлено на те, щоб уникнути
значної кількості хибних тривог, однак виявити проблеми, щойно вони виникнуть. Визначення порогових значень проводилося на основі аналізу
верхніх та нижніх квартилів розподілу значень показників та відповідно до
результатів існуючих емпіричних досліджень.
Пороговими межами змін індикаторів прийняті такі:
 сальдо рахунку поточних операцій: -4/+6%;
 чистої інвестиційної позиції: -35%;
 реального ефективного обмінного курсу (REER): ±5% (та ±11%
для країн, що не входять до зони євро);
 ринкової частки експорту країни: -6%;
 індексу номінальної вартості одиниці праці (ULC): +9% (та +12%
для країн, що не входять до зони євро);
 реального індексу цін житлової нерухомості: +6%;
 кредиту приватному сектору: +15%;
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 борг приватного сектора: 160%;
 борг сектора загального державного управління: 60%;
 рівень безробіття: +10%;
 сукупних зобов‘язань фінансового сектора: 16,5% 21.
У табл. 1.4–1.5 (MIP Scoreboard) наведено результати статистичних розрахунків основних індикаторів для визначення дисбалансів за даними 2012 р.
для 28 європейських країн, відповідно, для країн єврозони та для групи, що не
входить до зони євро. На основі порівнянь розрахованих індикаторів та порогових меж виділено проблемні місця економічного розвитку представлених країн,
які свідчать про наявність зовнішніх і внутрішніх дисбалансів.
Практика застосування МІР для визначення макроекономічних дисбалансів
і формування таблиці Scoreboard у рамках процедури нагляду з метою профілактики та корекції макроекономічних дисбалансів засвідчила, що цей механізм
підтвердив наявність вразливих місць європейських країн та наявність ризиків,
більшість з яких уже матеріалізувалась (табл. 1.6). Половина країн із переліку,
як засвідчили "звіти механізму оповіщення" (Alert Mechanism Report - ARM),
мають дисбаланси (хоча й не критичні), а отже, як наголошують експерти, необхідно терміново застосовувати заходи для ліквідації виявлених диспропорцій. Серед позитивних сторін застосування таблиці дисбалансів – те, що індикатори підтверджують необхідність розроблення пакетів рекомендацій щодо
профілактичних кроків і є свого роду стимулом для урядів проводити структурні реформи, спрямовані на підвищення стійкості економіки.
Проведення перших раундів макроекономічної процедури виявлення
дисбалансів також визначили й елементи, які потребують подальшого доопрацювання. Йдеться, наприклад, про порядок застосування механізму
санкцій (зокрема, фінансових санкцій розміром 0,1% ВВП). Крім того, виникає запитання, наскільки надмірним має бути дисбаланс, щоб після детального огляду активувати процедуру оцінки надмірних дисбалансів (Excessive
Imbalance Procedure) (як свідчить табл. 1.6, упродовж 2012–2014 рр. вона
не була застосована). Не зовсім зрозумілим є питання щодо рейтингу важливості індикаторів у таблиці (Scoreboard), тобто не зрозуміло, на основі
яких із них ЄС робить висновок, що країна має надмірні дисбаланси. Досить
розмитим залишається питання стосовно критерію, відповідно до якого
дисбаланси відбираються для поглибленого аналізу22.
Там само.
Bobeva D. The new EU Macroeconomic Imbalances procedure and its Relevance for the Candidate Countries.
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Таблиця 1.4
Таблиця індикаторів для визначення дисбалансів для країн Єврозони
у 2012 р. (MIP Scoreboard 2012)
Зовнішні дисбаланси та конкурентоспроможність (External imbalances and
competitiveness)
Net
Real
Current interna- effec- Share Nomiof
nal unit
actional
tive
Країworld labour
count investexна
exports cost
balan- vestchange
ce, % of ment
–
index –
rate –
GDP – posi5 years 3 years
3 years
3 year tion,
%
%
avg
% of % chan- change change
ge*
GDP
Порогові
зна±5% &
+9% &
-4/+6% -35%
-6%
чення
±11%
+12%
(Thres
holds)
-0,4
47,6
-4,3
-5,2
6,3
BE

Внутрішні дисбаланси
(Internal imbalances)
General
House
governprice
Private
ern- Unempl
index Private
oyment
deflat- credit debt, ment
flow,
gross rate –
%
of
ed –
% of
debt 3 years
GDP
1 year GDP
(EDP), avg
%
% of
change
GDP

Total
financial
sector
liabilities –
1 year
%
change

+6%

15%

160%

60%

10%

16.5%

-0,2

8,0

247,8

99,8

7,7

-3,9

DE

6,5

41,5

-8,9

-4,6

3,0

1,8

1,1

116,3

81,0

6,2

4,4

EE

0,9

-54

-3,4

-4,1

-2,8

3,5

2,5

130,1

9,8

13,2

12,9

IE

2,3

-112

-12,2

-3,3

-10,4

-11,7

-4,1

331,9

117,4

14,4

-0,7
-3,4

EL

-7,5

-108,8

-4,5

-7,3

-8,1

-12,4

-6,5

130,3

156,9

18,2

ES

-3,1

-93,2

-5,2

-4,9

-5,6

-16,9

-9,6

215,2

86,0

22,3

3,3

FR

-1,8

-21,1

-7,8

-6,8

4,1

-2,3

3,7

161,7

90,2

9,9

-0,1

IT

-2,3

-24,7

-6,2

-5,0

3,1

-5,4

-0,9

128,8

127,0

9,2

7,1

CY

-6,7

-82,4

-5,8

-9,4

0,8

-2,2

9,8

302,6

86,6

8,7

-1,9

LU

7,0

169,1

-8,5

-4,0

9,8

2,5

-4,3

370,7

21,7

4,8

11,3

MT

-1,6

24,9

-7,7

-1,9

4,9

0,3

-1,5

217,8

71,3

6,6

4,1

NL

8,8

46,8

-6,0

-3,3

3,3

-8,7

-0,2

222,8

71,3

4,7

4,9

AT

2,2

0,4

-4,7

-6,3

4,1

:

2,7

164,7

74,0

4,3

-0,9

PT

-6,5

-115,4

-4,0

-5,3

-5,3

-8,6

-6,1

256

124,1

13,6

-3,6

SI

1,2

-44,9

-4,5

-6,9

0,4

-8,4

-4,1

125,2

54,4

8,1

-0,8

SK

-1,7

-64,1

-3,2

1,5

0,9

-5,9

3,3

76,3

52,4

14,0

2,6

FI

-0,5

18,4

-8,3

-7,1

4,8

-0,5

8,1

185,1

53,6

8,0

-0,2

Джерело: Milena Mathé and Alessio Terzi. Looking ahead at the Commission's imbalances report
– MIP Scoreboard paints a grim macroeconomic picture for Europe by on 12th November 2013
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1191-lookingahead-at-the-commissions-imbalances-report
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Таблиця 1.5
Таблиця індикаторів для визначення дисбалансів для групи країн,
що не входять до зони євро у 2012 р.
(MIP Scoreboard 2012)
Зовнішні дисбаланси
та конкурентоспроможність
(External imbalances and competitiveness)
Current
acКраїcount
на
balance, % of
GDP –
3 year
avg
Поро
гові
значен-4/+6%
ня
(Thre
shold
s)
-0,9
BG

Внутрішні дисбаланси
(Internal imbalances)
General
House
governprice
ernPrivate
Unempl
index Private ment
credit
oyment
deflatdebt, gross
flow,
rate –
ed –
% of
debt
% of
3 years
1 year
GDP (EDP),
GDP
avg
%
–
change
% of
GDP

Net
international
investment
position,
% of
GDP

Real
effective
exchange
rate, –
3 years
%
change*

Share
of
world
exports
–
5 years
%
change

Nominal unit
labour
cost
index –
3 years
%
change

Total
financial
sector
liabilities –
1 year
%
change

-35%

±5% &
±11%

-6%

+9% &
+12%

+6%

15%

160%

60%

10%

16.5%

-79,7

-4,0

-5,5

7,4

-5,3

3,2

142,5

18,5

11,3

10,1

CZ

-3,0

-49,5

0,4

-4,6

3,9

-3,9

3,2

82,0

46,2

7,0

8,1

DK

5,9

37,5

-7,7

-4,8

1,0

-5,1

6,1

238,9

45,4

7,5

4,6

HR

-0,5

-89,1

-8,3

-7,4

0,8

-2,4

-2,1

132,1

55,5

13,8

0,6

LV

-0,6

-66,5

-8,5

5,4

-5,8

-0,6

0,7

111,6

40,6

16,9

4,4

LT

-1,3

-52,8

-6,7

5,7

-4,6

-3,2

0,0

66,7

40,5

15,6

-0,3

HU

0,6

-103,1

-1,2

-7,4

4,4

-9,2

-3,5

155

79,8

11,0

-1,3

PL

-4,6

-66,6

1,3

-2,7

4,4

-5,9

4,1

78,7

55,6

9,8

20

RO

-4,4

-67,5

-1,9

-7,1

4,8

-9,2

0,8

73,7

37,9

7,2

2,4

SE

6,2

-10,2

10,1

-6,0

0,7

-0,2

-1,3

256,5

38,2

8,1

8,4

UK

-2,8

-9,1

5,8

-1,7

6,1

-0,9

2,7

189,8

88,7

7,9

-2,0

Джерело: Milena Mathé and Alessio Terzi. Looking ahead at the Commission's imbalances report
– MIP Scoreboard paints a grim macroeconomic picture for Europe by on 12th November 2013
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1191-lookingahead-at-the-commissions-imbalances-report

Для України, що поставила за мету приєднатися до Європейського економічного союзу, застосування механізму визначення дисбалансів дає
можливість, протестувавши цей європейський інструмент на вітчизняних
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Таблиця 1.6
Результати макроекономічної процедури оцінки дисбалансу
для всіх країн – членів ЄС
Висновки
Надмір
Процедура
Дисбаланси
Програма дій
Роки
Дисбаланс
ний дис- надмірних
відсутні
для країни
баланс дисбалансів
Бельгія, Болгарія,
Австрія, Чехія,
Кіпр, Данія,
Естонія, Німеччина,
Греція,
Фінляндія, Франція,
Латвія, Литва, ЛюкІрландія, Порту2012
Угорщина, Італія,
Ні
Ні
сембург, Мальта,
галія,
Словенія, Іспанія,
Нідерланди, ПольРумунія
Швеція, Велика
ща, Словаччина
Британія
Бельгія, Болгарія,
Австрія, Чехія,
Кіпр,
Данія, Фінляндія,
Естонія, Німеччина,
Греція,
Франція, Угорщина, Словенія,
2013 Латвія, Литва, ЛюкНі
Ірландія, ПортуІталія, Мальта,
Іспанія
сембург, Польща,
галія,
Нідерланди, Швеція,
Словаччина
Румунія
Велика Британія
Бельгія, Болгарія,
Австрія, Чеська
Фінляндія, Франція,
Республіка, Данія,
Кіпр,
Німеччина, Угорщи- Хорватія,
Естонія, Латвія,
Греція, Порту2014
на, Ірландія, НідерІталія,
Ні
Литва, Люксембург,
галія,
ланди, Іспанія,
Словенія
Мальта, Польща,
Румунія
Швеція, Велика
Словаччина
Британія
Джерело: Bobeva D. The new EU Macroeconomic Imbalances procedure and its Relevance for
the Candidate Countries // Journal of Central Banking Theory and Practice. – 2013. – № 1. – Р.
69–88; Milena Mathé and Alessio Terzi. Looking ahead at the Commission's imbalances report –
MIP Scoreboard paints a grim macroeconomic picture for Europe by on 12th November 2013
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1191-lookingahead-at-the-commissions-imbalances-report

даних, визначити свої вразливі місця. Результати розрахунків основних
індикаторів для визначення дисбалансів наведено у табл. 1.7.
Слабким місцем дослідження дисбалансів в Україні за методикою, розробленою для європейських країн, є відсутність інформації для вітчизняних
розрахунків або, за наявності українських даних, неспівставність останніх
з показниками для країн ЕС через різні методики розрахунків ДССУ та
Євростату. Так, наприклад, у табл. 1.7 відсутній такий індикатор, як зміна
індексу цін на житло, оскільки аналогічний показник в Україні не розраховується. Для європейських країн індекс цін на житло охоплює зміни цін усіх
житлових приміщень, придбаних домогосподарствами (квартир, приватних
60
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будинків, терас тощо) – як нових, так і існуючих (незалежно від кінцевого
використання їх попередніми власниками). Для розрахунків беруться лише
ринкові ціни, а вартість самостійного будівництва виключають з розгляду;
складова ціни землі входить у вартість будівлі.
Таблиця 1.7
Таблиця індикаторів, що свідчать про наявність дисбалансів в Україні
Індикатор і джерело
2006
інформації
Сальдо рахунку поточних операцій, % до ВВП
-1,50
(ковзне середнє за 3р.);
НБУ
Чиста інвестиційна
-18,49
позиція, % до ВВП; НБУ
% зміни за 3 роки
РЕОК гривні,
-1,61
(розрахованого за
дефлятором ІСЦ); МВФ
% зміна за 5 років
ринкової частки експорту 13,2
країни; МВФ
% зміна за 3 роки
індексу номінальної
0,53
вартості одиниці праці;
ІЕПР НАНУ
Валовий зовнішній борг,
50,59
% до ВВП, НБУ
Борг сектора загального
державного управління, 14,80
% до ВВП; МВФ
Зовнішній борг приватного сектора,
26,56
% до ВВП; НБУ
Кредит приватному
сектору,
44,57
% до ВВП; НБУ
Кредит приватному
сектору за рік,
18,52
% до ВВП; НБУ
Рівень безробіття
(ковзне середнє за 3
7,53
роки); МОП
Рівень безробіття
(ковзне середнє за 3
3,10
роки); ДССУ
Сукупні зобов‘язання
банківського сектора,
59,05
% зміна до попередн.
року; НБУ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-3,69

-7,09

-1,48

-2,14

-6,05

-7,84

-8,98

-18,71

-22,33

-34,33

-27,47

-28,32

-32,56

-41,88

-4,77

-0,90

-4,22

-0,69

-0,61

-1,14

-2,42

19,6

27,3

-16,5

3,2

18,6

6,7

-17,8

-0,91

-5,51

-1,03

2,17

-3,65

7,17

0,02

56,02

56,48

88,20

83,10

74,55

73,73

78,05

12,31

20,55

35,38

40,51

36,82

37,43

41,03

25,69

25,28

41,39

40,18

39,97

44,30

48,25

58,40

76,39

77,03

63,41

57,58

54,36

60,87

24,75

31,99

-2,27

0,63

4,91

1,12

6,35

6,97

6,87

7,80

8,43

9,00

8,50

8,13

2,70

2,67

2,40

2,30

1,90

1,87

1,80

76,20

54,50

-4,94

7,02

11,91

6,92

13,39

Джерело: розраховано за даними НБУ, Держстату України та МВФ.
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Не розраховується Євростатом для України також індекс реального
ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні із використанням дефлятора
HICP (гармонізованого індексу споживчих цін) за базою 35 торговельних
партнерів. Національним банком України розраховується РЕОК гривні із
використанням як дефлятора індексу споживчих цін (ІСЦ) за базою 19 валют 25 країн торгових партнерів, проте через різні методики показник некоректно порівнювати з даними європейських країн. У табл. 1.7 представлено динаміку зміни індексу РЕОК гривні за оцінками МВФ (розраховані із
використанням ІСЦ): значення індикатора не виходить за граничні межі (+/11%, як для країн, що не входять до зони євро), отже, втрата конкурентоспроможності країни (та наявність зовнішнього дисбалансу) за цією складовою не підтверджена.
Відсутні співставні дані щодо індексу номінальної вартості одиниці праці (ULC), оскільки цей показник розраховується для розвинених країн та
країн ОЕСР, в Україні ж Державною службою статистики він не представлений. Для наших розрахунків використано індекс змін ULC, побудований
у рамках дослідження, виконаного Інститутом економіки та прогнозування
для НБУ. Через різні методики обробки даних порівнювати з даними, розрахованими Євростатом, некоректно.
Як індикатор, що характеризує нагромадження боргових зобов‘язань
у країні, окрім запропонованого у механізмі МІР показника сукупного боргу
сектора загального державного управління, використано також і показник
валового зовнішнього боргу. Якщо значення першого індикатора (за даними МВФ) свідчить про відсутність внутрішніх дисбалансів (< 60%) упродовж
2006–2013 рр. (хоча у 1999 р. він становив 60,98% від ВВП), то динаміка
другого (за даними НБУ) вказує на наявність зовнішніх дисбалансів упродовж 2009–2013 рр.
Унаслідок відсутності повних даних для розрахунків сукупного боргу
приватного сектора, цей індикатор представлений у табл. 1.7 показником
зовнішнього боргу приватного сектора за даними НБУ (до приватного сектора віднесено сектори нефінансових корпорацій, домашніх господарств,
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства). Значення індикатора не перевищує значення граничних меж (оскільки менше
за сукупний борг) – дисбаланс відсутній.
У двох варіантах розрахунків (унаслідок використання різних статистичних даних) представлено індикатор, що характеризує безробіття в країні:
а) рівень безробіття населення працездатного віку за методологією МОП
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(у середньому за період, % до економічно активного населення відповідного віку); б) рівень зареєстрованого безробіття за методологією ДССУ. Значення індикатора, побудованого за даними МОП на проміжку 2006–
2013 рр., є близьким до граничного значення, воно попереджує про формування внутрішнього дисбалансу на ринку праці впродовж останніх 8 років
(у 2002–2003 рр. фіксувалося перевищення порогового значення). У варіанті розрахунків із використанням даних ДССУ індикатор безробіття не
наближається до критичної межі у 10%.
Аналіз кредитної активності банків як джерела дисбалансів відображає
динаміка кредитів, наданих приватному сектору у % до ВВП (розрахованому у двох варіантах: відношення кумулятивного показника та щорічного
абсолютного приросту). Результати свідчать про наявність значного "навісу" кредитних проблем упродовж всього періоду дослідження і зусиль НБУ
щодо їх стримування (особливо після 2006–2008 рр.), направлених на те,
щоб не допустити загострення ситуації.
За індикатор, що свідчить про наявність внутрішніх дисбалансів у фінансовій сфері, взято показник сукупних зобов‘язань банківської системи
України. Значення індикатора у 2006–2008 рр. перевищувало критичні межі
і сигналізувало про наявність внутрішнього дисбалансу в країні; після кризового падіння значення індикатора поступово зростає і у 2013 р. наблизилося до граничних значень.
Аналіз динаміки індикаторів упродовж 2002–2013 рр. підтвердив наявність проблем в українській економіці, які формували внутрішні та зовнішні
дисбаланси: щороку хоча б один-два показники сигналізували про їхню
наявність. Ситуацію, яку можна назвати "надмірний дисбаланс", зафіксовано у передкризовому 2008 р., коли три індикатори підтвердили реалізацію
загроз, та у 2013 р. – чотири показники перевищили порогові значення. За
логікою європейського механізму визначення дисбалансів МІР Україні варто
провести більш детальний поглиблений аналіз ситуації і прийняти програму
заходів (коригуючих дій), спрямованих на відновлення рівноваги.

1.3. Економетричні моделі ідентифікації дисбалансів
в економіці України
Результати теоретичної та дослідницької роботи останніх років засвідчили, що характерними рисами сучасного світового розвитку є поширення
взаємозв‘язків між країнами світу через експортно-імпортні операції, потоки
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капіталу, міграцію трудових ресурсів тощо й формування відповідної взаємозалежності економік різних країн на глобальному рівні, що підвищує ймовірність виникнення як глобальних, так і локальних фінансово-економічних
криз, однією зі складових механізму поширення яких є економічні дисбаланси. Ця проблема особливо актуальна для країн з економіками, що розвиваються, через їхню меншу диверсифікованість, нижчий рівень заощаджень,
меншу розвиненість національних фінансових систем.
З метою створення підґрунтя для динамічного розвитку економіки України підрозділ присвячено вирішенню важливого наукового завдання – ідентифікації небезпечних дисбалансів у вітчизняній економіці на основі застосування концепції індексу тиску на валютному ринку, методологій економетричного моделювання та непараметричних оцінок, параметричних критеріїв
та якісного статистичного аналізу. Побудова прогнозних значень обраних
індикаторів економічних дисбалансів дозволила визначити фактори ризику
для економіки України в найближчій перспективі (IV кв. 2014 р. – IV кв.
2015 р.).
Методологічний підхід до моніторингу рівнів макроекономічної
збалансованості основних секторів економіки України
За результатами аналізу фінансової та економічної літератури теоретичного характеру та прикладної економічної літератури і аналітичних звітів23,
під економічними дисбалансами пропонується розуміти явища, що виникають унаслідок впливу на економіку (мікро-, мезо- або макрорівень) політичних та економічних чинників (фінансових, інвестиційних, соціальних), результатом взаємодії яких є відхилення економіки або її складової від траєкторії збалансованого розвитку, що в остаточному підсумку призводить до
диспропорцій локального або світового масштабу.
Особливості системної організації основних макроекономічних балансів
(баланс ВВП, монетарний (грошово-кредитний) огляд, бюджет, платіжний
баланс), що полягають у наявності балансуючої статті або існуванні рівноGlobal Risks 2011 [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – Доступний з :
http://riskreport.weforum.org/; Апокин А.Ю. Финансовая составляющая "проблемы глобальных
дисбалансов" в мировой экономике // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 4. – С. 123–
130; Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія. – К. : КНЕУ,
2009. – 302 c.; Стратегии управления суверенными инвестиционными фондами России и
других стран с развивающимися рынками в условиях коррекции глобальных дисбалансов //
Серия "Научные доклады: независимый экономический анализ". – № 210. – М. : Московский
общественный научный фонд; Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. – 2010. – 128 с.
23
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ваги між записами, які належать до ресурсів та джерел їхнього утворення,
характеризуються технічною збалансованістю, тобто нульовим сальдо
балансів наприкінці звітного періоду, унеможливлюють ідентифікацію небезпечних макроекономічних дисбалансів. Тому для досягнення поставленої
в розділі мети зазначені макробаланси проаналізовано з позицій законів та
принципів функціонування й розвитку рівноваги сучасної ринкової системи,
тобто через порівняння попиту та пропозиції на певному рівні ціни.
Ринковою рівновагою в реальному секторі економіки є рівність між агрегованим обсягом попиту товарів та послуг і їхньою пропозицією на внутрішньому
ринку країни, тоді як ринкова рівновага грошового сектора встановлюється за
умови рівності між попитом і пропозицією грошей. Що ж до бюджетного сектора, ринкова рівновага досягається за умови достатності доходів, необхідних
для фінансування державних видатків, а ринкова рівновага платіжного балансу
пов‘язана зі збалансованістю між надходженнями й відпливами грошових коштів за основними статтями платіжного балансу.
Питання збалансованості між попитом та пропозицією на певному рівні ціни
розглянуті в розділі на основі теоретичних макроекономічних моделей рівноваги (модель AD-AS, модель "Кейнсіанський хрест", модель грошового ринку,
модель IS-LM, модель Мандела – Флемінга) за чотирма макросекторами національної економіки (табл. 1.8, рис. 1.5): (1) реальним сектором; (2) грошовим
сектором; (3) бюджетним сектором; (4) зовнішнім сектором.
Таблиця 1.8
Базові теоретичні моделі рівноваги основних секторів
економіки країни
Сектор економіки

Реальний
Грошовий
Бюджетний
Зовнішній

Теоретичні макроекономічні моделі рівноваги

Модель AD-AS1
Модель грошового ринку2
Модель "Кейнсіанський хрест"3
Модель Мандела – Флемінга4

Примітки. 1Макроекономічна модель, що визначає рівноважні обсяги сукупних величин
попиту та пропозиції залежно від рівня цін та послуг на ринку всередині країни.
2 Модель, яка пов‘язує попит і пропозицію грошей.
3 Модель рівноваги, яка передбачає, що сукупний попит представлено плановими витратами, тобто сумою, яку домашні господарства, фірми та держава мають намір витратити на
купівлю товарів та послуг. Сукупна пропозиція представлена фактичними витратами, що
відрізняються від планових тоді, коли фірми змушені здійснювати незаплановані інвестиції
в товарно-матеріальні запаси в умовах неочікуваних змін у рівні продажів.
4 Модель малої відкритої економіки, яка пояснює короткострокові коливання рівнів доходу та
обмінного курсу за припущення незмінності цін.
Джерело: побудовано автором.
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Агрегована
пропозиція

РІВНОВАЖНИЙ ВВП

Агрегований
попит

Фактор
„капітал”

Фактор
„праця”

Первісна
вартість
основного
капіталу

Валове
нагромадження

Розподіл

CES (σ=0,7)
(Cobb-Douglas
(σ=1))

Економічно
активне
населення

Рівень
участі
населення

Рівень
безробіття

За
витратами

МОДЕЛЬ AD-AS

Баланс
зведеного
бюджету країни

Податкові
надходження
(T)

Державні
видатки (G):
1) поточні;
2) капітальні

Сальдо рахунку
руху капіталів та
фінансів за світової
відсоткової ставки

Чистий експорт
(сальдо рахунку
поточних
операцій) (NX)

МОДЕЛЬ „Кейнсіанський хрест”

Сальдо
базового
платіжного
балансу
МОДЕЛЬ платіжного балансу

Попит на гроші
(Md): ln(Md)=a0+a1*
ln(Y)+a2*r

Номінальний
валовий
внутрішній
продукт (Y)

ЕКОНОМІЧНА
РІВНОВАГА

Середньозважена
річна
%
ставка
комерційних банків
за кредитами (r)

Пропозиція
грошей (Ms):
Ms=m*Mh

Грошова
база (Mh)

Грошовий
мультиплікатор
(m)

Приватні
інвестиційні
витрати (I):
I=e-d*r

Споживчі
витрати
домогосподарств (C):
C=a+b*(Y-T)

МОДЕЛЬ грошового ринку

Рис. 1.5. Взаємозв’язок основних секторів економіки країни
Джерело: побудовано автором.

Усвідомлення урядами багатьох країн небезпеки з боку економічних
дисбалансів зумовило існування не лише теоретичних розробок цієї проблеми, проте і прикладних досліджень. Так, завдання координації зусиль провідних країн світу щодо забезпечення сталого й збалансованого зростання,
а також з метою реформування фінансового регулювання в цілях зниження
фінансових ризиків та ймовірності кризи у майбутньому, стоїть зокрема
перед Всесвітнім економічним форумом "Групи 20". Так, На саміті
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в Пітсбурзі (США) (вересень 2009 р.) було прийнято рамкову угоду про
впевнене, стале та збалансоване зростання. Основне завдання рамкової
угоди полягає у спонуканні країн "Групи 20" до здійснення узгодженої середньострокової політики для досягнення сталого економічного зростання
й запобігання майбутніх криз. На саміті в Торонто (Канада), який відбувся
26–27 червня 2010 р.24 лідери "Групи 20" схвалили прийняті низкою країн
заходи і зобов‘язання, націлені на розширення попиту та усунення дисбалансів зростання, зміцнення державних фінансів, підвищення стійкості фінансових систем та посилення їх транспарентності. Питання щодо виведення світової економіки на траєкторію стійкого й збалансованого зростання обговорювались лідерами країн "Групи 20" на саміті в Сеулі 11–12
листопада 2010 р. В ухваленому документі зазначається, що країниучасниці прагнутимуть підтримувати зовнішні дисбаланси на "стійкому рівні"
за рахунок пропозиції "індикативних норм і ряду індикаторів"25,. На наступному саміті "Групи 20", який проходив 19–21 лютого 2011 р. у Парижі, було
визначено індикатори ідентифікації економічних дисбалансів у країнахучасницях. При цьому їхній вибір здійснювався у таких сферах: (1) державні
фінанси і державний бюджет (а саме державний борг) за вибору внутрішніх
дисбалансів; (2) платіжний баланс (а саме поточний рахунок) за вибору
зовнішніх дисбалансів26. До числа загрозливих дисбалансів увійшли такі:
державний борг, дефіцит бюджету; приватні накопичення й приватна заборгованість; а також торговий баланс і сальдо поточних інвестицій. Водночас
додаткові обговорення ведуться з приводу політики обмінного курсу, фіскальної, монетарної та іншої політики. За словами міністра фінансів Франції
Крістін Лагард, "ці показники дозволять тестувати економічну політику країни на предмет того, наскільки вона прийнятна для всіх держав світу, а не
тільки з точки зору внутрішньої політики"27.
Щодо законів та положень, які спрямовані на своєчасне попередження
загрозливих економічних дисбалансів у вітчизняній економіці, ст. 18 БюджетМинин Б.В., Таранкова Л.Г. О реализации решений саммитов "Группы 20": участие Банка
России // Деньги и кредит. – 2010. – № 10. – С. 12–15.
25 The G20 Seoul Summit Leaders‘ Declaration November 11–12 [Електронний ресурс] / G20
Seoul Summit 2010. – Доступний з: http://www.seoulsummit.kr/outcomes/.
26 Усвідомлення урядами багатьох країн небезпеки з боку економічних дисбалансів зумовило існування не лише теоретичних розробок цієї проблеми, проте і прикладних досліджень
27 Снежко Е. Министры финансов и главы центробанков G 20 определились с критериями
финансовой благонадежности стран мира [Електронний ресурс] // Инвестгазета. – 2011. –
№ 8. – Доступний з : http://www.investgazeta.net/politika-i-ekonomika/trudnosti-perevoda160802/
24
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ного кодексу визначено, що загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу ВВП України. Аналіз доцільності
встановлення граничного значення на такому рівні проведено в наукових
працях Т. Богдан 28 Зокрема, зроблено акцент на тому, що для попередження боргових ускладнень і стримування нарощування відносної величини державного боргу України вважається за необхідне зменшити ліміт державного й гарантованого державою боргу, відображений у Бюджетному
кодексі України, з 60 до 40% ВВП. Зменшення ліміту відносних показників
боргового навантаження створюватиме: (1) адекватні умови для економічного зростання країни з урахуванням особливостей національної економіки
(зокрема, наявності ринку, що формується, низького рівня заощаджень,
нерозвиненості фінансової системи); (2) достатній запас міцності фінансової системи у разі дії зовнішніх шоків і (3) забезпечення відповідності рівня
державного боргу України економічному потенціалу країни погашати й обслуговувати боргові зобов‘язання.
Наведений вище перелік документів та законодавчих актів, присвячених
визначенню безпечних меж дисбалансів, не є вичерпним, і може бути доповнений. Проте очевидно, що проблема загрозливих економічних дисбалансів
справді існує потребує розв‘язання.
Реальний сектор економіки
Модель AD-AS визначає рівноважні значення агрегованих обсягів попиту
 AD  й пропозиції  AS  залежно від рівня цін товарів та послуг на внутрішньому ринку країни. Відсутність рівності між сукупним попитом і сукупною
пропозицією являє собою відхилення від траєкторії рівноважного розвитку,
тобто дисбаланс між сукупним попитом і сукупною пропозицією.
Сукупний попит (AD – aggregate demand) являє собою сумарний попит
на всю кінцеву продукцію та послуги, вироблені в суспільстві й визначається сукупними витратами. В структурі сукупного попиту виділяють: попит на споживчі товари і послуги (C); попит на інвестиційні товари (I);
попит держави на товари й послуги (G); чистий експорт – різниця між
експортом та імпортом (NX). Таким чином, сукупний попит можна виразити формулою:
AD  C  I  G  NX .
Богдан Т. Сучасні умови до управління ризиками державного боргу // Вісник НБУ. – 2011. –
№ 11. – С. 10–17.
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Під сукупною пропозицією (AS – aggregate supply) розуміють усю кінцеву
продукцію (у вартісному вираженні), вироблену на території країни. Сукупна
пропозиція визначається виробничою функцією, яка показує кількість товарів і послуг, які можуть бути вироблені в економіці за допомогою наявних
обсягів праці (L) і капіталу (K), що доступні для виробників, і за існуючої
технології (A):
Y  A  F L, K  .
Для емпіричних розрахунків обсягу сукупної пропозиції можуть бути використані такі найбільш поширені моделі виробничої функції, засновані на
теорії факторів виробництва: функція CES (характеризується властивістю
постійної еластичності заміщення), функція Кобба – Дугласа (характеризується одиничною еластичністю заміщення), функція Леонтьєва (характеризується нульовою еластичністю заміщення).
У підрозділі розрахунок обсягів сукупної пропозиції здійснено на основі
аналізу функції CES, а також окремого її випадку, а саме – на основі виробничої функції Кобба – Дугласа, яка є однією з найпростіших виробничих
функцій, що найчастіше використовуються в макроекономічних дослідженнях. Побудовано два варіанти виробничої функції Кобба – Дугласа: у припущенні постійної віддачі на масштаб (модель А) та без урахування такого
припущення (модель В). Формалізований вигляд виробничої функції CES та
виробничої функції Кобба – Дугласа представлено нижче.



Функція CES: Y     K   1    L  et









1



,

(1.25)

де: Y  ВВП у постійних цінах 2007 р.;   сукупна факторна продуктивність;   частка параметра;  

1
 еластичність заміщення;  –
1   

технічний прогрес; L – робоча сила, що вимірюється як середньооблікова
кількість штатних робітників (тис. осіб); K – обсяг основних фондів.
Функція Кобба – Дугласа : Y  A  K   L ,
(1.26)
де: Y  ВВП у постійних цінах 2007 р.; A  постійний рівень технології
в економіці; K  обсяг основних фондів; L  робоча сила, що вимірюється
як сукупний фонд заробітної плати, млн грн; a  еластичність випуску продукції щодо капіталу;   еластичність випуску продукції щодо праці.
Відомо, якщо сума показників ступеня     дорівнює одиниці, спостерігається постійна віддача за зміни масштабів виробництва. Якщо
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ж сума показників ступеня більша одиниці, функція відображає зростаючу
віддачу, а якщо вона менша одиниці, – спадну.
Після того, як розглянуто методичні аспекти побудови та оцінки тих видів виробничої функції, які застосовано у дослідженні, доцільно перейти до
таких її складових, як фактори "капітал" та "праця". Нижче представлено
оцінку факторів виробництва у постійних цінах 2007 р. (табл. 1.9).
Таблиця 1.9
Оцінка ВВП та факторів виробництва у постійних цінах 2007 р.
Роки

GDP_2007

Фактор "праця",
млн грн

Фактор "капітал",
млн грн

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

430187,2
468904,0
493287,0
540149,3
605507,4
623672,6
669824,3
720731,0
737307,8
628186,3
653941,9
687946,9
689322,8
689322,8

101581,87
119964,79
142648,25
164920,51
205512,26
251912,58
298738,88
338907,00
361423,11
315954,32
349466,33
380960,81
436464,62
473410,16

1588817
1626949
1644845
1699125
1770488
1837767
1929655
2047364
2151780
2205574
2256302
2276835
2287308
2287308

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України : [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Функція CES. Розрахунки параметрів виробничої функції CES реалізовані в середовищі електронної таблиці Microsoft Excel засобами інструментарію "Пошук рішення". В результаті отримано проміжний вигляд функції
для економіки України:



Yt  0,818  0,95  K t 

 0 , 718



 0,05  Lt e 0,032t



 0, 718



1

0, 718

.

Вихідні дані, розраховані у цінах 2007 р. (млн грн), наведені в табл. 1.10
і проілюстровані на рис. 1.6.
Модель А. Припустимо, що зі зміною масштабів виробництва рівень
ефективності залишається постійним, тобто зміна фактора виробництва на
1% веде до зміни випуску продукції також на 1%. Тому за умови, що
  1   , виробнича функція Кобба – Дугласа (рівняння 1.26) набуває
вигляду:
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Y  A  K   L1 ,

(1.27)
де: A – технологічний коефіцієнт,   еластичність випуску продукції щодо
капіталу, 1     еластичність випуску продукції щодо праці.
Таблиця 1.10
Динаміка розриву рівноваги за оцінками фактичного ВВП
(функція CES) у 2000–2013 рр.
Роки

GDP_2007

GDP_fact (за виробничою
функцією CES)

GAP (за виробничою
функцією CES)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

430187,2
468904,0
493287,0
540149,3
605507,4
623672,6
669824,3
720731,0
737307,8
628186,3
653941,9
687946,9
689322,8
689322,8

470339,0
481244,7
493797,6
511054,3
531887,7
556214,5
579668,8
608943,0
635119,4
640338,6
659864,5
675424,4
689322,8
702244,4

40151,8
12340,7
510,6
-29095,0
-73619,7
-67458,1
-90155,5
-111788,0
-102188,4
12152,3
5922,6
-12522,5
0,0
12921,6

Примітки: GDP_2007 – ВВП у постійних цінах 2007 р., млн грн; GDP_fact – фактичний ВВП
(за виробничою функцією CES); GAP – розрив рівноваги між GDP_fact та GDP_2007.
Джерело: обчислено автором.
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Рис. 1.6. Динаміка фактичного ВВП і розриву рівноваги за моделлю CES
Джерело: побудовано автором.
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За наведеними припущеннями оцінимо різновид А функції Кобба – Дугласа та проаналізуємо отримані результати. Статистичні розрахунки проведено засобами MS Excel 2010 (табл. 1.11).
Таблиця 1.11
Кількісне визначення параметрів функції Кобба – Дугласа
за моделлю А
Регресійна статистика
Множинний коефіцієнт
кореляції
Коефіцієнт детермінації
Скоригований коефіцієнт детермінації
Стандартна помилка
регресії
Спостереження

0,972558
0,945869
0,941358
0,081769
14
Дисперсійний аналіз
df

Регресія
Залишок
Результат

SS
1
12
13

Параметри

ЗначуMS
F
щість F
1,40197 209,6
1,401972 2404
85 5,81E-09
0,00668
0,080233 6088
1,482205

Стандартна помилка параметра

t–ста
Верхня
тисти- P–зна- Нижня
ка
чення межа 95% межа 95%

0,000
0
0,000
LN(K/L)
0,9050
0,0625 14,4805
0
Джерело: обчислено автором засобами MS Excel.
Y-перетин

ках

-0,9717

0,1293 -7,5147

-1,2535

-0,6900

0,7688

1,0411

Представимо проміжний вигляд моделі А для економіки України (в дужподані значення t  критерію для коефіцієнтів регресії):

Y 
K
ln     0,972  0,905 ln   . Виконання операції експоненціювання
 7 , 515
14, 481
L
L
дозволило отримати кінцевий вигляд моделі А: Y  0,378  K 0,905  L0, 095 .
Коефіцієнт детермінації R 2  0,946 вказує на те, що регресійна модель пояснює 94,6% варіації залежної змінної. Рівень значущості для Fкритерію (значущість F) менше прийнятого рівня значущості 0,05, тому
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гіпотезу про відсутність лінійної залежності між змінними слід відхилити, що
свідчить про значущість рівняння регресії. Коефіцієнти регресії також
є статистично значущими, так як їх власні рівні значущості менше 0,05.
Оцінки параметрів  і  функції Кобба – Дугласа дорівнюють відповідно
0,905 і 0,095, отже, за збільшення капіталу K на 1% обсяг випуску підвищується в середньому на 0,905%, а за збільшення трудових витрат L на
1% обсяг випуску зростає в середньому на 0,095%. Значення середньої
помилки апроксимації становило 7,0%, що вказує на високу прогностичну
здатність моделі.
Отже, варіант моделі з постійною віддачею А виявився значущим для
всієї економіки. Зазначене свідчить про те, що у розглянутий період (2000–
2013 рр.) формула (1.27) все-таки може бути застосована, хоча, ймовірно,
є менш точною, ніж більш складні моделі. Використаємо побудовану модель для розрахунку розриву рівноваги (GAP) за оцінками фактичного ВВП
(GDP_fact).
Таблиця 1.12
Динаміка розриву рівноваги за оцінками фактичного ВВП (функція
Кобба – Дугласа А) у 2000–2013 рр.
Роки

GDP_2007

GDP_fact (за виробничою
функцією Кобба – Дугласа А)

GAP (за виробничою
функцією Кобба – Дугласа А)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

430187,2
468904,0
493287,0
540149,3
605507,4
623672,6
669824,3
720731,0
737307,8
628186,3
653941,9
687946,9
689322,8
689322,8

462967,7
480549,0
493385,2
515151,6
545993,7
575769,8
611591,9
653041,0
687298,0
693904,4
715151,3
726976,1
739500,1
745233,5

32780,5
11645,0
98,2
-24997,7
-59513,7
-47902,8
-58232,4
-67690,0
-50009,8
65718,1
61209,4
39029,2
50177,3
55910,7

Джерело: обчислено автором.

Модель В. Припустимо, що зі зміною масштабів виробництва рівень
ефективності не залишається постійним, тобто зміна величини фактора
виробництва на 1% призводить до зміни випуску продукції більш (менш) ніж
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на 1%. Тоді виробнича функція (1.26) набуває виду Y  K   L , де  
еластичність випуску продукції щодо капіталу; β – еластичність випуску
продукції щодо праці, 0  a  1 , 0    1 . Результати розрахунків надані
у табл. 1.13.
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Рис. 1.7. Динаміка фактичного ВВП і розриву рівноваги за моделлю А
Джерело: побудовано автором.

Таким чином, отримані результати вказують на те, що сума коефіцієнтів
еластичності за працею та капіталом менше одиниці, так як
(0,114+0,821)=0,935. Отже, модель В демонструє спадну віддачу від масштабу виробництва a    1 . Причому, відповідно до обчислень, трудовий внесок в одну одиницю валового внутрішнього продукту становить
приблизно   0,114 . У свою чергу внесок капіталу в ту саму одиницю
випуску продукції дорівнює 0,821. Із зазначеного випливає, що протягом
останніх років у вітчизняній економіці фактор "капітал" має вагомішу роль
(порівняно з фактором "праця") у процесі виробництва одиниці випуску
продукції.
Нехай проміжний вигляд моделі В для економіки України:
ln Y   0,821 ln K   0,114 ln L  , тоді кінцевий вираз моделі може
16, 696

2, 001

бути виражений таким рівнянням: Y  K 0,821  L0,114 .
Оцінена
модель
має
високий
коефіцієнт
детермінації
R  squared  0,999  . Значення F-критерію менше 0,05 свідчить про
статистичну значущість рівняння регресії. Коефіцієнти регресії є статистич74
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но значущими за рівня значущості менше 0,1. Значення середньої помилки
апроксимації становило 6,8%, що вказує на високу прогностичну здатність
моделі.
Таблиця 1.13
Кількісне визначення параметрів функції Кобба – Дугласа за моделлю В
Регресійна статистика
Множинний
коефіцієнт
кореляції
0,999985
Коефіцієнт
детермінації
0,999970
Скоригований
коефіцієнт
детермінації
0,916634
Стандартна
помилка
регресії
0,078624
Спостереження
14
Дисперсійний аналіз
df
Регресія
Залишок
Результат

Y-перетин

ЗначуSS
MS
F
щість F
2484,1894 1242,0947 200928,11 0,00000
2
33
17
3364
0
12 0,074181 0,006182
2484,2636
14
15

Стандартна
помилка
Пара- парамет- t–стаметри
ра
тистика
0,00000
0 #Н/Д
#Н/Д

P–значення
#Н/Д

Нижня Верхня Нижня Верхня
межа межа межа
межа
95%
95% 95,0% 95,0%
#Н/Д

#Н/Д
#Н/Д
#Н/Д
0,11447
0,01016 0,2391 0,01016 0,23910
ln(L)
1 0,057201 2,001193 0,068511
0
02
0
2
0,82116
0,71400 0,9283 0,71400 0,92832
ln(K)
7 0,049182 16,696447 0,000000
8
25
8
5
Джерело: обчислено автором засобами MS Excel.
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Використаємо побудовану модель для розрахунку розриву рівноваги
(GAP) за оцінками фактичного ВВП (GDP_fact). Як і в попередніх випадках
спостерігається перевищення фактичного ВВП (GDP_fact) над його рівнем
у постійних цінах 2007 р. (GDP_2007).
Таблиця 1.14
Динаміка розриву рівноваги за оцінками фактичного ВВП
(функція Кобба – Дугласа В) у 2000–2013 рр.
Роки

GDP_2007

GDP_fact (за виробничою функцією Кобба-Дугласа В)

GAP (за виробничою функцією Кобба-Дугласа В)

430187,2
468904,0
493287,0
540149,3
605507,4
623672,6
669824,3
720731,0
737307,8
628186,3
653941,9
687946,9
689322,8
689322,8

462646,9
480813,6
494866,3
516748,5
548139,1
578511,6
614027,3
653997,4
686298,8
689660,2
710814,7
723230,6
737352,5
744242,9

32459,7
11909,6
1579,3
-23400,8
-57368,3
-45161,0
-55797,0
-66733,6
-51009,0
61473,9
56872,8
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Рис. 1.8. Динаміка фактичного ВВП і розриву рівноваги за моделлю В
Джерело: побудовано автором.
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Узагальнення результатів дослідження щодо оцінки розривів рівноваги
між ключовими макропоказниками реального сектора економіки України
засвідчило, що впродовж 2000–2008 рр. українська економіка демонструвала позитивну динаміку зростання, а у 2009–2013 рр. унаслідок світової
фінансової кризи спостерігався період кризово-рецесійних процесів. Отже,
після 2008 р. нагальною в Україні стала проблема підвищення рівня сукупного попиту. Для обґрунтованого пояснення чинників, якості та характеру
сукупного попиту звернемося до розгляду всіх його компонент – споживчого, інвестиційного, урядового та зовнішнього попиту.
За даними Державної служби статистики України, до 2004 р. рушійною
силою зростання сукупного попиту був експорт, у період між 2005 і 2013 рр.
найвищими темпами зростання характеризувалися кінцеві споживчі витрати домашніх господарств, що стало наслідком стрімкого зростання соціальних видатків, а отже, зростання реальних наявних доходів населення, реальної заробітної плати та значного розширення обсягів кредитування населення. Зростання питомої ваги споживчих витрат відбувалося переважно за
рахунок скорочення нагромадження капіталу. Результатом скорочення
нагромадження капіталу став брак інвестицій, новітніх технологій, відсутність нових потужностей для виробництва сучасних побутових товарів масового попиту. Зазначене стало основною причиною невисокої пропозиції
споживчих товарів, а отже, мало наслідком виявлений вище розрив між
сукупним попитом та сукупною пропозицією в реальному секторі вітчизняної економіки в передкризовий період.
Таким чином, на прикладі різних варіантів моделі степеневої виробничої
функції оцінено розриви рівноваги (дисбаланси) між ключовими макропоказниками реального сектора вітчизняної економіки. У результаті виявлено
перевищення ВВП у постійних цінах 2007 р. над фактичним ВВП (за виробничою функцією) з 2002 р. по 2008 р., що свідчить про неповне використання наявних в економіці України народногосподарських ресурсів. У період
з 2008 по 2013 рр. спостерігається зворотна ситуація, а саме – ВВП у постійних цінах 2007 р. став меншим за фактичний ВВП (за виробничою функцією). Із зазначеного випливає висновок про занижений та неефективний
сукупний попит на економічні ресурси, що пригнічує інфляцію. У сформованій ситуації набуває значної актуальності спрямованість макроекономічної
політики на стимулювання попиту населення, що матиме наслідком зростання промислового виробництва та підвищення рівня зайнятості.
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Грошовий сектор економіки
Взаємозв‘язок основних секторів економіки забезпечується через грошовий (фінансовий) сектор, представлений грошовими потоками, які проходять через центральний і комерційні банки. Питання встановлення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією грошей можна дослідити за допомогою моделі грошового ринку. Так, лінійна функція реального попиту
M P на гроші має вигляд:

M P  k  Y  h  r ,

де: коефіцієнти k та h відбивають чутливість (еластичність) попиту на
гроші до доходу Y та відсоткової ставки r відповідно. Пропозиція грошей
прямо пропорційна грошовій базі, залежить від величини грошового мультиплікатора і визначається таким чином:
M  Mh  m ,
де: M  пропозиція грошей; Mh  грошова база; m  грошовий мультиплікатор. Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на
гроші дорівнює їхній пропозиції (ця точка відповідає рівноважній відсотковій ставці).
Для оцінки попиту на грошові агрегати в Україні використано логарифмічне рівняння, де як пояснювальні (незалежні) змінні включені змінні, що відбивають фактичний обсяг грошових операцій Yt (наприклад, фактичний
обсяг ВВП), і змінна, яка визначає вартість альтернативи  t (наприклад,
фактичну норму прибутку за немонетарними фінансовими активами):
D
(1.28)
ln M p t  a  bLnY t  ct , b  0, c  0,

де: M p t  розрахунковий попит на реальні грошові залишки для широD

кого або вузького показника грошової маси; M  грошовий агрегат (М1 або
М2) (на кінець періоду, млн грн); p  рівень цін (індекс інфляції); Y  фактичний обсяг ВВП, млн грн;   вартість альтернативи зберіганню грошей
(відсоткова ставка комерційних банків за кредитами (середньозважена
річна, %)); b  еластичність попиту на гроші за доходом; c  квазіеластичність попиту на гроші за змінною вартості альтернативи; ln – обчислення
натурального логарифму показника.
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Параметризоване для економіки України рівняння попиту на гроші
(1.28), представлено нижче29 (у дужках наведено значення t-статистик)3031:
D
ln M 2 t   4,56  1,32  ln Y t  0,03   t , R 2  0,997 (1.29)
 8, 910

38, 210

  6 , 274

Результати розрахунку регресійної статистики наведено у табл. 1.15.
З метою покращення оцінок і отримання достатнього рівня точності
прогнозу, зроблено спробу вибрати фактори, що впливають на попит на
гроші, на основі методу головних компонент, при використанні якого протестовані дві групи змінних. До числа першої групи увійшли змінні:
(1) зміна реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року)
(var 1); (2) відсоткові ставки комерційних банків за кредитами та депозитами (середньозважена річна, %) (var 2, var 3); (3) середньозважена ставка за всіма інструментами (var 4); (4) логарифм індексу промислового
виробництва (var 5). У свою чергу друга група містить такі змінні:
(1) логарифм номінального валового внутрішнього продукту (var 1) або
логарифм обсягів промислового виробництва (var 5); (2) відсоткові ставки
комерційних банків за кредитами та депозитами (середньозважена річна,
%) (var 2, var 3); (3) середньозважена ставка за всіма інструментами
(var 4). У результаті перевірки якості підібраної інформації (в обох групах
змінних) на основі побудови кореляційних матриць, оцінки значень факторних навантажень, аналізу факторних структур та застосування методу
покрокового виключення регресорів, рівняння сукупного попиту на гроші
набуло вигляду:

d ln M 2 t   0,332  0,383 Var1t ,
D

 3, 992

(1.30)

4 ,803

де: Var1t  зміна реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року); літера d – взяття перших різниць.
У ході проведення експериментальних розрахунків індекс інфляції (індекс споживчих цін)
не враховувався.
30 Критичні значення t-статистик за рівня значущості: ***1% (  2,670), **5% (  2,005), *10%
(  1,673).
31 Зважаючи на те, що ВВП є характеристикою потоку, а грошовий агрегат М2 – характеристикою запасу, для побудови рівняння регресії використано річні статистичні дані. Застосування до цих даних розширеного тесту Дікі – Фуллера засвідчило, що за 5-відсоткового рівня
29

статистичної значущості часовий ряд

t

є стаціонарним, тоді як ряди ln M 2t

D

та

lnY t – інтегрованими другого порядку. Отже побудована регресія (1.29) може виявитись
хибною.
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Таблиця 1.15
Кількісне визначення параметрів рівняння попиту на гроші
Регресійна статистика
Множинний
коефіцієнт
кореляції
Коефіцієнт
детермінації
Скоригований
коефіцієнт
детермінації
Стандартна
помилка
регресії

0,9983
0,9965
0,9959
0,0721

Спостереження

14
Дисперсійний аналіз
df

Регресія

ЗначуF
щість F
1568,2
2 16,314 8,1574
7 3,08E-14
SS

MS

Залишок

11 0,0572 0,0052

Результат

13 16,372
Стандартна
помилtка
стаПараме- пара- тистри метра тика

Y-перетин

ln Y 

Pзначення

Нижня
межа
Верхня
95% межа 95%

Нижня
межа
95,0%

Верхня
межа 95,0%

-4,560 0,512 -8,910

0,000

-5,686

-3,433

-5,686

-3,433

1,316 0,034 38,210

0,000

1,240

1,392

1,240

1,392

-0,039

-0,019

-0,039

-0,019


-0,029 0,005 -6,274 0,000
Джерело: обчислено автором засобами MS Excel.

Відомо, що попиту на гроші (сукупному попиту на гроші) суб‘єктів ринку
протистоїть пропозиція грошової маси (сукупна пропозиція), що коригується
засобами державної кредитно-грошової політики. Рівновага на грошовому
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ринку досягається пристосуванням пропозиції грошей до прогнозованого
обсягу попиту.
Як уже зазначалося, пропозицію грошей можна формалізувати як добуток грошового мультиплікатора m  на грошову базу Mh . Причому значення грошового мультиплікатора обчислено на основі фактичних статистичних даних, тоді як значення часового ряду "Грошова база" визначені
шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу.
На основі аналізу літературних джерел визначено фактори, що впливають на показник грошової бази в країні, зокрема: (1) логарифм грошового
агрегату М0; (2) логарифм номінального ВВП; (3) логарифм рівня заощадження населення, млн грн; (4) облікова ставка Національного банку України; (5) логарифм обсягу промислового виробництва.
З усієї сукупності існуючих методів відбору найбільш суттєвих факторів
у регресійній моделі (наприклад, метод усіх можливих регресій, метод виключення, покроковий регресійний метод тощо), оберемо метод покрокового видалення, сутність якого полягає у видаленні з моделі фактора/факторів, що найбільшою мірою відповідальні за мультиколінеарність,
якщо якість моделі при цьому знизиться несуттєво. На основі цього методу
визначено, що ендогенну змінну d ln Mh доцільно моделювати двофакторним регресійним рівнянням, до складу якого входить екзогенна змінна
d ln M 0 та d ln Mh 1 . Результати розрахунків наведено нижче
(табл. 1.16).
За допомогою методу найменших квадратів отримано лінійну залежність оцінки грошової бази:
d ln( Mh)t  0,813 d ln( M 0)t  0,155 d ln( Mh(1))t  0,020 ;
1, 919

9,875

2, 393

R  0,668 (1.31)
2

У результаті отримано ряд різниць dln(Mh). Для переходу до часового
ряду в рівнях за вихідне значення обрано фактичне значення прологарифмованого часового ряду "Грошова база, на кінець періоду, млн грн" на
перший квартал 2000 р., тобто 9,4067. Шляхом множення значення грошової бази на значення грошового мультиплікатора, визначено обсяг пропозиції грошей. Розрив рівноваги між ключовими макропоказниками грошового ринку обчислено як різницю між попитом на грошову масу та її пропозицією. Результати розрахунків наведено в табл. 1.17.
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Таблиця 1.16
Кількісне визначення параметрів рівняння пропозиції грошей
Регресійна
статистика
Множинний
коефіцієнт
кореляції
Коефіцієнт
детермінації
Скоригований
коефіцієнт
детермінації
Стандартна
помилка регресії
Спостереження

0,817
0,668
0,655
0,035
53
Дисперсійний аналіз

df
Регресія
Залишок
Результат

SS
2
50
52

MS
0,120 0,060
0,060 0,001
0,179

Значучущість
F
F
50,262 0,000

tСтандартна стаPПарапомилка
тис- значенметри параметра тика
ня
Y-перетин
0,020
0,008 2,393
0,021
dln(M0)
0,813
0,082 9,875
0,000
dln(Mh)
-0,155
0,081 -1,919
0,061
Джерело: обчислено автором засобами MS Excel.

Нижня Верхня Нижня Верхня
межа межа
межа
межа
95%
95%
95,0% 95,0%
0,003 0,036
0,003
0,036
0,647 0,978
0,647
0,978
-0,318 0,007 -0,318
0,007

Результати експериментальних розрахунків засвідчили, що суттєвий
стрибок у розриві рівноваги між попитом на грошові кошти та їхньою пропозицією відбувся у 2007 р. та за першим варіантом (Money Gap 1) така
тенденція збереглась і наступного року, тоді як за другим варіантом
(Money Gap 2) наростання розриву між попитом на грошові кошти та їхньою пропозицією спостерігалося тривалий час (до 2010 р.). Саме у ці
роки проявилась негативна тенденція розвитку економіки України, яка,
ймовірно, і стала наслідком уразливості та слабкої стійкості національної
економічної системи до зовнішніх шоків в умовах структурних викривлень
ринкової економіки.
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Таблиця 1.17
Динаміка розриву рівноваги між попитом на грошові кошти та
їх пропозицією (протягом 2000–2013 рр.)
Період
часу

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Оцінка попиту
Оцінка попиту
Оцінка
на гроші,
на гроші,
пропозиції
Money Gap 1 Money Gap 2
млн грн (за
млн грн (за
грошей,
рівнянням (1.29)) рівнянням (1.30)) млн грн

30624
48277
64138
95369
134032
187408
246733
363661
485705
433688
600031
775930
834429
893853

29021,61
40837,25
54256,40
77109,68
113909,54
146550,71
200763,15
277675,02
355198,08
346884,01
453518,96
601163,12
740681,84
906313,00

29594,203
45503,976
63549,12
90229,081
110855,58
153750,7
220727,07
318626,32
429231,31
420608,55
533875,9
639202,3
760555,6
893380,77

1029,80
2773,02
588,88
5139,92
23176,42
33657,30
26005,93
45034,68
56473,69
13079,45
66155,10
136727,70
73873,40
472,23

572,59
4666,73
9292,72
13119,40
-3053,96
7199,99
19963,92
40951,30
74033,23
73724,54
80356,94
38039,18
19873,76
-12932,23

Примітки: Money Gap1 – різниця між попитом на гроші (за рівнянням (1.29)) та пропозицією
грошей; Money Gap2 – різниця між попитом на гроші (за рівнянням (1.30)) та пропозицією
грошей.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України : [Електронний
ресурс]. – Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/; Моніторингів макроекономічних та галузевих показників. – К. : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 1999–2011.

Бюджетний сектор економіки
Бюджетна політика, як основна форма політики держави, вирішує двоєдине завдання: забезпечення функціонування бюджетної системи країни
та регулювання соціально-економічних процесів. На застосуванні активної
регуляторної економічної політики держави, яка пов‘язана зі зміною державних видатків, системи оподаткування і проявляється в розрахунку мультиплікатора державних витрат, заснована кейнсіанська модель підтримки
рівноваги. Ця модель конкретизує модель AD-AS для цілей короткострокового макроекономічного аналізу з "жорсткими" цінами і не може бути використана для дослідження довгострокових наслідків макроекономічної політики, пов'язаних зі зростанням або зниженням рівня інфляції. В моделі рівняння сукупного попиту  AD  зображується як функція споживання,

C  a  b  Y  T  , „зміщена‖ вгору на величину I  G . Рівняння для
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сукупної пропозиції є аналогічним до представленого при розгляді моделі
AD-AS. Макроекономічна рівновага бюджетного сектора встановлюється за
умов, коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, тобто в умовах
достатності доходів, необхідних для фінансування державних видатків.
Відхилення від рівноваги між пропозицією та попитом призводять до виникнення бюджетного дефіциту або бюджетного профіциту.
Для оцінки (аналізу) ефективності бюджетної політики в Україні визначимо основні джерела доходів та основні види видатків Зведеного бюджету
України. Так, як свідчать статистичні дані Міністерства фінансів України,
упродовж останніх років у структурі доходів зведеного бюджету найбільшу
частку становлять податкові надходження. Зокрема, у 2013 р. ці надходження дорівнювали 79,9% від загального обсягу доходів (торік – 80,9%).
Причому питома вага податку на додану вартість у структурі доходів
у 2013 р. становила 29% (торік – 31,2%), податку на прибуток підприємств
12,4% (торік – 12,5%), податку з доходів фізичних осіб – 16,3% (торік –
15,3%). Темпи зростання загальної суми та основних видів доходів Зведеного бюджету України упродовж 2010–2013 рр. наведено у табл. 1.18.
Таблиця 1.18
Динаміка загальної суми та основних видів доходів Зведеного
бюджету України, 2010–2013 рр.
Показник

Доходи зведеного бюджету всього,
млн грн
до попереднього року, %
податок з доходів фізичних осіб
до попереднього року, %
податок на прибуток
підприємств
до попереднього року, %
Податок на додану вартість (збір)
до попереднього року, %

2010

2011

2012

2013

314506,3

398553,6

445525,3

442742,9

115,2
51029,3
114,7

126,7
60224,5
118,0

111,8
68092,4
113,1

99,4
72151,1
106,0

40359,1

55097,0

55793,0

54993,8

122,1
86315,9
102,0

136,5
130093,8
150,7

101,3
184785,8
142,0

98,6
181716,9
98,3

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. –
Доступний з : www.minfin.gov.ua.

Щодо видатків зведеного бюджету України, упродовж останніх років переорієнтація пріоритетів бюджетної політики здійснювалася між видатками
на економічну діяльність, соціальний захист та соціальне забезпечення.
Так, у "2005–2010 рр. середньорічний показник зростання поточних трансфертів населенню становив майже 140%, тоді як загального обсягу видат84

Розділ 1. Методологічні підходи до формування макроекономічних балансів…

ків зведеного бюджету – 125,3%"32. Зазначена тенденція збереглась
і в наступні роки. Зокрема, аналіз статистичних даних на офіційному сайті
Міністерства фінансів України свідчить про те, що у структурі видатків зведеного бюджету у 2013 р. найбільшу питому вагу у відсотках до ВВП мали
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, які перебували
в межах 28,7% від загального обсягу (торік – 25,4%), освіту – 20,9% (торік –
20,6%), економічну діяльність – 10% (торік – 10,6%), охорону здоров‘я –
12,2% (торік – 11,9%), обслуговування державного боргу – 6,6% (торік –
5,1%). Темпи зростання зазначених видів видатків Зведеного бюджету
України упродовж 2010–2013 рр. наведено в табл. 1.19.
Таблиця 1.19
Динаміка загальної суми та основних видів видатків Зведеного
бюджету України, 2010–2013 рр.
Показник

2010

2011

2012

2013

Видатки зведеного бюджету всього,
377842,8
416853,6
492454,7
505791,9
млн грн
до попереднього року, %
122,9
110,3
118,1
102,7
Обслуговування державного боргу
16395,4
23949,0
25191,4
33172,1
до попереднього року, %
167,6
146,1
105,2
131,7
Економічна діяльність (без урахування компенсації НАК "Нафтогаз
України" різниці між цінами закупівлі
40408,8
57124,1
52397,2
50757,8
імпортованого природного газу та
його реалізації)
до попереднього року, %
-*
141,4
91,7
96,9
Охорона здоров‘я
44745,4
48961,6
58453,9
61569,5
до попереднього року, %
-*
109,4
119,4
105,3
Освіта
79826,0
86253,6
101560,9
105534,1
до попереднього року, %
-*
108,1
117,7
103,9
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
(без
урахування
видатків на покриття дефіциту кош77939,2
87679,7
125306,9
145062,4
тів Пенсійного фонду України для
виплати пенсій)
до попереднього року, %
-*
112,5
142,9
115,8
Примітка. *На офіційному сайті Міністерства фінансів України функціональна класифікація видатків за 2009 р. не представлена, а отже, відсутня можливість обчислення темпів зростання окремих
статей видатків за 2010 р. порівняно з відповідним періодом минулого року (у відсотках).
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. –
Доступний з : www.minfin.gov.ua.
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія
/ [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, В.І. Сіденко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України
А.І. Даниленка ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 348 с.
32
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Зіставлення величини доходів і видатків зведеного бюджету визначає
стан зовнішнього сектора вітчизняної економіки (дефіцит чи профіцит).
Зокрема, зведення державного бюджету з дефіцитом має місце тоді, коли
обсяги видатків перевищують суму доходів.
На основі статистичних даних, отриманих з офіційного сайту Міністерства фінансів України, проаналізовано динаміку дефіциту Зведеного бюджету
України упродовж 2007–2013 рр. Так, Зведений бюджет України за 2007 р.
виконано з дефіцитом у сумі 7671,4 млн грн, у 2008 р. – у сумі
14183,1 млн грн, у 2009 р. – у сумі 37258,1, за 2010 р. – у сумі 64684,9;
у 2011 р. – у сумі 23057,9 млн грн; у 2012 р. – у сумі 50785,7 млн грн ;
у 2013 р. – у сумі 63591,3 млн грн.
Слід звернути увагу на те, що зведення бюджету з дефіцитом не слід
розглядати тільки як негативне явище. Адже за умов виваженого формування джерел його фінансування та ефективного використання залучених
активів дефіцит бюджету може стати важелем активізації економічного
розвитку країни та вирішення соціальних проблем. Проте неефективна
структура бюджетних видатків, низька якість процесів бюджетного планування та недоліки, притаманні існуючому Податковому кодексу України,
погіршують стан державних фінансів (зокрема, обумовлюють (поглиблюють) проблему існування значного рівня бюджетного дефіциту). Зазначене,
у свою чергу, ускладнює проведення заходів, спрямованих на стабілізацію
макроекономічної ситуації в Україні33. Отже, уряд України має приділити
першочергову увагу розробленню науково-обґрунтованої бюджетної стратегії з метою забезпечення збалансованості надходжень і витрат з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту).
Зовнішній сектор економіки
До основних умов участі країни в міжнародній валютно-фінансовій системі, міжнародному обміні товарами, послугами й капіталами належить
збалансованість рахунків платіжного балансу. Відомо, що встановлення
внутрішньо- і зовнішньоекономічної рівноваги розкриває модель Мандела –
Флемінга, яка є модифікацією моделі IS–LM у зовнішньоекономічному секторі. Крива IS, що є графічною інтерпретацією рівноваги на товарному ринку, відображає збалансованість (наближеність до нуля) між надходженнями
і відпливами грошових коштів за основними статтями поточного рахунку
(експорт товарів та послуг, імпорт товарів та послуг). Крива LM відбиває
умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей, а значить, відображає збалансованість (наближеність до нуля) між
33

Там само.
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надходженнями й відпливами грошових коштів за основними статтями рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій (експорт капіталу, імпорт капіталу). Отже, ринкова рівновага платіжного балансу, пов‘язана зі
збалансованістю між надходженнями і відпливами грошових коштів за основними статтями платіжного балансу, сприяє формуванню нульового
загального сальдо платіжного балансу.
Негативна динаміка зовнішньоекономічного сектора економіки України
відстежена упродовж останніх років. Як зазначено в наукових працях
В.Гейця34, внаслідок фінансової кризи (1998–1999 рр.) в економіці України
вивільнилися ресурси потужностей, поєднання яких зі сприятливою зовнішньоекономічною кон‘юнктурою та запасом цінової конкурентоспроможності
дозволили українській економіці "зростати темпами понад 7% (у середньорічному обчисленні) аж до середини 2008 р.". Проте вже з 2004 р. інфляція
призвела до погіршення зовнішньої позиції економіки України внаслідок
зниження її цінової конкурентоспроможності. Крім того, з 2005 р. зниження
рівня тарифного захисту митної території України, здійснюване урядом та
Верховною Радою України, ревальвація НБУ національної валюти на 3,8%
у квітні 2005 р. (та на 5% протягом 2008 р.) призвели до різкого зростання
імпорту, а отже, викликали стійке погіршення стану поточного рахунку платіжного балансу. Крім того, з 2005 р. відбувалося надмірне накопичення
зовнішнього боргу (в 2007 р. зовнішній борг країни досяг величини майже
у 60% ВВП), що в поєднанні з перевищенням темпів зростання заробітної
плати над темпами зростання продуктивності праці мало наслідком
від‘ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу вже у 2006 р. (-1,6 млрд
дол). Негативна динаміка сальдо поточного рахунку тривала і в наступні періоди. За 2012 р. від‘ємне сальдо рахунку поточних операцій становило
-4,8 млрд дол. США, що перевищило рівень 2011 р. у 1,44 раза, а рівень
2010 р. у 5 разів. Проте, якщо в минулі роки періоду, що аналізується, це
сальдо перекривалося додатним сальдо фінансового рахунку (яке, зокрема, за підсумками 2006 р., становило 3,9 млрд дол.), то, незважаючи на
позитивне сальдо цього рахунку в 2010–2012 рр., воно вже було не в змозі
перекрити дефіцит поточного рахунку.
Отже, узагальнюючи сказане вище, зазначимо, що для досягнення збалансованості зовнішнього сектора України, ліквідації загрозливих дисбалансів та пов‘язаних з ними факторів вразливості потребують основні рахунГеєць В.М. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики
України до і під час фінансової кризи // Економіка України. – 2009. – № 2 (567). – С. 5–23.
34
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ки платіжного балансу (а саме: рахунок поточних операцій та рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій).
Отже, результати експериментальних розрахунків засвідчили існування
розбалансованості основних секторів вітчизняної економіки і, хоча рівновага між попитом і пропозицією виникає як окремий випадок їхньої постійної
нерівноваги, зауважимо, що розбіжність між цими величинами послаблює
дієвість керуючих впливів на національну економіку, спрямованих на протидію кризовим явищам. Тому для завчасного попередження кризових
явищ в економіці України актуальним є розроблення алгоритму (технології)
побудови комплексу моделей вибору індикаторів небезпечних дисбалансів
в економіці країни.
Сценарії модельних розрахунків ймовірності
економічних криз в Україні
Алгоритм (технологія) побудови комплексу моделей вибору індикаторів
небезпечних економічних дисбалансів поєднує та розвиває ідеї, викладені
в працях К. Боріо, Г. Камінскі, С. Лізондо, К. Рейнхарт35. Покажемо кроки
алгоритму з детальним поясненням ключових процедур.
Крок 1. Вибір формату представлення показників – провісників економічних дисбалансів, які впливають на виникнення кризової ситуації в економіці.
Такі показники мають відповідати умовам (критеріям) і вимогам реальності
(дійсності), простоти, кількісної вимірності недорогим та надійним способом,
прогностичної цінності (інформативності, прогностичності), економічної
інтерпретованості.
Крок 2. Вибір показників – потенціальних провісників значних економічних дисбалансів в Україні на основі результатів якісного аналізу та
методу порівняння середніх величин (t-статистики Стьюдента). Якісний
підхід базується на графічному порівнянні динаміки фундаментальних
економічних показників у період кризи, перед та після кризи і у спокійному
стані, що дає можливість проаналізувати, наскільки сильно відрізняється
поведінка різних індикаторів у докризовому та післякризовому періодах
і зробити висновок щодо можливості їхнього використання як ранніх попереджувальних сигналів.
Borio C., Lowe P. Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus [Електронний ресурс] // BIS Working Papers. – 2002. – № 114. – Доступний з :
http://www.bis.org/publ/work114.pdf; Kaminsky G. , Lizondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators
of Currency Crises [Електронний ресурс] // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45 (№1) – Доступний з : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6981/1/leading-indicators.pdf.
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Існують різні випадки використання t-критерію, з яких у дослідженні використано два. У першому випадку його застосовано для перевірки гіпотези
про рівність вибіркових середніх x та y, знайдених за незалежними малими
вибірками обсягів n та m . У другому випадку – для порівняння середніх
величин довільно розподілених генеральних сукупностей (великі незалежні
вибірки).
Крок 3. Ідентифікація небезпечних економічних дисбалансів на основі
методології економетричного моделювання (probit-, logit-моделі). Серед
пророблених кроків можна виділити такі:
по-перше, формалізація залежної бінарної змінної (тобто присвоєння
одного з двох значень – 0 або 1);
по-друге, визначення змінних, які мають бути включені до моделі з бінарними результативними показниками (probit-, logit-моделі). Зазначене здійснювалось на основі таких критеріїв (усіх або кількох): (1) наявності найбільш тісного лінійного зв‘язку між залежною бінарною змінною Y та незалежними змінними, тобто найбільшого значення статистики Макфаддена
( McFadden R2 statistics), що є аналогом R2 для лінійної регресії; (2) статистичної значущості пояснюючих змінних (змінної), тобто значення z-statistic для цієї змінної (змінних) мало бути поза критичною областю, та відсутності тісного зв‘язку між ними (коефіцієнт кореляції був меншим
за 0,7); (3) мінімальної зашумленості даних36 (або максимального перевищення умовної ймовірності настання кризи над безумовною ймовірністю
настання кризи);
по-третє, вибір типу моделі з бінарними результативними показниками. Тип моделі визначається або функцією стандартного нормального розподілу (пробіт-модель), або функцією логістичного розподілу (логітмодель).
по-четверте, оцінка значущості моделі бінарного типу в цілому. Перевищення значення критерію відношення правдоподібності LR  над критич2
ним значенням  крит.  ; v  (де

  рівень значущості,   ступені свобо-

Для оцінки рівня зашумленості застосовано методологію сигнального підходу, яка передбачає розрахунок таких показників: кількість кварталів, в які було подано правильні сигнали
про настання кризи (A); кількість кварталів, в які індикатор подав неправильний сигнал або
шум (B), кількість кварталів, в які не було подано сигнал про кризу за її наявності (C) та
кількість кварталів, в які не було подано сигнал про кризу, за її відсутності (D). Відношення
відсотка "поганих" (помилкових) сигналів B/(B+D) до відсотка "хороших" сигналів A/(A+C),
тобто відношення "шум/сигнал" являє собою показник зашумленості індикатора.
36
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ди) вказує на те, що рівняння в цілому є значущим, з чого випливає висновок про вплив обраних показників на ймовірність настання кризи.
LR  2  ln L  ln L0  ,
де: ln L  значення логарифму функції правдоподібності; ln L0  значення логарифму функції правдоподібності для тривіальної моделі (тобто
моделі, яка включає константу (перетин) і не включає незалежні змінні).
Крок 4. Прогнозування ймовірності настання кризових явищ на основі
побудованої моделі з бінарними результативними показниками probit- (logit-)
моделі та/або визначення оптимальних граничних значень індикаторів небезпечних економічних дисбалансів на основі мінімізації відношення шуму
до "хороших" сигналів (або максимізації різниці між умовною та безумовною
ймовірностями настання кризових явищ).
Для України показники – потенційні провісники загрозливих економічних
дисбалансів визначались унаслідок аналізу динаміки статистичних даних:
(1) баланс реального сектора (ВВП); (2) грошово-кредитний огляд; (3) державний бюджет; (4) платіжний баланс. Інформаційну базу утворили квартальні та річні дані за 2000–2013 рр. Державної служби статистики України,
Національного банку України, а також міжнародної фінансової статистики
МВФ та Світового банку. При цьому індикатори являють собою співвідношення або номінальних, або індексних показників.
Графічний (якісний) аналіз та метод порівняння середніх на основі
t-статистики Стьюдента. Для звуження групи (множини) відносних синтетичних показників – потенційних провісників небезпечних економічних дисбалансів в Україні й вибору тих, що реагують на кризу (тобто є реагуючими
та попереджувальними), в роботі використані графіки розрахованих співвідношень показників. У результаті з множини економічних показників (сформованої бази даних) виділено три групи відносних синтетичних показників
стосовно реакції їхньої динаміки на початок фінансово-економічної кризи
2008 р. в Україні (визначення періоду різкого зламу тенденції квартальних
змін)37: попереджувальні, динаміка яких збурюється раніше ІV кв. 2008 р.;
що реагують на кризу, які характеризуються зламом тенденції, починаючи саме з ІV кв. 2008 р.; ті, що виникли як наслідок фінансовоекономічної кризи 2008 р. (характеризуються зламами у 2009, 2010 рр.).
Класифіковано на підставі: Шумська С.С., Скрипниченко М.І. Інструментарій моніторингу
та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України // Економіка і прогнозування. –
2010. – № 2. – С. 26–44.
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Для ліквідації обмеження якісного статистичного аналізу, яке полягає
у суб‘єктивності в інтерпретації динаміки показників при оцінці того, чи існують систематичні відмінності між динамікою показників у сприятливих та
передкризових умовах, застосовано t-критерій Стьюдента для порівняння
середніх значень за періоди, що безпосередньо передують кризі (з I кв.
2000 р. по IV кв. 2007 р.) та в кризові й післякризові періоди (з I кв. 2008 р.
по I кв. 2012 р.).
Спершу для перевірки часового ряду на нормальність застосовано критерій Пірсона. Між підвибірками тих часових рядів, поведінка яких піддається нормальному закону розподілу, оцінено ступінь тісноти зв‘язку на основі
обчислення лінійного коефіцієнта кореляції. Приймалось, що зв'язок присутній у разі, якщо коефіцієнт кореляції більший або дорівнює 0,5, в іншому
випадку зроблено висновок про незалежність вибірок. Перевірка гіпотези
про рівність дисперсій на основі тесту Фішера – Снедекора проводилась
лише для незалежних вибірок. До вибірок, які за результатами проведених
експериментальних розрахунків відібрані як такі, що задовольняють вимогам нормальності розподілу за рівнем значущості   0,05 ; незалежності,
а також рівності дисперсій, застосовано статистику Стьюдента, на основі
чого встановлено, значуще чи незначуще розрізняються вибіркові середні,
знайдені за незалежними малими вибірками. В результаті обрано перелік
відносних синтетичних показників, що класифіковані автором як такі, що
реагують на кризові явища.
Для вибірок, поведінка яких, за критерієм Пірсона, не піддається нормальному закону розподілу, збільшено кількість спостережень за рахунок
переходу до статистики за показником у місячному розрізі. Зазначене дало
можливість порівняти середні значення цих часових рядів на основі варіанта довільно розподілених генеральних сукупностей (великі незалежні вибірки). В результаті обрано додатковий перелік відносних синтетичних показників, для яких зроблено висновок про суттєву відмінність між вибірковими
середніми.
З одного боку, проблема суб‘єктивності у виборі індикаторів економічних
дисбалансів, притаманна якісному статистичному аналізу, була вирішена,
однак, з іншого боку, використання методу порівняння середніх значно
звузило коло показників – потенційних провісників виникнення негативних
трендів розвитку економіки України, оскільки поведінка більшості часових
рядів економічних показників не піддається нормальному закону розподілу.
В результаті проведених розрахунків отримано такий перелік змінних –
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потенційних провісників виникнення небезпечних економічних дисбалансів
в економіці України:
попереджувальні, динаміка яких збурюється раніше IV кв. 2008 р.
1) Індекс цін виробників промислової продукції в Україні (до відповідного
періоду попереднього року) / індекс цін виробників США у переробній промисловості (до відповідного періоду попереднього року);
2) експорт товарів і послуг (млн грн) / імпорт товарів і послуг (млн грн);
3) індекс споживчих цін в Україні (до відповідного періоду попереднього
року) / середньозважена ставка за всіма інструментами (до відповідного
періоду попереднього року);
4) кредити комерційних банків в іноземній валюті, млн грн, на кінець періоду / кредити комерційних банків в національній валюті, млн грн, на кінець
періоду;
що реагують на кризу (характеризуються зламом тенденції, починаючи саме з IV кв. 2008 р.)
1) темпи зростання податкових надходжень / індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року);
2) чистий експорт товарів та послуг, млн грн / номінальний ВВП,
млн грн;
ті, що виникли як наслідок фінансово-економічної кризи 2008 р. (характеризуються зламами у 2009, 2010 рр.)
1) темп зростання кредитування комерційними банками (в національній
валюті) / індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року);
2) темпи зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року) / темп зростання кредитування комерційними банками (в національній валюті).
Економетричне моделювання та сигнальний підхід. На основі розрахунку індексу тиску на валютному ринку IEMP3839 визначено кризові пе-

Для обчислення IEMP у дослідженні застосовано методологію, запропоновану в працях
таких вчених як Б. Ейченгрін, Е. Роуз , Ч. Виплош:
38
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ріоди в економіці України, зокрема: I кв. 2000 р., I кв. 2004 р., IV 2008 р., I кв
2009 р. і III кв. 2009 р.40. У результаті отримано послідовність, що складається з одиниць та нулів (1 – якщо криза мала місце та 0 – у разі відсутності
кризи), яку використано як залежну змінну для побудови однофакторних та
багатофакторних моделей бінарного вибору (probit-, logit-моделі).
Дотримання критеріїв тісного лінійного зв‘язку між залежною бінарною
змінною Y та незалежними змінними (найбільше значення статистики
Макфаддена), статистичної значущості пояснюючих змінних, мінімальної
зашумленості даних засвідчило, що найбільш придатними для прогнозування ймовірності розгортання кризи в економіці України виявились такі
групи відносних синтетичних показників:
(1) z 6 t – експорт товарів і послуг, млн грн / номінальний ВВП, млн
грн"; z11t – депозити комерційних банків (строкові та до запитання) в національній та іноземній валюті, млн грн / кредити, надані комерційними банками суб‘єктам господарювання України в національній та іноземній валюті, млн грн; z13t – індекс споживчих цін в Україні (до відповідного періоду
попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції в Україні
(до відповідного періоду попереднього року); z18t – індекс споживчих цін
в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / динаміка індексу
ПФТС (до відповідного періоду попереднього року).


 ; resit  міжнародні валютні резерви країни i в період t ;  res 

 resit   resUSt 


стандартне відхилення різниці між 
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Кризовою можна вважати таку ситуацію, за якої величина індексу перевищує середнє зна-

чення  EMP на    EMP , або  EMP , якщо  1 , тобто: EMPt  β σEMP  μEMP .
39 Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks // Economic Policy. – 1995. – № 21. – Р. 251–296.
40 Представлений підхід до ідентифікації кризових періодів в економіці країни є гнучким, має
можливості модифікації та актуалізації розрахунків. У результаті ряд бінарних змінних може
бути змінено.
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(2) z 4 t – темпи зростання податкових надходжень до бюджету (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання номінального ВВП
(до відповідного періоду попереднього року); z 6 t – експорт товарів і послуг,
млн грн / номінальний ВВП, млн грн; z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ (до відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників
промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року); z18t –
індекс споживчих цін в Україні (до відповідного періоду попереднього року) /
динаміка індексу ПФТС (до відповідного періоду попереднього року).
(3) z 4 t – темпи зростання податкових надходжень до бюджету (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання номінального ВВП
(до відповідного періоду попереднього року); z 7 t – доходи Державного
бюджету, млн грн / видатки Державного бюджету, млн грн; z 9 t – темпи
зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року) /
темпи зростання внутрішнього боргу (до відповідного періоду попереднього
року); z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ (до відповідного періоду
попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року).
(4) z8 t – доходи зведеного бюджету (млн грн) / видатки зведеного бюджету, млн грн; z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ (до відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року); z14t – темпи зростання
податкових надходжень до бюджету / індекс цін виробників промислової
продукції в Україні (до відповідного періоду попереднього року); z16t – темпи зростання кредитів комерційних банків у національній валюті / індекс
споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року).
(5) z1t – валове нагромадження основного капіталу (млн грн)/ номінальний ВВП, млн грн; z 6 t – експорт товарів і послуг, млн грн / номінальний ВВП, млн грн; z 9 t – темпи зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання внутрішнього боргу (до
відповідного періоду попереднього року); z18t – індекс споживчих цін
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в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / динаміка індексу
ПФТС (до відповідного періоду попереднього року).
(6) z1t – валове нагромадження основного капіталу (млн грн)/ номінальний ВВП, млн грн; z 4 t – темпи зростання податкових надходжень до
бюджету (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання
номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року); z 6 t – експорт товарів і послуг, млн грн / номінальний ВВП, млн грн; z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ (до відповідного періоду попереднього року) /
індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року.
Ці групи індикаторів у середньому передбачили 95,8% криз. При цьому
мінімальний відсоток криз (75%) передбачено п‘ятою комбінацією індикаторів небезпечних економічних дисбалансів. Інші комбінації індикаторів передбачили 100% криз. Покажемо формалізований вигляд пробіт-моделей
оцінки ймовірності настання кризових явищ в економіці України (табл. 1.20),
лінійні форми яких утворені обраними комбінаціями відносних індикаторів
небезпечних економічних дисбалансів.
Таблиця 1.20
Пробіт-моделі оцінки ймовірності кризових явищ в економіці України
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Формалізований вигляд пробіт-моделей

Y1 = 1-@CNORM(-(115,48* z6t
3,14* z18t - 34,49* z11t - 81,08))
Y2 = 1-@CNORM(-(-27,99* z4t
0,99* z18t + 21,99* z10t - 2,86))
Y3 = 1-@CNORM(-(-31,48* z4t
3,08* z9t + 28,45* z10t - 15,75))
Y4 = 1-@CNORM(-(15,02* z8t
29,42* z14t + 9,82* z16t - 22,12))
Y5 = 1-@CNORM(-(-76,32* z1t
2,12* z18t - 25,90* z 9 t - 64,30))

+ 33,13* z13t +
+ 10,62* z6t +
+ 21,94* z7t + 23,49* z10t + 115,62* z 6t +

Y6 = 1-@CNORM(-(-47,48* z1t - 23,36* z4t +
7,54* z 6t + 31,74* z10t - 3,38))

Значення критерію відношення правдоподібності

18,887
17,998
19,836
19,664
19,864
18,351

Примітка: Yi i  1..6 - бінарна змінна, яка набирає значення 1, якщо в країні спостерігається криза, і 0 – за її відсутності.
Джерело: авторські розрахунки.
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Прогноз показників – провісників небезпечних дисбалансів
z 6t
z 25t
z 26t
z11t
z 4t
за
Методи
данипрогнозу- Періоди ми на
вання
кінець
I кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
III кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
I кв.
2014 р.

IV кв.
0,511 0,653 0,988
2014 р.
I кв.
0,557 0,643 0,981
2015 р.
II кв.
0,500 0,576 0,985
Варіант 1
2015 р.
III кв.
0,484 0,558 0,974
2015 р.
IV кв.
0,469 0,541 0,973
2015 р.
IV кв.
0,454 0,458 0,943
2014 р.
I кв.
0,452 0,456 0,942
2015 р.
II кв.
0,450 0,453 0,941
Варіант 2
2015 р.
III кв.
0,447 0,451 0,940
2015 р.
IV кв.
0,445 0,449 0,939
2015 р.
IV кв.
0,508 0,537 0,992
2014 р.
I кв.
0,505 0,534 0,991
2015 р.
II кв.
0,502 0,531 0,990
Варіант 3
2015 р.
III кв.
0,498 0,528 0,990
2015 р.
IV кв.
0,495 0,525 0,989
2015 р.
Джерело: розроблено автором.
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за
даними на
кінець
III кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
I кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
III кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
I кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
III кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
I кв.
2014 р.

за
даними на
кінець
III кв.
2014 р.

0,962 0,996 0,854 0,650 0,635 1,142 1,061
0,981 1,053 0,785 0,650 0,637 1,261 1,183
0,998 1,198 1,082 0,657 0,636 1,127 1,114
1,005 1,222 1,094 0,657 0,636 1,127 1,100
0,991 1,133 0,950 0,647 0,635 1,018 1,020
0,946 1,741 1,690 0,513 0,522 1,040 1,040
0,945 1,759 1,706 0,505 0,514 1,041 1,041
0,944 1,776 1,722 0,497 0,506 1,042 1,041
0,943 1,793 1,738 0,489 0,498 1,043 1,042
0,942 1,810 1,753 0,481 0,491 1,043 1,043
0,992 1,100 1,047 0,658 0,642 0,917 0,909
0,991 1,102 1,048 0,653 0,637 0,915 0,907
0,990 1,103 1,048 0,649 0,632 0,914 0,906
0,989 1,105 1,049 0,644 0,628 0,912 0,904
0,988 1,107 1,049 0,639 0,623 0,910 0,902
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Таблиця 1.21
в економіці України
z 28t
z 7t

z 27t

z 8t

z 29t

z 31t

z1t

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- дани- даними на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на ми на
кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець кінець
I кв. I кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р. 2014 р.

1,354 1,466 0,812 0,807 0,580 0,575 0,808 0,755 1,072 0,862 0,864 0,763 0,220 0,183
1,364 1,648 0,957 0,949 0,586 0,585 1,009 0,967 1,273 1,193 0,928 0,879 0,179 0,155
0,939 1,106 0,864 0,856 0,939 0,932 0,846 0,811 1,132 1,125 0,909 0,885 0,161 0,139
0,916 0,829 0,943 0,935 0,994 0,998 0,958 0,918 1,133 1,130 0,925 0,901 0,171 0,148
0,908 0,831 0,847 0,840 0,994 1,009 0,883 0,846 1,022 1,045 0,952 0,909 0,210 0,181
0,954 0,971 0,844 0,844 0,743 0,732 0,888 0,881 1,023 1,015 1,042 1,044 0,201 0,196
0,958 0,977 0,841 0,840 0,732 0,721 0,885 0,878 1,021 1,014 1,034 1,036 0,201 0,196
0,963 0,982 0,838 0,837 0,722 0,710 0,882 0,875 1,020 1,012 1,027 1,029 0,201 0,196
0,968 0,987 0,834 0,834 0,711 0,699 0,879 0,872 1,018 1,010 1,020 1,022 0,200 0,195
0,973 0,992 0,831 0,831 0,701 0,689 0,877 0,869 1,017 1,009 1,013 1,015 0,200 0,195
0,857 1,207 0,948 0,834 0,971 0,605 1,002 0,804 0,915 0,921 1,020 0,968 0,142 0,138
0,863 1,222 0,945 0,830 0,972 0,601 1,001 0,800 0,912 0,918 1,014 0,961 0,142 0,137
0,868 1,237 0,942 0,825 0,973 0,596 1,000 0,796 0,909 0,914 1,009 0,955 0,141 0,137
0,874 1,252 0,940 0,821 0,974 0,591 0,999 0,792 0,906 0,911 1,003 0,949 0,141 0,137
0,879 1,268 0,937 0,817 0,975 0,587 0,998 0,787 0,902 0,908 0,998 0,943 0,141 0,136
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Наступний крок полягав в оцінці значущості пробіт-моделей у цілому.
В усіх випадках спостерігається перевищення значення критерію відношення правдоподібності LR  2  ln L  ln L0  над критичним значенням
2
  0,05; v  4  9,488 , отже, рівняння в цілому є значущими,
 крит

тобто обрані відносні синтетичні показники впливають на ймовірність настання кризи. Від‘ємні коефіцієнти вказують, що за збільшення значень
відповідних відносних синтетичних показників знижується ймовірність настання кризи у вітчизняній економіці. У свою чергу, додатні значення коефіцієнтів указують на підвищення ймовірності настання кризи за збільшення
відповідних відносних синтетичних показників.
Сформована система індикаторів небезпечних економічних дисбалансів
створює базу для побудови діагностичних систем стосовно оцінювання ймовірності настання фінансово-економічної кризи в країні. Сутність викладеного
дає підстави стверджувати, що, використовуючи отримані результати, можна
спрогнозувати ймовірність настання кризових явищ у майбутньому, для чого
необхідно встановити значення екзогенних змінних моделей на періоді упередження прогнозу.
У табл. 1.21 наведено результати прогнозування значень екзогенних
змінних за трьома обраними в роботі методами (метод експертних оцінок
(варіант 1), метод екстраполяції тренду (варіант 2), метод екстраполяції
за середнім темпом зростання (варіант 3)).
Прогнозування за допомогою методів екстраполяції засноване на зберіганні загальної тенденції розвитку явищ у часі. При побудові прогнозу за
експертним методом використано оцінки майбутніх значень показників
з урахуванням динаміки їхніх фактичних значень за попередні періоди
(з I кв. 2000 р. по I кв. 2014 р.). За всіма методами отримані прогнозні значення показників – провісників кризових явищ у цілому виявились достатньо оптимістичними. Використовуючи ці прогнозні значення, встановлена
ймовірність настання негативних тенденцій в економіці України
(табл. 1.22). Через ускладнення економічної ситуації та різке загострення
соціально-політичної обстановки в країні протягом II–III кв. 2014 р. відбулось погіршення базових макроекономічних показників. Враховуючи тенденції у динаміці макропоказників за останні періоди, прогнозні значення
було переглянуто (за трьома методами прогнозу), і відповідно змінено
оцінки ймовірності настання кризових явищ в економіці України
у IV кв. 2014 р. та упродовж 2015 р.
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Об‘єднуючи результати прогнозування за шістьма пробіт-моделями, зазначимо, що за експертним методом прогнозування у IV кв. 2014 р. на високу ймовірність настання кризових явищ в економіці України (на рівні вищому
за 0,91) вказують результати прогнозування за другою, третьою та шостою
пробіт-моделями. За цим же методом прогнозування висока ймовірність
настання кризи (вища за 0,81) виявлена і у I кв. 2015 р. (за третьою, п‘ятою
та шостою пробіт-моделями). Крім того, результати оцінки за шостою моделлю (за методом екстраполяції на основі середнього темпу зростання)
сигналізують про настання кризи у вітчизняній економіці також і упродовж
II–IV кв. 2015 р.
Таблиця 1.22
Прогноз імовірності настання кризових явищ в економіці України
Варіант 1
Варіант 2
Варіант
Бінарна Період упе- Варіант 1 (за даними Варіант 2 (за даними Варіант 3 3 (за
змінна редження (за даними на кінець (за даними на кінець (за даними даними
на кінець
III кв.
на кінець
III кв.
на кінець на кінець
прогнозу
Yi
I кв. 2014 р.) 2014 р.) I кв. 2014 р.) 2014 р.) I кв. 2014 р.) III кв.
2014 р.)

Y1

Y2

Y3

IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв. 2015 р.
IV кв.
2015 р.
IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв.
2015 р.
IV кв.
2015 р.
IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв.
2015 р.
IV кв.
2015 р.

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0005
0,0000
0,0000

1,0000
0,4857
0,0325

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,9145

1,0000

0,0000

0,0000

0,0007

1,0000

0,1156
0,0000

1,0000
0,0057

0,0000
0,0000

0,0000
0,0001

0,0011
0,0018

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0027

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0040

1,0000

0,9978

1,0000

0,0000

0,0000

0,0079

1,0000

0,9944
0,0000

1,0000
0,0003

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0114
0,0163

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0230

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0318

1,0000
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Продовження табл. 1.22
Варіант 1
Варіант 2
Варіант
Бінарна Період упе- Варіант 1 (за даними Варіант 2 (за даними Варіант 3 3 (за
змінна редження (за даними на кінець (за даними на кінець (за даними даними
на кінець
III кв.
на кінець
III кв.
на кінець на кінець
прогнозу
Yi
I кв. 2014 р.) 2014 р.) I кв. 2014 р.) 2014 р.) I кв. 2014 р.) III кв.
2014 р.)

Y4

Y5

Y6

IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв.
2015 р.
IV кв.
2015 р.
IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв.
2015 р.
IV кв.
2015 р.
IV кв.
2014 р.
I кв. 2015 р.
II кв. 2015 р.
III кв.
2015 р.
IV кв.
2015 р.

0,1134

1,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,7653

0,0006
0,0000

1,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0001
0,0002

0,8497
0,9172

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0004

0,9562

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0006

0,9792

0,0965

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8132
0,0000

1,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

0,0002

0,0033

0,3063

1,0000

1,0000
0,0001

1,0000
0,9997

0,0003
0,0005

0,0052
0,0076

0,3805
0,4597

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

0,0008

0,0120

0,5411

1,0000

0,0000

0,0000

0,0012

0,0163

0,6211

1,0000

Джерело: розроблено автором.

Для збільшення можливостей завчасного попередження виникнення загрозливих економічних дисбалансів у вітчизняній економіці зробимо спробу
визначити граничні (порогові) значення відносних синтетичних показників,
що утворюють лінійні форми пробіт-моделей, наведених у табл. 1.20. Додатково до зазначених також проаналізуємо такі групи відносних синтетичних
показників:
(1) z 6t – експорт товарів і послуг млн грн / номінальний ВВП,
млн грн; z13t – індекс споживчих цін в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції в Україні (до
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відповідного періоду попереднього року); z18t – індекс споживчих цін
в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / динаміка індексу
ПФТС (до відповідного періоду попереднього року); z 4t – темпи зростання
податкових надходжень до бюджету (до відповідного періоду попереднього
року) / темпи зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року).
(2) z 6t – експорт товарів і послуг млн грн / номінальний ВВП,
млн грн; z13t – індекс споживчих цін в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції в Україні (до
відповідного періоду попереднього року); z18t – індекс споживчих цін
в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / динаміка індексу
ПФТС (до відповідного періоду попереднього року); z11t – депозити комерційних банків (строкові та до запитання) в національній та іноземній валюті,
млн грн / кредити, надані комерційними банками суб‘єктам господарювання
України в національній та іноземній валюті, млн грн.
(3) z 4t – темпи зростання податкових надходжень до бюджету (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання номінального ВВП
(до відповідного періоду попереднього року); z 5t – експорт товарів і послуг,
млн грн / імпорт товарів і послуг, млн грн; z18t – індекс споживчих цін
в Україні (до відповідного періоду попереднього року) / динаміка індексу
ПФТС (до відповідного періоду попереднього року).
(4) z 9 t – темпи зростання номінального ВВП (до відповідного періоду
попереднього року) / темпи зростання внутрішнього боргу (до відповідного
періоду попереднього року); z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ
(до відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року); z 24t – індекс
цін виробників у виробництві продуктів нафтоперероблення в Україні (до
відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників США
у виробництві продуктів нафтоперероблення (до відповідного періоду попереднього року).
(5) z1t – валове нагромадження основного капіталу, млн грн / номінальний ВВП млн грн; z10t – темпи зростання облікової ставки НБУ (до
відповідного періоду попереднього року) / індекс цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року); z 4t – темпи
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зростання податкових надходжень до бюджету (до відповідного періоду
попереднього року) / темпи зростання номінального ВВП (до відповідного
періоду попереднього року); z 6t – експорт товарів і послуг, млн грн / номінальний ВВП, млн грн.
(6) z1t – валове нагромадження основного капіталу, млн грн / номінальний ВВП, млн грн; z 6t – експорт товарів і послуг, млн грн / номінальний ВВП, млн грн; z18t – індекс споживчих цін в Україні (до відповідного
періоду попереднього року) / динаміка індексу ПФТС (до відповідного періоду попереднього року); z 9 t – темпи зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року) / темпи зростання внутрішнього боргу
(до відповідного періоду попереднього року).
Ці групи відносних синтетичних показників утворюють лінійні форми
пробіт-моделей, якість побудови прогнозу ймовірності настання кризи за
якими, відповідно до критерію "шум/сигнал", є високою41, проте значення
статистики Макфаддена є меншим за значення цієї статистики для моделей, формалізований вигляд яких представлено у табл. 1.20.
Для наведених вище груп відносних синтетичних показників визначені
граничні значення на основі адаптації методики, запропонованої на саміті
"Групи 20" (Вашингтон, 15 квітня 2011 р.). Зокрема, порівняння поточних
значень індикатора здійснюється з середнім значенням упродовж благополучного періоду, тобто з 2000 р. по 2004 р. Граничні (порогові) значення
розраховані як критичні відхилення від середнього значення. Критерієм
оптимальності у разі визначення величини критичного відхилення виступає
баланс між помилками першого та другого роду, тобто між ризиком мати
значну кількість хибних сигналів (якщо сигнал є наслідком незначної ймовірності настання кризи) й ризиком пропустити кризу (якщо сигнал з'являється
лише після настання кризи). У цьому разі величина відхилення становила
2   , де   середньоквадратичне відхилення. Результати експериментальних розрахунків граничних значень відносних синтетичних показників
наведені у табл. 1.23.
Якщо дотримуватися методології дослідження, яка наведена в працях
Г. Камінскі, С. Лізондо, К. Рейнхарт42 щодо випереджальних індикаторів,
Співвідношення "шум/сигнал" значно менше за одиницю.
Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators of Currency Crises [Електронний
ресурс] // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45 (№1). – Доступний з : http://mpra.ub.unimuenchen.de/6981/1/leading-indicators.pdf.
41
42
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дані табл. 1.23 свідчать, що перші чотири групи відносних економічних індикаторів є випереджальними, адже сигнали про кризу надходять за певний
період до її настання. Отже, дотримано теоретичних аспектів системи раннього попередження. Сигнали від останніх двох груп відносних економічних
індикаторів надходять безпосередньо в кризові періоди, тому підґрунтям
передбачення криз у цьому разі є методи економічного прогнозування.
Таблиця 1.23
Граничні значення показників – провісників виникнення небезпечних
дисбалансів в економіці України
Кількість
Кількість
Групи
Нижнє
кризових
Кількість
Критерій Середнє
кризових
відносних
гранич Верхнє
епізодів,
кризових
"шум/ значення
епізодів,
синтетичне
граничне передбачених
епізодів,
сигпоказпередбачених
них показзначен- значення за один кварпередбачених
43
нал"
ника
у кризовий
ників
ня
тал до настанневірно
період
ня кризи

1)

z 6t

2)

z1 3t

3)

z1 8t

4)

z 4t

0,9616 0,8497 1,0734

1)

z 6t

0,5966 0,4591 0,7340

2)

z1 3t

3)

z1 8t

4)

z11t

0,9302 0,8397 1,0207

1)

z 4t

0,9616 0,8497 1,0734

2)

z 5t

3)

z1 8t

0,9080 0,2911 1,5250

1)

z 9t

1,1710 0,9484 1,3831

2)

z 1 0t

0,0800** 0,6102 0,3009 0,9194

3)

z 24t

1,3092 1,2510 1,3674

0,5966 0,4591 0,7340
0*

0,0351*

0**

0,9906 0,8750 1,1062
0,9080 0,2911 1,5250

0,9906 0,8750 1,1062
0,9080 0,2911 1,5250

1,0815 0,9581 1,2050

2 (50%)

0

0

3 (75%)

1 (25%)

1

1 (25%)

0

0

1 (25%)

2 (50%)

1

У цьому разі "правильним" вважається сигнал, що надійшов упродовж часового горизонту:
або за один квартал до настання кризи, або у кризовий період.
43
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Продовження табл. 1.23
Кількість
Групи
кризових
Кількість
Кількість
відносних
Середнє Нижнє
епізодів,
кризових
Критерій
Верхнє
кризових
синтетичзначення гранич
передбачених епізодів,
"шум/
граничне
епізодів,
них
показ- не значенза один
передбачених
сигнал"44
значення
передбачених
показниника
ня
квартал до
у кризовий
невірно
ків
настання
період
кризи

1)

z 1t

2)

z 1 0t

3)

z 4t

4)

0,2014

0,1504

0,2524

0,6695

0,3054

1,0337

0,9616

0,8497

1,0734

z 6t

0,5966

0,4591

0,7340

1)

z 1t

0,2014

0,1504

0,2524

2)

z 6t

0,5966

0,4591

0,7340

3)

z1 8t

0,9080

0,2911

1,5250

4)

z 9t

1,1772

0,9745

1,3798

0,1026*

0***

0

1

1

0

1(25%)

0

Примітки:
*аналізується вихід за встановлені граничні значення хоча б трьох з чотирьох обраних відносних синтетичних показників;
**аналізується вихід за встановлені граничні значення трьох обраних відносних синтетичних
показників;
***аналізується вихід за встановлені граничні значення чотирьох обраних відносних синтетичних показників.
Джерело: розроблено автором.

Порівняння фактичних значень відносних синтетичних показників за попередні періоди (з I кв. 2000 р. по I кв. 2014 р.) з граничними значеннями
(табл. 1.23) дозволило перевірити правильність встановлення взаємозв‘язку індикаторів небезпечних економічних дисбалансів: додана даммізмінна, яка набуває значення 1, якщо спостерігається одночасний вихід за
встановлені граничні (порогові) значення всіх (або кількох) обраних індикаторів, у протилежному випадку змінна набуває значення 0. Якщо значення
відношення "шум/сигнал"45 для такої даммі-змінної значно й достатньо
менше від одиниці, значить, взаємозв'язки змінних визначені правильно.
Обчислені в табл. 1.23 значення відношення "шум/сигнал" значно віддалені
У цьому разі "правильним" вважається сигнал, що надійшов упродовж часового горизонту:
або за один квартал до настання кризи, або у кризовий період.
45 Під "шумом" розумітимемо хибний сигнал про настання кризи.
44
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від одиниці, тому обґрунтованим є виокремлення можливих негативних
трендів розвитку економіки України на основі аналізу динаміки обраних груп
відносних синтетичних показників.
За результатами прогнозування значень відносних синтетичних показників на майбутній період (за методом експертних оцінок) виокремлено
найбільш імовірні фінансово-економічні фактори ризику (наприкінці 2014 р.
та упродовж 2015 р.): (1) низькі темпи зростання номінального ВВП (на рівні
9%), що уповільнює процеси покращення показників заборгованості, а втім,
значна державна заборгованість може призвести до втрати стратегічних
об‘єктів економіки та поглиблення економічної кризи в Україні;
(2) результатом високих темпів зростання інфляції (у середньому за
III кв. 2014 р. індекс інфляції становив 1,15) стало підвищення облікової
ставки, що призводить до подорожчання кредитів, виданих Національним
банком України, зниження попиту на надання кредитних послуг, зменшення
обсягів грошової маси, а отже, з одного боку, сприятиме зупиненню інфляційного зростання, проте, з іншого боку, може мати наслідком "придушення"
малого та середнього бізнесу, що, як наслідок, уже найближчим часом призведе не лише до подальшого економічного погіршення, а й загострить
соціальні проблеми, стане вагомим негативним чинником, що не сприятиме
інвестиційній привабливості країни; (3) впровадження в Україні режиму
інфляційного таргетування46 має наслідком перевищення темпів зростання
облікової ставки над темпами зростання індексу споживчих цін (а отже,
й індексу цін виробників) (понад 1,03). Зазначене є інструментом антиінфляційної політики, проте така політика в Україні пов‘язана з можливістю
виникнення таких ризиків: (а) за умови реалізації дефляційної політики –
ризик обмеження платоспроможного попиту, який є основою утвердження
в економіці фінансової рівноваги; (б) за умови реалізації політики доходів –
ризик товарного дефіциту, посилення соціального напруження тощо;
(4) зниження (менше 0,15) питомої ваги валового нагромадження основного
капіталу у номінальному ВВП, що матиме наслідком брак інвестицій, новітніх технологій, відсутність нових потужностей для виробництва сучасних
побутових товарів масового попиту, а отже, призводитиме до подальшого
погіршення показників промислового виробництва.
На розв‘язання цих проблем значною мірою вплине впровадження стимулюючих заходів у сфері інноваційної діяльності, однак лише за умови
Режим інфляційного таргетування передбачає, що у разі встановлення облікової ставки
слід орієнтуватися на рівень інфляції.
46
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розробки продуманих механізмів їхньої реалізації. Таким чином, слід виокремити шляхи стимулювання інноваційних процесів державою, які фактично здатні сприяти розвитку національної економіки.
Для переходу країни до інноваційного економічного зростання найбільш
важливі такі заходи державної підтримки інноваційних процесів, як формування умов для об‘єднання інтересів держави й бізнесу (тобто державноприватного партнерства) через створення об'єктів інноваційної інфраструктури, зокрема, технопарків, технополісів, наукоградів, бізнес-інкубаторів
тощо. При цьому "зарубіжний досвід доводить, що саме технопарки створюють реальну можливість забезпечення прийнятного рівня економічного
зростання в країні, спричиненого інноваційними чинниками, тобто відбувається інтенсивний тип відтворення"47.
Процес створення технопарків в Україні пов’язаний зі значними
труднощами, до яких належать такі:
– недовіра до партнерів, що є характерною рисою українських бізнесменів. Тоді як саме принцип довіри лежить в основі створення конгломерату,
технопарку;
– недосконалість законодавчої бази, у тому числі відсутність базових законів про ринок землі, Податкового кодексу, непрацюючі закони про акціонерні товариства, захист інтелектуальної власності тощо;
– створення значної кількості технопарків з метою одержання додаткових бюджетних засобів під нову структуру. У результаті технопарки являють
собою не механізми упровадження винаходів в економіку, а схеми, що забезпечують функціонування тіньової економіки;
– відсутність визначеної стратегії створення технопарків в Україні. Зокрема, не сформульовано чіткі критерії, застосування яких дозволить відрізняти технопарк від асоціації, корпорації, форм об'єднання, представлених
у Господарському і Цивільному кодексах України;
– відсутність джерел фінансування проектів. Зокрема, відсутність прикладів успішних інноваційних підприємств або підприємців в Україні призводить до небажання іноземних компаній розміщати інвестиції у виробництво
нових товарів та технологій. У свою чергу українські виробники не бажають
вкладати оборотні кошти в розробку інноваційних технологій, у впровадження винаходів українських учених у виробництво. Зазначене призводить
до відсутності взаємодії між наукою та бізнесом;
Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – Харків : Константа,
2006. – 272 с.
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– сировинна спрямованість економіки України, що є неприйнятним для
ефективної взаємодії трьох складових технопарку, а саме підприємств,
університетів та держави;
– невідповідність наукових розробок в Україні потребам реального сектора економіки;
– недостатня ефективність механізмів регулювання та стимулювання
інноваційної діяльності на практиці, державна політика щодо інноваційної
інфраструктури (технопарків, технологічних інкубаторів) не відзначається
стабільністю, особливо стосовно забезпечення їм передбачених законодавством пільг;
– негативні тенденції розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств протягом останніх десятиліть. Так, питома вага підприємств, що
займалися інноваціями в 2000 р., становила 18%, у 2012 р. цей показник
знизився до 17,4%; кількість організацій, які виконують наукові дослідження
й розробки: 1490 організацій в 2000 р. і 1208 організацій в 2012 р.; питома
вага підприємств, що впроваджували інновації, відповідно, 14,8 і 13,6%.
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага інноваційної продукції багато років перебувала на рівні 6–7%, а упродовж
останніх років (з 2010 по 2012 рр.) її питома вага не перевищує 4% тощо.
Рекомендації щодо забезпечення успішного розвитку технологічних парків:
– спеціальна підготовка менеджерів технопарків, зокрема за кордоном,
вивчення європейського досвіду;
– стимулювання малого бізнесу як умови розвитку технопарків;
– фінансування технологічних парків через венчурні фонди з незначною
участю держави, яка повинна виступати в ролі гаранта надійності приватних інвестицій;
– визначення понятійної бази проблеми будівництва технопарків, класифікація технопарків. Демонстрація на конкретних прикладах переваг цих
об‘єктів інноваційної інфраструктури, визначення кроків щодо їхнього створення та розвитку. Ці рекомендації доцільно реалізовувати за підтримки
зарубіжних програм надання допомоги, адже література з аналогічними
описами, видана в Україні, нечисельна і важкодоступна;
– створення нормально функціонуючого фондового ринку, прогнози якого дозволять орієнтуватися в динаміці біржових котирувань. У свою чергу
збіг реальних і прогнозованих значень свідчитиме про правильність рішень
щодо інвестування в ті або інші інноваційні підприємства;
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– урахування досвіду зарубіжних країн у створенні технопарків, зокрема,
забезпечення щоденної взаємодії вчених, інженерів та підприємців, участь
студентів, аспірантів у процесі генерації ідей, налагодження постійного
обміну інформацією і людьми між університетом і приватним сектором,
участь венчурних інвесторів у соціальній мережі, що дозволить їм швидко
реагувати на появу нових проектів тощо. Крім того, важливим аспектом
є зацікавленість населення, регіональної влади в роботі технопарку. Однак
зважаючи на те, що не існує єдиного універсального методу розвитку технопарків, завдання уряду конкретної країни полягає в розумінні специфіки національних переваг та в розробленні ініціатив, що їм відповідатимуть;
– створення об‘єктів інноваційної інфраструктури, основними напрямами
в діяльності яких мають стати стратегічні сфери: агропереробка, сучасне
машинобудування, авіаційна галузь, суднобудування. Зазначене дозволить
активізувати діяльність високотехнологічних виробництв, відродити їхню
роль генератора інновацій. При цьому замовником інноваційної продукції
повинна виступати держава;
– всебічна підтримка органами виконавчої влади всіх рівнів інтеграції
галузей економіки з науковими та іншими навчальними закладами;
– створення транскордонних кластерів, що сприятиме підтримці експорту національної наукомісткої продукції й стимулюванню внутрішнього споживання. Відзначене активізує нові шляхи досягнення міжнародної конкурентоспроможності підприємств галузі. Ініціаторами створення таких кластерів можуть виступати торгово-промислова палата та інші форми бізнесасоціацій;
– створення технопарків на території вільних економічних зон з метою
залучення іноземного капіталу та нових технологій, що, у свою чергу, дозволить модернізувати промисловість, збільшити промисловий експорт,
підвищити рівень зайнятості;
– комерціалізація наукових розробок за рахунок виходу підприємств
і наукових установ на міжнародний ринок інноваційних технологій шляхом
приєднання до системи трансферу технологій INDEV Державного комітету
з інвестицій та розвитку тощо.
Таким чином, у результаті використання концепції індексу тиску на валютному ринку, методологій непараметричних оцінок (сигнального підходу)
та економетричного моделювання, якісного статистичного аналізу та методу перевірки статистичних гіпотез вибрано відносні індикатори небезпечних
економічних дисбалансів та оцінено ймовірність настання негативних трен108
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дів розвитку економіки України в найближчій перспективі. Для урахування
поточних реалій національної економіки та діагностики стану економіки
країни до груп відносних економічних індикаторів мають застосовуватись
операції відбору, оновлення, моніторингу, уточнення множини показників.
Зазначене актуалізує розроблення програмно-аналітичного інструментарію,
за допомогою якого ці операції не будуть одноразовими, а виконуватимуться періодично. Економічне прогнозування майбутнього стану обраних відносних економічних індикаторів та оцінка на його основі ймовірності настання фінансово-економічної кризи сприятиме ухваленню виважених
рішень органами виконавчої влади стосовно фундаментальних проблем
економічної політики України.
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РОЗДІЛ 2

ДИСБАЛАНСИ В РОЗПОДІЛІ ВАЛОВОГО
НАЯВНОГО ДОХОДУ ЯК ЧИННИК
ГАЛЬМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У розділі доведено, що дисбаланси в секторному розподілі валового
наявного доходу (ВНД) знижують рівень валових заощаджень, гальмують
інвестиційні процеси, посилюють позиції імпортерів на внутрішньому ринку
і закладають підвалини під стагнацію і майбутню деградацію економіки.
Показано, як поступово через політично вмотивовані дії Уряду за умови
відсутності належного контролю за банківською системою в частині підвищення вартості позичкових ресурсів в Україні почалися викривлення в секторній структурі валового наявного доходу, що зумовило дисбаланси
в доходах і витратах інституційних секторів економіки, які в свою чергу генерувалися значними дисбалансами в окремих підсекторах інституційних
секторів економіки.
Так, в Україні починаючи з 2008 р., через посилення негативних структурних зсувів у розподілі валового наявного доходу, виник хронічний дефіцит ресурсів у секторі загального державного управління і секторі державних нефінансових корпорацій, що призвело до гальмування інвестиційних
процесів та динаміки ВВП.
Це зумовило низку взаємопов‘язаних подій: державний сектор для покриття дефіциту нарощував боргову піраміду через ринок ОВДП, цим підшовхнув підвищення ставок за кредити та надмірний відплив доходів від
власності з реального сектора, що знизило рівень його заощаджень до
загрозливо небезпечної позначки, а це, в свою чергу, вплинуло на дефіцит
ресурсів у секторі нефінансових корпорацій і спричинило щорічне зростання чистих запозичень, які згодом стали багатократно перевищувати валовий наявний дохід. У результаті політично вмотивованого випереджального
відносно ВВП зростання доходів та витрат населення відбулося гальмування інвестування оновлення виробництва та посилення зношування
основних фондів.
Посилення розбалансованості ресурсів і витрат в ключових секторах
(підсекторах) економіки знижує ефективність використання національних заощаджень в економіці в цілому, оскільки профіцити в балансах
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одних секторів економіки не стають повноцінним джерелом розвитку економіки, а дефіцити в балансах інших секторів (підсекторів) економіки призводять до нарощення не тільки внутрішніх, але й зовнішніх боргів.
У результаті довготривалої секторної структурної розбалансованості
було сформовано і закріплено деінвестиційну модель розвитку економіки,
що знизило конкурентоспроможність вітчизняних виробників з ефектом
формування тренду втрати їхньої присутності як на зовнішньому, так і на
внутрішньому ринках. Подальше збереження політики соціального популізму та механізму викачування доходів нефінансових корпорацій через завищені кредитні ставки та недофінансування відновлення основних фондів
несе загрозу економічного занепаду країни навіть в умовах активізації світової торгівлі.

2.1. Диспропорції в розподілі валового наявного
доходу між інституційними секторами економіки
та їхній вплив на загальноекономічні процеси
В Україні після кризового 2009 р., коли ВВП знизився на 14,8%48, експерти
обговорювали, як виглядатиме подальша динаміка ВВП: як швидке повернення на докризовий рівень із відновленням високих темпів зростання чи
довгий та пологий тренд угору? Однак мало хто очікував, що незначне відновлення зростання в 2010–2011 рр. зміниться дворічною стагнацією та
падінням ВВП у 2014 р.
Ознаки майбутніх проблем давали про себе знати до їх прояву в спадній
динаміці інвестицій і ВВП. Адже ще задовго до кризових проявів відбувалося вимивання ресурсів розвитку економіки. Як видно на рис. 2.1, усе почалося ще в 2005 р., коли через політично вмотивоване підвищення соціальних трансфертів почалося різке зниження валових заощаджень у секторі
загального державного управління, а з 2009 р. вони стали загалом
від‘ємними.
Однак найуразливішим, з огляду на інвестування економіки, стало падіння
валового наявного доходу в секторі нефінансових корпорацій, що розпочалося
з 2008 р. У результаті рівень секторних валових заощаджень знизився далеко
за межі безпечних 9% і за 2010–2013 рр. у середньорічному вимірі становив
лише 2,5% ВНД, що підірвало підвалини відтворення ВВП.
Звіт "Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2009 році" [Електронний ресурс] /
Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
48
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Рис. 2.1. Валові заощадження за секторами економіки, % до ВВП
Джерело: розраховано автором на базі статистичних збірників "Національні рахунки України"
за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

За нашими розрахунками на базі квартальних даних Державної служби
статистики України (табл. 2.1) можна побачити, що у І кв. 2014 р. (так само
як і у І кв. 2013 р.) у нефінансових корпорацій сформувався негативний
валовий наявний дохід у 8,5 млрд грн. При цьому чистий наявний дохід
становив мінус 39,7 млрд грн. Водночас для підтримки належної динаміки
інвестування сектор потребував квартальних валових заощаджень на рівні
не менше 39,9 млрд грн, або 12,5% від загальної величини ВНД. У 2013 р.
(за підсумками чотирьох кварталів) ВНД нефінансових корпорацій становив
лише 2% від загального ВНД, що відповідає показнику 1996 р., коли Україна
впала у найглибшу яму трансформаційної кризи, і продовжує фінансову
анемію реального сектора економіки, започатковану з IV кв. 2008 р.
На рис. 2.2 показано, що в секторах нефінансових та фінансових корпорацій відбуваються постійні коливання рівня валового наявного доходу
(відносно ВНД в цілому) та сильні відхилення від безпечного, економічно
обґрунтованого рівня, що, як це буде доведено нижче, не дає економіці
вийти з глибокої кризи та гальмує загальноекономічну динаміку в цілому.
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Таблиця 2.1
Валовий наявний дохід України в розрізі інституційних
секторів економіки
Показник

Валовий наявний дохід
Нефінансові корпорації
Фінансові корпорації
Сектор загального
державного управління
Домашні господарства
Некомерційні організації, що обслуговують
домашні господарства

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013
I кв.

2014
I кв.

Показники, млн грн
956375 924572 1111879 1321414 1486161 1468482 307911 319338
77986 56899 39548 36259 27802 28702 -1998 -8490
43192 56948 41751 47936 15526 33073 11943 2379
191416 139440 170724 234036 255639 233469 54563 61327
635949 663722 850528 992101 1177211 1161322 240424 261339
7832

7563

9328

11082

9983

11916

2979

2783

Показники, % до підсумку
Валовий наявний дохід
100
100
100
100
100
100
100
100
Нефінансові корпорації
8,2
6,2
3,6
2,7
1,9
2,0
-0,6
-2,7
Фінансові корпорації
4,5
6,2
3,8
3,6
1,0
2,3
3,9
0,7
Сектор загального
20,0 15,1
15,4
17,7
17,2
15,9
17,7 19,2
державного управління
Домашні господарства
66,5 71,8
76,5
75,1
79,2
79,1
78,1 81,8
Некомерційні організації, що обслуговують
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
1,0
0,9
домашні господарства
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Із зазначених відхилень за період 2008–2013 рр. нефінансові корпорації
щорічно "недобрали" валового наявного доходу і, відповідно, валових заощаджень на суму, що перевищує 641 млрд грн. Це викликало гальмування
оновлення виробничих фондів та нарощення секторного боргу. При цьому,
якщо розглянути показники фінансових та нефінансових корпорацій разом
(рис. 2.3), зрозуміло, що за період 1991–2013 рр. їхній сумарний валовий
наявний дохід становив у середньорічному вимірі 12% загального ВНД, що
допустимо в період стабільного розвитку, але трохи нижче за необхідний
для виходу з інвестиційної кризи рівень – 12,8%. Постійні викривлення
в розподілі наявного доходу між фінансовими та нефінансовими секторами
економіки генерують хронічний дефіцит заощаджень у нефінансових корпораціях. Особливо це очевидно при більш детальному аналізі фінансових
балансів окремих підсекторів як фінансових, так і нефінансових корпорацій,
наведеному в підпункті нижче.
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Рис. 2.2. Частка валового наявного доходу фінансових та
нефінансових корпорацій, % до валового наявного доходу в цілому
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 2.3. Сумарна частка ВНД фінансових та нефінансових корпорацій,
% до валового наявного доходу в цілому
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами"
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Як показують дані усіх міжсекторних фінансових перетоків, основний
вплив на скорочення валового наявного доходу нефінансових корпорацій
чинить невиправдано високий за рівнем (порівняно з іншими країнами)
відплив чистих доходів від власності з сектора (отримані доходи від власності за мінусом сплачених). На рис. 2.4 показано, що в період з 2000–
2013 рр. сектор нефінансових корпорацій постійно нарощував рівень сплати доходів від власності. У кризовий 2009 р. в умовах концентрації державної підтримки на фінансовому секторі відбувся сплеск виплат, який тоді
становив 13,6% від ВНД.

Рис. 2.4. Доходи від власності сектора нефінансових корпорацій,
отримані від інших секторів та сплачені іншим секторам економіки,
% до ВНД
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Ситуація не змінилася і у посткризовий період. Так, у 2012 р. рівень
сплати підвищився до 13,8%, тоді як за своїм рівнем отримані доходи від
власності залишалися занизькими і становили в середньому за період
близько 0,5% від загального ВНД. Відсутність будь-якого регулювання НБУ
стелі відсоткових ставок за кредити призвела до того, що за зазначений
період із сектора в середньорічному вимірі вилучалися доходи від власності на рівні 9% ВНД щорічно. Це руйнувало базові умови не тільки розвитку,
але й простого відтворення виробництва.
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За 2008–2013 рр. через канал чистих доходів від власності з реального
сектора було вилучено 864,4 млрд грн, що еквівалентно 84% обсягу нагромадження основного капіталу сектором нефінансових корпорацій за цей же
період. Частина доходів від власності була передана в сектор домашніх
господарств, однак значна частка цих потоків була спрямована у сектор
фінансових корпорацій, які за зазначений період отримали 324,4 млрд грн
чистих доходів від власності. Це дозволило сектору збільшити свій валовий наявний дохід та, відповідно, заощадити в обсязі 202 млрд грн. Однак
лише 15% зазначених заощаджень було використано в секторі на нагромадження основного капіталу49.
Таким чином, нефінансові корпорації разом із фінансовими мали майже
достатній рівень заощаджень для здійснення капітальних інвестицій, однак
через диспропорції їхнього розподілу між реальним сектором та фінансовими посередниками частина національних валових заощаджень не стала
джерелом валового нагромадження основного капіталу.
Величина втрат заощаджень реальним сектором економіки, а отже,
й ресурсів для фінансування розвитку економіки щорічно зростала. За
умови більш помірних та економічно необґрунтованих кредитних ставок
ситуація склалася б інакше і тоді сектор нефінансових корпорацій мав би
достатній за рівнем валовий наявний дохід, що позитивно вплинуло би на
інвестиційні процеси в економіці та, відповідно, на динаміку ВВП. Розрахунки
показують, що за умови зменшення відпливу доходів від власності
з сектора НК та, відповідно, використання цього додаткового ресурсу на
нагромадження основного капіталу впродовж зазначеного періоду, вже
у 2012 р. було би подолано інвестиційну яму, в яку потрапила Україна
у кризовий у 2009 р.
У 2013 р. продовжувався небезпечно високий за обсягом чистий відплив
доходів від власності з сектора нефінансових корпорацій, який становив
174 млрд грн, або 11,9% річного ВВП. Відповідно фінансові посередники
отримали доходи від власності на рівні 10,6% ВНД, а виплатили на рівні –
7,7%, сальдо в результаті становило 2,9% ВВП50.

Розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний
з : http://www.ukrstat.gov.ua/
50 Розраховано автором за даними "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/
49
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Для прикладу, у Німеччині середній рівень отриманих та сплачених доходів від власності сектором фінансових корпорацій за період з 1995–
2010 рр. становив у середньому відповідно 15,8 та 14,6% (від ВВП) із маржею 1,2 в. п. У Франції аналогічні показники становили відповідно: 14,6%,
12,2% та 2,4 в. п. У США, де модель фінансування інвестицій ґрунтується
на фондовому ринку, рівень маржі доходів від власності в секторі фінансових корпорацій становив у середньому за період із 1998–2010 рр. 0,4% від
ВВП. Індикатором – передвісником проблем в економіці були коливання
в доходах від власності саме напередодні кризи починаючи з 2004 р., коли,
як це видно на рис. 2.5, відбулося різке зростання як у отриманих, так
і в сплачених доходах від власності із піком у 2007 р.51

Рис. 2.5. Доходи від власності сектора фінансових корпорацій
в США, % від ВВП
Джерело: розраховано автором на базі статистики ОЕСР: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1

Загалом для країн із розвиненими фінансовими ринками, де є високий
ступінь захисту прав власності, де чисті (отримані за мінусом сплачених)
доходи від власності є вагомим джерелом доходів населення, де моделі
фінансування інвестицій будуються на залучених джерелах (фондова
американська модель або банківська німецька модель), наявність широкого каналу обороту доходів від власності є нормальним явищем.
Розраховано автором за даними таблиць за секторами економіки ОЕС: [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
51
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При цьому в єврозоні (17 країн) середній рівень відсотків (1995–2011 рр.)
за довгострокові кредити становить 4,89%, а за короткострокові – 3,37%,
а рівень валового наявного доходу нефінансових корпорацій є достатнім
для підтримки кредитоспроможності підприємств та достатнього рівня
нагромадження ними основного капіталу (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Частка валового наявного доходу нефінансових корпорацій,
% від ВНД економіки в цілому
Країна
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Австрія
12,0 11,1 13,8 14,1 13,3 12,9 13,4 12,8 12,3 13,3 16,0
Бельгія
13,0 10,9 11,5 13,6 14,3 14,4 14,2 15,0 13,9 12,1 15,3
Чеська
Республіка
15,9 16,0 16,3 14,8 14,8 17,0 16,0 15,1 16,1 17,0
Данія
19,2 20,4 19,3 18,0 17,3 16,6 17,4 16,6 16,1 14,5
Естонія
16,0 15,8 14,4 15,7 18,8 21,4 20,3 19,5 18,9 13,3 18,2
Фінляндія
15,1 16,8 15,9 15,0 15,7 14,9 14,8 15,0 13,2 12,8 14,2
Франція
8,6 8,8 8,0 8,3 7,8 7,6 7,7 8,4 7,2 6,8 7,4
Німеччина
8,2 10,1 10,4 9,8 11,3 10,6 11,3 12,9 11,8 10,9 11,8
Угорщина
10,3 11,2 13,3 12,9 13,4 14,1 15,5 13,1 14,9 15,5 18,3
Ірландія
11,3 12,6 11,9 11,8 13,3 11,8 7,6 7,1 10,4
Італія
9,3 8,1 8,1 8,8 9,2 9,0 7,5 6,9 6,3 7,6 8,1
Японія
15,7 15,5 16,3 16,9 17,6 17,2 16,3 17,4 16,6
Корея
10,6 11,3 13,2 12,3 14,2 13,2 12,9 13,2 13,8 14,7 16,2
Люксембург
12,9 12,5 14,6 10,4
Мексика
12,2 13,2 12,1 14,5 15,2 13,5 15,1
Нідерланди
17,1 16,0 18,0 19,3 20,4 19,5 19,6 20,6 20,7 18,8 19,4
Норвегія
13,1 15,8 13,2 12,9 12,0 12,0 16,2 13,3 13,1 11,2 13,1
Польща
9,4 8,2 8,9 11,8 12,1 13,0 13,5 10,9 10,7 16,0
Португалія
8,5 9,0 8,9 8,8 8,3 7,1 6,7 6,2 3,5 5,3 6,3
Словацька
Республіка
15,5 16,6 16,0 13,5 15,8 15,1 17,6 18,9 19,0 15,3 17,2
Словенія
10,7 10,8 10,9 12,3 12,0 11,1 12,0 13,2 12,6 11,2 10,9
Іспанія
10,6 9,5 9,9 10,2 9,8 8,4 7,1 5,7 7,4 9,7
Швеція
17,0 13,5 15,3 15,6 15,3 15,8 16,8 15,4 15,2 11,5 13,3
Швейцарія
16,0 18,4 14,8 17,7 18,1 19,7 20,6 22,3 28,6 17,0
Велика Британія
12,2 11,8 12,4 12,9 13,4 13,7 13,4 14,3 12,4 12,1
Сполучені Штати
6,5 6,4 7,0 6,8 7,1 8,8 7,1 6,5 6,4 6,3
Україна
10,9 15,1 12,5 13,2 14,4 9,2 9,7 10,5 8,2 6,2 3,6
Джерело: розраховано на базі статистики ОЕСР і Державної служби статистики України за
відповідні роки.

На відміну від країн ОЕСР в Україні – за відсутності будь-якої політики НБУ щодо обмежень верхньої планки відсоткових кредитних ставок
та державної політики "стимулювання" високих ставок кредитування
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і експансії на ринку запозичень – відбувається руйнація умов підтримки
доходів нефінансових корпорацій, їхньої здатності впливати на розвиток
економіки в цілому.

Рис. 2.6. Середні відсоткові ставки за кредитами
та доходність ОВДП, %
Джерело: Статистичний бюлетень
НБУ [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580

Так, за даними НБУ, наведеними на рис. 2.6, видно, що в 2012–2013 рр.
проблема завищених відсоткових ставок так і не була вирішена, попри
заяви про те, що: "Національний банк України спрямовує свої зусилля на
те, аби вартість кредитних ресурсів продовжувала знижуватися"52
Отже, уряд так і не змінив свою політику і підвищує роль внутрішніх запозичень для фінансування зростаючого бюджетного дефіциту. За 2013 р. внутрішній
державний борг збільшився до 584,4 млрд, а зовнішній – до 223,3 млрд грн53.
При цьому доходність ОВДП на первинному ринку не тільки не зменшилася, але
й підвищилася в середньорічному вимірі до 13,1% проти 12,9% у 2012 р54.
Олександр Арсенюк: Національний банк України і надалі сприятиме тенденції до зниження
вартості коштів на ринку. Прес-реліз [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1928598&cat_id=55838
53 Аналітичні матеріали щодо Державного боргу [Електронний ресурс] / Мінфін. – Доступний
з : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=392005&cat_id=365898
54 Грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс] / НБУ. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579
52
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Довідково: обмеження відсоткових ставок вперше було введено
у 1933 р. урядом США, коли було схвалено законодавчий акт, який заборонив банкам, що були членами Федеральної резервної системи США
(ФРС), сплачувати відсотки за рахунками "до запитання", а ФРС надавалося право встановлювати стелю до максимальної відсоткової ставки
за цими рахунками, яка 1.11.1933 була встановлена на рівні 3%55 .
У 1980 р. у США напередодні кризи 70-х років, коли високі відсоткові
ставки стимулювали фінансові організації до випуску множини інструментів
для залучення коштів, Конгресом США був схвалений узагальнений законодавчий акт відносно банківської системи та фінансового ринку. Тоді для
контролю відсоткових стель було засновано Комітет із регулювання депозитних установ56 .
Прикладом надання права ЦБ вводити обмеження відносно відсоткових
ставок за депозитами комерційних банків є РФ, де в період з 2004 р. і до
кінця 2006 р. відповідно до законодавства ЦБ міг вимагати зниження відсоткових ставок за депозитами від банків, які мали фінансові труднощі57. Права
обмежувати максимальний відсоток за вкладами ЦБ позбувся в 2007 р.,
але через рік знову отримав на період кризи.
У листопаді 2011 р. урядом РФ було підготовлено проект Федерального
Закону Російської Федерації "Про внесення змін до Федерального Закону
про Центральний банк Російської Федерації", яким передбачалося введення обмежень максимальних ставок за вкладами фізичних осіб.
У пояснювальній записці до проекту Закону йдеться, що найбільш швидким та відносно дешевим засобом залучення грошей стали вклади під високі відсотки, що зумовило значне підвищення страхового відшкодування за
вкладами фізичних осіб. "Ця ситуація дозволяє вкладникам нехтувати ризиками, пов'язаними з надійністю банків, і керуватися тільки величиною відсоткової ставки при виборі банківського вкладу. В результаті цього підвищується ймовірність загрози фінансової стійкості банків, що може негативним
чином позначитися на інтересах кредиторів банків."58
Сеньшин Евгений. «Ку» по-российски [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.sberex.ru/article/20
56 Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980 (DIDMCA) [Електронний
ресурс] / Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980 (DIDMCA). –
Доступний з : http://www.bos.frb.org/about/pubs/deposito.pdf
57 Зубова Е. Управляемые депозиты [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.rbcdaily.ru/2008/05/28/finance/562949979038481
55

Проект Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений
в Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос58
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У серпні 2013 року прем‘єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зауважив: "Ця
норма була введена на початку кризи, діяла до 31 грудня 2010 р. і дозволила регулювати дії банків, які залучали гроші вкладників під необґрунтовано
високі ставки, а також знизити обсяг виплат з Фонду страхування вкладів.
Поки діяли антикризові заходи, ЦБ кожні десять днів розкривав розмір середньої максимальної ставки банків з топ-10. Інші банки не могли перевищувати її величину спочатку на 2, потім на 1,5 в.п."59.
Відомо, що подібні механізми тимчасового регулювання відсоткових
ставок у різні часи вводилися і в інших країнах: Японії, Китаї, Австрії. Деякі
країни йшли на більш радикальні заходи щодо припинення заробляння
фінансовими системами "грошей з грошей". Так, Іран, Судан і Пакистан,
вдалися до "знищення" відсоткових ставок – для переорієнтування кредиторів на вкладання грошей в активи на партнерських засадах із виробниками, розділяючи ризики60. Такий простий спосіб прив‘язки грошей до реальної економіки мав певний сенс і, безумовно, протидіяв можливості "відриву" фінансових ринків.
Однак, вважається, що жорстке регулювання відсоткових ставок за кредитами та депозитами дає певні вигоди впродовж короткого часу, але може
негативно вплинути на економіку внаслідок розміщення вільних коштів не
на банківських депозитах, а в інших формах. Наприклад, у нерухомість,
іноземну валюту, дорогоцінні метали тощо.
Проте простий аналіз доходності тих чи інших ринків дозволяє зробити
висновок, що наразі ситуація із ринком депозитів, де пропонуються ставки
28% річних і більше, за доходністю значно перевищує показники всіх інших
ринків, робить їх нецікавими для інвесторів. Тому запровадження обмеження НБУ щодо вибудовування банківських фінансових пірамід не дозволить
допустити зловживань довірою населення з метою досягнення тимчасового
покращення балансових показників банків. Водночас такі заходи збережуть
заощадження населення від ризикових вкладень і зроблять більш цікавими
інші форми заощаджень, включаючи державні цінні папери, акції тощо.
В умовах перетворення високих відсотків за кредити на деструктивну
для економіки силу доцільно запровадити регулювання відсоткової стелі
сии)" [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.rg.ru/printable/2012/08/22/cbrf-sitedok.html
59 ЦБ будет ограничивать ставки по вкладам [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.buffett.ru/news/index.php?news=581
60 Interest [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
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(різної для кожного з видів кредитів), що зменшить відсотковий гніт на рівень валового наявного доходу нефінансових корпорацій та звузить надто
широкий канал відпливу доходу через "доходи від власності", а також гармонізує розподіл ВНД між нефінансовими та фінансовими корпораціями.
Відновлення стабільно високих темпів нагромадження основного капіталу
потребує підвищення планки валового наявного доходу нефінансових корпорацій до рівня 12,5% проти 2% (2012–2013 рр.). Це потребує звуження
чистого відпливу доходів від власності з реального сектора до сектора
фінансових корпорацій і зниженням маржі до 0,5–1,5% ВВП проти сьогоднішніх, відповідно – 3,9%61.
Регулювання максимальних ставок за депозитами/кредитами вплине на
зменшення нарахувань та виплат банківською системою відносно зависокого доходу від власності у сектор домогосподарств (понад 5% ВВП у першому півріччі 2012 р.) і водночас – на зменшення рівня виплат за кредитами
реального сектора економіки. Це дозволить поступово перерозподілити
дохід на користь нефінансових корпорацій і підняти їх ВНД на безпечний
для економіки рівень.
Наразі експансія уряду на ринку внутрішніх запозичень не тільки витісняє з нього реальний сектор, але й закладає підвалини під подальше збереження високої вартості кредитування, що зумовлює продовження роботи
наведеного механізму викачування доходів з реального сектора економіки
до фінансових посередників, що в свою чергу вихолощує інвестиційні джерела з економіки загалом, оскільки такі "надлишкові" доходи фінансових
корпорацій не трансформуються в інвестиційні джерела, вагома частина
національних заощаджень не капіталізується в національній економіці.
У результаті реальний сектор стає дедалі більше збитковим і втрачає
кредитоспроможність, що зменшує продуктивний для економіки рух фінансових ресурсів. Так, за даними НБУ, за 2013 р. номінальні обсяги кредитування нефінансових корпорацій зросли лише на 5,2%62
Як уже зазначалося, наслідки довготривалого перекосу в структурі доходів нефінансових і фінансових корпорацій та, відповідно, валових заощаджень, є руйнівними для інвестиційних процесів в економіці України.
Розраховано автором за даними "Квартальні національні рахунки за інституційними
секторами": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/
62 Грошово-кредитна статистика
[Електронний ресурс] / НБУ. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579
61
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Рис. 2.7. Рівні валового наявного доходу та валового нагромадження
основного капіталу нефінансових корпорацій, % до ВНД
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
<http://www.ukrstat.gov.ua/>.

На рис. 2.7 видно, як упродовж багатьох років формується значний розрив між рівнем валового наявного доходу та рівнем валового нагромадження основного капіталу в секторі нефінансових корпорацій, що робить
його інвестиційно неспроможним навіть для простого відтворення виробництва. Водночас на рис. 2.8 видно, як у секторі фінансових корпорацій
упродовж багатьох років формувався відносний надлишок заощаджень,
який в останні роки частково використовувався для повернення боргів та
на капітальні трансферти. Тобто спочатку дохід, який генерується в реальному секторі, перепливає через канал чистих доходів від власності у фінансовий сектор, а звідти частково (через капітальні трансферти) повертається
окремим державним нефінансовим корпораціям, а також через канал
погашення зовнішніх боргів прямує за межі України. Паралельно приватні
нефінансові корпорації вимушені покривати зазначений дефіцит ресурсів
дедалі новими і новими зовнішніми запозиченнями.
Після двократного кризового падіння валового нагромадження основного капіталу в 2009 р. увесь десятирічний висхідний інвестиційний тренд
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було зруйновано, а Україну за показниками валового нагромадження основного капіталу відкинуто на дев‘ять років назад.

Рис. 2.8. Рівні валового наявного доходу (заощаджень) та валового
нагромадження основного капіталу у секторі фінансових корпорацій,
% до ВНД по економіці загалом
Джерело: розрахунки автора на базі статистичних збірників "Національні рахунки України" за
1990–2012 рр. та квартальних рахунків інституційних секторів економіки: [Електронний
ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.

За п‘ять посткризових років ВНОК не тільки не відновилося на рівні
2007 р., але й увійшло нову стадію падіння, що пов‘язано із неспроможністю нефінансових корпорацій хоча б на 75% покривати капітальні інвестиції
своїми заощадженнями.
Як видно з рис. 2.9, упродовж 2008–2013 рр. існує висока залежність
між рівнем валового нагромадження основного капіталу та рівнем ВНД у
НК. Коли рівень падає нижче 10% ВНД, відбувається зниження інвестування як реального сектора, так і економіки загалом. Тому відновлення економічно безпечного рівня ВНД у нефінансових корпораціях має вплинути на
підвищення приросту капітальних інвестицій в цілому.
Подальше гальмування із відновленням докризового рівня зростання
ВНОК відкидає економіку України ще на декілька років назад і посилює її
відставання від провідних країн світу. Україна стає дедалі вразливішою від
зовнішніх шоків, зменшується її адаптивність, тобто здатність відновитися
після перманентних криз. У результаті найбільш гальмівним чинником роз124
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витку для України та чинником низької конкурентоспроможності вітчизняних
виробників стає технологічне відставання, що призводить до втрати
суб‘єктами господарювання як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

Рис. 2.9. Рівень валового наявного доходу нефінансових корпорацій,
% до ВНД, і зміни валового нагромадження основного капіталу, % до
попереднього року
Джерело: розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 2.10. Варіанти щорічного приросту ВНОК, необхідні для відновлення обсягу нагромадження основного капіталу на рівні 2007 р., % до
попереднього року
Джерело: розраховано автором.
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За нашими розрахунками, для відновлення у 2018 р. обсягу валових інвестицій в основний капітал на рівні 2007 р. (за умови відсутності падіння ВНОК
у 2013–2014 рр.) необхідно було б упродовж наступних п‘яти років мати середньорічний приріст валового нагромадження основного капіталу понад 12,1%.
Скорочення строку до чотирьох років потребує середньорічного приросту
ВНОК понад 15,3%, до трьох років – відповідно 21% (рис. 2.10).
Кожен з варіантів подолання "інвестиційної ями" неможливий без підвищення рівня заощаджень у секторі нефінансових корпорацій не менше
12,5% ВНД, як було у період 2001–2004 рр. Саме такий рівень дозволив би
сектору покрити в середньому 90% фінансування своїх капітальних інвестицій і лише на 10% – чистими запозиченнями. Щоб вийти на цільові рівні,
необхідно щорічно підвищувати ВНД НК у середньорічному вимірі відповідно за варіантами на: 47,8%, 54 та 60%. Вочевидь навіть перший варіант
щорічного зростання ВНОК із темпом 12,1% з виходом на рівень 2007 р.
у 2018 р. нереальний. А це означає, що вихід з інвестиційної і боргової
кризи потребує набагато більше часу.
Негативні процеси з недостатнім формуванням валового наявного доходу
та заощаджень у реальному секторі економіки призвели до падіння валового
нагромадження основного капіталу у 2013 р. на 6,6% проти 2012 р.
З усіх джерел капітальних інвестицій приріст забезпечили лише кошти
населення на будівництво власних квартир (фінансування зросло в 1,8
раза). Всі інші джерела продемонстрували номінальне зниження, особливо
державний бюджет, де зниження відбулося на 62,1%63.
Порушення базових пропорцій у секторному розподілі ВНД не тільки негативно впливає на процес відтворення виробництва в економіці, але
й призводить до постійного нарощення піраміди чистих запозичень реальним сектором економіки, що дестабілізує подальший розвиток. За даними
СНР, упродовж 2004–2013 рр. у секторі постійно зростала розбіжність між
обсягами власних заощаджень і фактичним валовим нагромадженням основного капіталу, що кумулятивно дійшло до 970 млрд грн.
У результаті накопичені за 10 років чисті запозичення виявилися
у 34 рази більші річного валового наявного доходу нефінансових корпорацій у 2013 р. У 2013 р. чисті запозичення нефінансових корпорацій

Розраховано автором на базі звіту "Капітальні інвестиції за джерелами фінансування"
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/
63
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становили 123 млрд грн, тобто сектор здійснював капіталоутворення
в умовах відсутності "доходоутворення".64
Дефіцит доходів у секторі нефінансових корпорацій генерує постійне нарощення зовнішнього боргу. За даними НБУ, за період з 01.01.2008 р. по
01.01.2014 р. зовнішній борг "інших секторів", де йдеться головним чином про
сектор нефінансових корпорацій, збільшився на 45,8 млрд дол. США і становив
55,7% загального валового зовнішнього боргу України65. На рис. 2.11 видно, що
основне змагання із нарощення зовнішнього боргу відбувалося між сектором
загального державного управління, який лідирує, та "іншими секторами", тоді
як банки постійно зменшували свою боргову залежність.

Рис. 2.11. Прирости зовнішнього боргу в секторах економіки,
млн дол. США
Джерело: побудовано за даними статистичного звіту НБУ "Валовий зовнішній борг України":
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/
category?cat_id=44466

За період з IV кв. 2012 р. по IV кв. 2013 р. середній темп щоквартально
приросту боргу "інших секторів" становить близько 2,5 млрд дол. США, що
Розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний : http://www.ukrstat.gov.ua/
65 Розраховано автором на базі даних НБУ про зовнішній борг України [Електронний ресурс]
/ НБУ. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466
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майже у 3 рази перевищує середньоквартальний валовий наявний дохід
сектора нефінансових корпорацій у 2013 р., який дорівнював відповідно
лише 7 млрд грн66
На 1 січня 2014 р. окрім вагомих довгострокових кредитів, які становили
половину секторних запозичень, майже третину боргу становили короткострокові торгові кредити підприємств. Таким чином, будь-яка зупинка із
підтримкою боргової піраміди несе загрозу економічного колапсу. Зрозуміло, що продовження зростання секторного боргу на тлі падіння ВНД довго
продовжуватися не може. Єдиним поясненням такої ситуації може бути те,
що власники підприємств використовують канал кредитування для уникнення оподаткування та вільного перетікання грошей, а саме: у вигляді
кредитів – в Україну, трансакцій на їх обслуговування, або повернення – в
інший світ. Проте навіть якщо боргова піраміда нефінансових корпорацій
виявиться частково фіктивною, це ніяк не вирішує проблеми виходу на
належний рівень інвестування економіки. Навпаки, пришвидшення потоку
повернення "фіктивних кредитів" із зростанням попиту на іноземну валюту
стає джерелом валютної кризи.
Отже, ефект витягування доходів та, відповідно, інвестиційних ресурсів
із реального сектора до фінансових посередників створює "непрацюючі" на
економіку заощадження сектора фінансових корпорацій, однак це дозволяє
банкам гасити свої зовнішні борги в обсягах, більших за нові запозичення.
Крім того, як буде показано нижче в аналізі балансів окремих підсекторів,
банківська система теж втрачає значні фінансові ресурси, кредитуючи державні нефінансові корпорації.
Однак хронічне недофінансування оновлення основних засобів призводить до їхнього фізичного та морального старіння. За даними Державної
служби статистики України, на кінець 2012 р. ступінь зношування основних
фондів досяг 77,3%67. Тобто в умовах щорічного перевищення коефіцієнта
виведення основних фондів над коефіцієнтом їхнього введення, на кінець
2014 р. ступінь зношування міг підвищитися до 80%. Водночас в економіці
відсутні позитивні зміни не тільки в обсягах, але й у структурі капітальних
Розраховано автором на базі даних НБУ про валовий зовнішній борг України [Електронний
ресурс]
/
НБУ.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/control/
uk/publish/category?cat_id=44466 та даних "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами" : [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/.
67 Звіт "Наявність і стан основних засобів за 2013 рік" [Електронний ресурс] / Державна
служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
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інвестицій. У 2013 р. проти 2012 р. відбулося падіння інвестицій у машинобудування, а саме: у "виробництво електричного устатковання" на 3,9%,
у "виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угрупувань"
– на 19,3%, у "виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції"
– на 3,4%, що засвідчує регрес у можливості українських виробників інвестиційних ресурсів підвищити свою конкурентоспроможність і збільшити
присутність на внутрішньому і зовнішньому ринках68.
Слід нагадати, що за нашими розрахунками на базі даних таблиці "витрати- випуск" 2011 р., імпорт інвестиційних товарів покриває 40% річного
валового нагромадження основного капіталу (рис. 2.10), а стосовно машин
і обладнання покриття становить 94%, загалом же на ринку продукції машинобудування із урахуванням як кінцевого, так і проміжного попиту імпорт
покриває понад 70%69.
У результаті довготривалого порушення економічно обґрунтованого розподілу валового наявного доходу між корпоративними секторами економіки
реальний сектор недоотримував необхідний рівень доходу і, відповідно,
заощаджень, а інвестиції стали "вузьким місцем" для економіки України.
Інвестиційний регрес (див. рис. 2.8) загальмував не тільки позитивні структурні зміни в економіці, але й потенціал зростання на середньострокову
перспективу. Інвестиційна "яма" настільки глибока, що посилила процеси
морального та фізичного зношування основних фондів, зростання коефіцієнта використання потужностей та, відповідно, призвела до зниження потенційного ВВП. Це в свою чергу послабило здатність виробників реагувати нарощенням виробництва на позитивні сигнали ринку. За таких умов активізація зовнішнього попиту або штучна (за рахунок бюджетних запозичень)
активізація внутрішнього споживчого попиту не працює на зростання виробництва. Наразі приріст споживчого попиту активізує імпорт та втрату вітчизняними виробниками своєї частки на внутрішньому ринку (рис. 2.12).
У 2013 р. обмежений інвестиційний попит вплинув на зниження імпорту
інвестиційних товарів. За даними НБУ, у 2013 проти 2012 р. імпорт товарів
інвестиційного призначення знизився на 10,1%70. Тобто в період загостренЗвіт "Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності у 2013 році" [Електронний
ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
69 Розраховано автором на базі таблиці "витрати – випуск" 2011 [Електронний ресурс] /
Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
70 Аналітична записка до платіжного балансу і зовнішнього боргу України 2013 році [Електронний
ресурс]
/
НБУ.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7471977
68
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ня міжнародної конкуренції та зменшення митних бар‘єрів економіка України стає дедалі вразливішою до зовнішніх чинників через відсутність позитивних зрушень у модернізаційному виробництві, що виявляється у розширені
частки імпорту як на ринку товарів проміжного споживання, так і на ринках
кінцевого використання (див. рис. 2.12).

Рис. 2.12. Частка імпорту в проміжному споживанні (ПС), валовому
нагромадженні основного капіталу (ВНОК), у кінцевих споживчих витратах домогосподарств (КСВ), %
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Таблиця "витрати–
випуск" України в основних цінах" за відповідні роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Структурні проблеми в розподілі ВНД між секторами нефінансових та
фінансових корпорацій доповнюються дисбалансом у формуванні ВНД між
сектором домогосподарств (ДГ) і сектором загального державного управління
(ЗДУ), який у 2013 також посилився (табл. 2.1). На рис. 2.13 видно, що впродовж останніх дев‘яти років відбувалися, а напередодні кризи сформувалися
серйозні відхилення фактичних рівнів секторних ВНД від безпечних.
Дослідження показали, що безпечним для сектора ЗДУ є рівень – 23,4%
від загального валового наявного доходу. Адже саме такий рівень дає сектору загального державного управління можливість профінансувати індиві130
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дуальні (освіта, охорона здоров‘я) та колективні послуги, а також державні
інвестиції без нарощення боргів. Так, у середньорічному вимірі за період
2000 – 2011 рр. індивідуальні та колективні послуги ЗДУ становили відповідно 11,6 та 7% від ВВП, що разом становить 18,6%, але може знизитися до
18,4% за рахунок адмінреформи та скорочення чисельності державних
службовців. Крім того, для забезпечення державних витрат на підтримку
транспортної та соціальної інфраструктури на належному рівні державні
капітальні інвестиції повинні бути не менше 5% ВВП. Це пояснює, чому
сумарно безпечний рівень кінцевих витрат ЗДУ має становити не менше
23,4% ВВП.

Рис. 2.13. Фактичний і безпечний рівні валового наявного доходу
сектора домогосподарств (ДГ) та сектора загального державного
управління, % до ВНД в цілому по економіці
Джерело: розраховано автором за даними cтатистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України.
– Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.

За 2008–2013 рр. середньорічне відхилення рівня валового наявного
доходу сектора ЗДУ порівняно з економічно обґрунтованим та безпечним
рівнем (23,4%) досягло 6,5 в.п.71 Це означає, що за цей період сектор не
Розраховано автором на базі: статистичні збірники "Національні рахунки України" за 1990–
2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/]).
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добирав наявного доходу72 для виконання своїх функцій і тому нарощував
державний борг.
Дійсно, на початку фінансової кризи у 2008 р., після випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 17,5 млрд грн, поповнення Стабілізаційного
фонду на суму 5,9 млрд грн, отримання першого траншу позики Міжнародного валютного фонду на суму 33,2 млрд грн, а також впливу підвищення курсів
іноземних валют (офіційний курс долара США збільшився із 5,05 до 7,7 грн
за дол. США) відбулося нарощення обсягу державного боргу на 59,4 млрд
грн. У результаті на 31.12.2008 р. державний борг становив 130,7 млрд грн,
зовнішній борг – 86,0 млрд грн, державний внутрішній – 44,7 млрд грн. Хронічне заниження рівня ВНД у секторі ЗДУ призвело до того, що за чотири
роки борг наростили більш ніж у 4 рази, а станом на 31 грудня
2013 р. державний борг України вже становив 480,2 млрд грн (зовнішній
борг – 227,2 млрд грн, державний внутрішній борг – 256,9 млрд грн).73
За останні роки основними причинами "недобору" валового наявного
доходу в секторі ЗДУ є зростаючий дисбаланс між отриманими та сплаченими соціальними трансфертами та витрати на капіталізацію банків і державних нефінансових корпорацій.
На рис. 2.14 видно, що за період 2000–2012 рр. сума накопиченого розриву між сплаченими та отриманими соціальними трансфертами сектором
ЗДУ постійно зростала, що генерувало потребу у запозиченнях. Сама тенденція постійного збільшення зазначеного розриву свідчить про те, що уряд
не тільки не протидіє загрозливим тенденціям, але й сприяє їхньому продовженню. Це підтверджується тим, що у 2013 р. сектор ЗДУ отримав 14,3,
а сплатив 25,3% соціальних трансфертів відносно ВВП. Тобто дефіцит уже
становить понад десяту частину річного ВВП, тоді як у 2012 р. цей показник
був меншим.74.
Найбільш впливовим чинником підвищення рівня сплати соціальних
трансфертів стали соціальні допомоги, крім допомоги в натурі. На рис. 2.15
наочно видно, як саме зростання витрат ЗДУ на соціальні допомоги, крім
Валовий наявний дохід не слід плутати з бюджетними доходами, оскільки він використовується сектором ЗДУ виключно на індивідуальні і колективні послуги, капітальні трансферти
і капіталоутворення.
73 Довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України [Електронний ресурс]
/ Мінфін. – Доступний з : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493
74 Розраховано автором на базі статистичних збірників "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з
: http://www.ukrstat.gov.ua/
72
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допомоги в натурі75, впливало на падіння рівня ВНД сектора загальнодержавного управління. Це ще раз доводить, що соціальна політика цього
періоду була не тільки економічно необґрунтованою, але й деструктивною
для економіки. Тому саме виправлення раніше допущених помилок, мотивованих політичним популізмом, є головним напрямом дій щодо зменшення
дефіцитності секторного балансу.
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Рис. 2.14. Сплачені та отримані сектором ЗДУ соціальні трансферти,
% до ВНД
Джерело: розраховано за даними: cтатистичних збірників "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з
: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо складання рахунку вторинного розподілу
доходу за інституційними секторами економік . Соціальні допомоги, крім допомог у натурі,
– це поточні трансферти в грошовій формі домашнім господарствам, що здійснюються
державними органами за рахунок коштів бюджету та фондів соціального страхування і
некомерційними організаціями, що обслуговують домашні господарства (НКОДГ) (додаток 2; табл. 2.3). Населення отримує соціальні допомоги з державного і місцевих бюджетів,
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (пенсії по старості за вислугу років; пенсії та допомоги військовослужбовцям;
допомоги з тимчасової втрати працездатності; допомоги по трудовому каліцтву;
допомоги по безробіттю; допомоги по вагітності та пологах, при народженні дитини;
допомоги на дітей віком до 16, учнів – до 18; по догляду за дитиною до досягнення нею
3 років тощо).
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Рис. 2.15. Зміни рівня соціальної допомоги (крім допомоги в натурі)
та ВНД сектору ЗДУ, % до ВВП
Джерело: розраховано автором на базі статистичних збірників "Національні рахунки України"
за 1990–2012 роки: [Електронний ресурс] та "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами 2013 р." / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Зазначені дисбаланси в наявних доходах та витратах інституційних секторів економіки негативно впливають на економічну динаміку. У 2013 р. не
відбулося очікуваного зростання ВВП, що дало значну розбіжність між офіційними прогнозними очікуваннями, закладеними в розрахунки доходів Державного бюджету 2013 р., та фактичним перебігом подій в економіці.
Бюджетом 2013 р. передбачалося підвищення соціальних стандартів, що
автоматично збільшило розрив у отриманих та сплачених соціальних трансфертах в секторі ЗДУ, яке покривалося нарощенням державного боргу.
Довідково: У Законі України "Про Державний бюджет України на
2013 рік" мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі: з 1 січня –
1147 грн, з 1 грудня – 1218 грн (приріст середньорічного показника (1153
грн) до попереднього року (1098 грн) становитиме 5%).
Також у 2013 р. на 6,5% передбачене підвищення посадового окладу
працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою зменшення
грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою.
З урахуванням зростання цих показників у державному бюджеті 2013 р.
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видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери та грошове забезпечення військовослужбовців збільшене на 9,8 млрд грн76.
Подальша політика підвищення соціальних стандартів, не узгоджена
з ресурсними можливостями сектора ЗДУ, була деструктивною не тільки
для сектора, а й для економіки загалом. Саме така політика й експансія
уряду на внутрішньому ринку запозичень опосередковано призвела до
небезпечних для держави викривлень у доходах корпоративних інституційних секторів економіки. Для підтримки стабільності та фінансового балансу
валовий наявний дохід сектора ЗДУ не повинен падати нижче економічно
виправданого та безпечного рівня77 (рис. 2.13).
Постійне зростання соціальних трансфертів і заробітних плат призвело
до підвищення рівня валового наявного доходу сектора домогосподарств із
57,1% (від ВНД) у 2000 р. до 76,2% у 2012 р. (що на 8 в.п. перевищує безпечний для економіки рівень). Таке підвищення відбувалося із випередженням до темпів зростання ВВП або падіння меншого, ніж у 2009 р. (рис.
2.16). У результаті співвідношення соціальних трансфертів і заробітної
плати населення збільшилося з 33% у 2000 р. до 55% у 2012 р.78
Якщо за період 2002 – 2013 рр. реальне зростання ВВП становило
147%, то зростання валового наявного доходу домогосподарств відбулося у 3,6 раза, що активізувало зростання споживчих витрат домогосподарств утричі79. При цьому джерелом такого "додаткового" доходу домогосподарств був накопичений дисбаланс між валовим наявним доходом
сектора загального державного управління та його витратами, який покривався, як вже зазначалося, новими і новими внутрішніми та зовнішніми
Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України [Електронний
ресурс]
/
Мінфін.
–
Доступний
з
:
http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=348825&cat_id=77440
77 Раніше проведені дослідження та порівняння з іншими країнами світу підтвердили економічну доцільність саме таких параметрів. Див.: Крючкова І. Структурні чинники розвитку економіки
України. – К. : Наукова думка, 2004 ; Крючкова І. Макроструктурні фактори розвитку економіки
України та закон золотого перерізу // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 26–30; Крючкова І. Негативні зміни в інституційній структурі валового наявного доходу та механізми державної політики
щодо її гармонізації // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 1. – С. 7–26.
78 Розраховано автором за даними статистичного збірника "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з
: http://www.ukrstat.gov.ua.
79 Розраховано автором на базі таблиці "Валовий внутрішній продукт 1990–2012" , "Зміна
обсягу валового внутрішнього продукту у 2013 р.", таблиць "Доходи і витрати населення" за
відповідні роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/.
76

135

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

запозиченнями. У 2013 р. на тлі нульового приросту ВВП споживчі витрати
домогосподарств збільшилися на 7,8%.80

Рис. 2.16. Реальні зміни ВВП, а також ВНД і КСВ сектора домашніх
господарств, % до 2001 р.
Джерело: розраховано автором на базі статистичних збірників "Національні рахунки України"
за 1990–2012 роки та "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами 2013 р.":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua.

У результаті політично вмотивованого зростання доходів домогосподарств цей сектор став найбільш значущим сектором для України за рівнем
заощаджень, особливо з урахуванням рівня готівкових заощаджень у ВКВ.
На рис. 2.17 видно, що 2010 р. став піковим для підвищення рівня заощаджень домогосподарств у секторному ВНД, а також і їхньої частки у валовому наявному доході країни в цілому. Це відбулося на тлі приросту обсягів та рівня валового наявного доходу. Однак зазначимо, що після кризи
2009 р. значна частка населення вдалася до вимушеного скорочення своїх
споживчих витрат через необхідність повернення раніше накопичених боргів, тому мало місце деяке відставання приросту споживчих витрат населення проти приросту валового наявного доходу, а левова частка заощаЗміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2013 р. [Електронний ресурс] / Державна
служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
80
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джень ішла на повернення боргів, приріст же фінансових активів виявився
на 38% меншим, ніж у 2010 р.81.

Рис. 2.17. Рівень валового наявного доходу та заощаджень сектора
домогосподарств, % до ВНД та частка заощаджень у ВНД
домогосподарств
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами
2013 р.": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

У 2011р. рівень чистих заощаджень домогосподарств України становив
122,3 млрд грн., або 12,4% їхнього валового наявного доходу, що порівняно
з країнами ОЕСР, є високим рівнем. Для порівняння – серед країн ОЕСР
найбільш заощадливими є громадяни Франції (12,1%), Бельгії (12,1%),
Швейцарії (10,9%), Німеччини (10,3%) (рис. 2.18).
Повноцінне вливання в легальний оборот високих за рівнем заощаджень
населення є вагомим резервом для розширення ринку позичкового капіталу
та фінансових ринків в цілому, а отже, і чинником зменшення їхньої вартості. В інституційно та ринково розвинених країнах заощадження населення
трансформуються у різні форми, серед яких готівка та депозити обіймають
важливу, але далеко не головну позицію. Система побудована так, щоб
Розраховано автором на базі даних балансу доходів і витрат населення за відповідні роки:
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua
81
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заощадження населення працювали як на житлове будівництво, так і на
економіку загалом, а модель залучення заощаджень спонукала населення
бути "активними рантьє".

Рис. 2.18. Рівень чистих заощаджень домогосподарств, % до їхнього
валового наявного доходу, в середньорічному вимірі за 1999–2009 рр.
Джерело:
статистика
ОЕСР:
[Електронний
ресурс].
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1

–

Доступний

з

:

Рис. 2.19. Фінансові активи домогосподарств на кінець 2009 р. на одну
особу населення за паритетами купівельної спроможності, дол. США
Джерело:
статистика
ОЕСР:
http://stats.oecd.org/index.aspx#
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Серед країн ОЕСР найзаможнішими за активами домогосподарств, розрахованих на одну особу населення в паритетних цінах, є такі країни, як
Швейцарія, США, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Канада, Японія тощо (див. рис. 2.19)82.
За нашими розрахунками та зважаючи на розрахунковий паритетний
курс долара США у 2010 р., загальний обсяг фінансових активів усіх секторів економіки в Україні становив майже 38 тис. дол. США за ПКС на одну
особу населення. Однак, якщо взяти до обрахунку накопичену готівку у ВКВ
(де левова частка осідає у домогосподарствах) хоча б за період 2003–
2012 рр., то чисте сальдо купівлі населенням готівкової ВКВ становило 57,7
млрд дол. США83, що в середньому на одну особу додає ще понад 1 тис.
дол. до кошика заощаджень. Із урахуванням заощаджень домогосподарств
ВКВ поза банками Україна не була би останньою у цьому списку країн щодо
активів на одну особу населення, однак значна частка заощаджень домогосподарств країни не інтегрована в економіку країни.
Звідси проблемою розвитку економіки України є непрацюючі фінансові
активи домогосподарств на тлі дефіциту фінансових ресурсів для інвестування економіки. Навіть ті заощадження домогосподарств, що трансформуються у банківські депозити, функціонують у межах моделі "пасивних
рантьє".
Серед країн ОЕСР найбільш активна модель заощаджень домогосподарств спостерігається в США (рис. 2.20), де частка заощаджень домогосподарств у формі готівки та депозитів найменша. Протилежна ситуація –
в Японії і Норвегії, де частка заощаджень в акціях становить лише 12% від
загальних заощаджень домогосподарств. Однак так чи інакше в більшості
ринково розвинених країн не вітається пасивне розміщення грошей на банківських депозитах, тому є країни, де нормативно відсоткові ставки за депозитами обмежуються.
У банках європейських країн відсотки за депозитними вкладеннями фізичних осіб є меншими за один відсоток річних. Наприклад, у серпні та
листопаді 2014 р. були такі пропозиції банків: HSBC France (Франція) –

Статистика ОЕСР: [Електронний ресурс]. – Доступний з : ОЕСР
http://stats.oecd.org/index.aspx#
83 Розраховано автором на базі даних НБУ щодо купівлі і продажу ВКВ на готівковому ринку:
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039
82
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0,19%, Postbank – 0,3% (Німеччина), BNP Paribas Fortis (Бельгія)– 0,6, ABN
AMRO (Нідерланди) – 0,9% 84.
90

Частка заощаджень у готівці та депозитах
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Рис. 2.20. Основні форми заощаджень, % до фінансових активів
домогосподарств в середньорічному вимірі за 1997–2010 рр.
Джерело: статистика ОЕСР:
[Електронний
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=MEI_FIN

ресурс].

–

Доступний

з

:

Причиною низьких ставок є не "скупість" банків, а сформована система
стимулів для "активних" рантьє, де ставки підвищуються за умови заощаджень
у більш активних формах: в акції, страхові фонди, цінні папери тощо.
В Україні "включення" заощаджень населення в оборот відбувається не
тільки за вкрай пасивною та неефективною моделлю, але й в умовах високих ризиків. По-перше, у домогосподарств невеликий вибір щодо форм
фінансових заощаджень; по-друге, найбільш простим і, на перший погляд,
вигідним є зберігання активів на банківських депозитах. Саме тут і генеруються високі ризики, оскільки банки, по суті, спокушають населення високими відсотковими ставками вкладати кошти у фінансові піраміди. В свою
чергу, високі ставки за депозитами створюють підґрунтя під високі ставки за
кредитами, що формує маховик викачування доходів із реального сектора
Deposit Rates. Процентные ставки по депозитам [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://ru.deposits.org/term-deposits.html
84
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економіки. Тобто усій системі використання заощаджень населення в Україні бракує стимулів щодо диверсифікації форм залучення активів домогосподарств на фінансовому ринку. В цьому контексті уряд може
розширити свої пропозиції щодо залучення заощаджень населення, використовуючи як цінні папери, так і інші інструменти.
В умовах падіння конкурентоспроможності національних виробників таке зростання споживчих витрат населення супроводжувалося зменшенням
їхньої присутності на внутрішньому ринку споживчих товарів (див. рис.
2.12). Таким чином, глибоке та тривале за часом недоінвестування структурних зрушень і модернізації виробництва виявилося залежним від економічно
необгрунтованого підвищення пенсій і соціальних стандартів. Адже стрибкоподібне нарощення державних зобов‘язань щодо виплати соціальних
трансфертів, з одного боку, створило хронічний дефіцит ресурсів у державному секторі, з іншого – перетворило ринок внутрішніх запозичень на державну вотчину. Зазначене в свою чергу вплинуло на підвищення кредитних
ставок, включило механізм надмірного викачування чистих доходів від власності підприємств реального сектора у сектор фінансових посередників
і далі – в інший світ на погашення боргів банків.
Щодо інших напрямів зменшення відсотків за кредитами/депозитами, то
це система заходів детінізації доходів та диверсифікації заощаджень населення із поступовим уведенням стимулів щодо розширенням форм фінансових заощаджень, наприклад, у цінних паперах, акціях тощо.
В результаті починаючи з 2005 р. після політично вмотивованого підвищення соціальних стандартів почалося різке зниження валових заощаджень у секторі загального державного управління, а з 2009 р. вони стали
загалом від‘ємними.
Таким чином, з 2008 р. прогресували і в 2013–2014 рр. поглибилися
диспропорції в секторному структуруванні валового наявного доходу (відповідно – у структурі національних заощаджень), що мало наслідком звуження основних джерел фінансування нагромадження основного капіталу,
порушуючи базові умови відтворення ВВП та створюючи небезпечну ситуацію щодо середньострокової перспективи розвитку.
На відміну від кризи дев‘яностих років основний вплив на скорочення
валового наявного доходу нефінансових корпорацій справляє не податковий тиск, а чистий відплив доходів від власності, який за період з 2008–
2013 рр. становив у середньорічному вимірі 12% ВНД, що більш ніж утричі
вище за рівень поточних податків на доходи нефінансових корпорацій.
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Причиною ситуації, що склалася, є необхідність здійснення підприємствами високих за обсягами виплат відсотків за кредитами та дивідендів,
що веде до стрімкого падіння головного інвестиційного ресурсу економіки –
заощаджень нефінансових корпорацій і згортання самофінансування розвитку виробництва. Із значних відхилень фактичних рівнів секторного ВНД
від економічно обґрунтованого за період
2008–2013 рр. нефінансові
корпорації щорічно "не добирали" валового наявного доходу і, відповідно,
валових заощаджень на суму, що перевищує 1,5 трлн грн, валове нагромадження основного капіталу сектора дедалі більше покривалися чистими
запозиченнями.
Довготривалий перекіс у структурі доходів та, відповідно, валових заощаджень, є руйнівним для інвестиційних процесів і динаміки ВВП в економіці України, причому не тільки в короткостроковій, але й у довгостроковій
перспективі. В період загострення міжнародної конкуренції та зменшення
митних бар‘єрів економіка України стає дедалі вразливішою через відсутність позитивних зрушень стосовно модернізації виробництва, що проявляється у розширені частки імпорту як на ринку товарів проміжного споживання, так і на ринках кінцевого використання.
Значне погіршення фінансових результатів та валового наявного доходу
нефінансових корпорацій знижує не тільки їхню власну інвестиційну спроможність, але й кредитоспроможність із новим витком підвищення ризиків
і вартості запозичень.
Водночас широкий канал припливу чистих доходів від власності у сектор
фінансових корпорацій не стає повноцінним джерелом розвитку. Тут
формуються переважно "непрацюючі" заощадження, оскільки вони майже не капіталізуються, а використовуються для повернення зовнішніх
боргів або списання чужих боргів. ФК є єдиним сектором, у якого борг ова залежність зменшується на тлі постійного нарощення боргової пір аміди в секторі ЗДУ і НК.
Дисбаланс взаємовідносин між сектором загального державного управління і сектором домогосподарств із формуванням значного розриву
в отриманих і сплачених соціальних трансфертів веде до постійного погіршення державних фінансів, виходу уряду на ринок запозичень із стимулюванням збільшення їхньої вартості. При цьому існує взаємозв‘язок між ставками за ОВДП різної строковості і ринковими ставками за кредитами/депозитами банків. Тобто вартість ОВДП є, по суті, базовою щодо
впливу на відсотки по кредитах/депозитах, тому уряд прямо та опосередко142
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вано впливає на розширення відпливу доходу нефінансових корпорацій
через канал доходів від власності.
Наразі експансія уряду на ринку внутрішніх запозичень не тільки витісняє з нього реальний сектор, але й закладає підвалини під подальше збереження високої вартості кредитування, що зумовлює продовження роботи
вже наведеного механізму викачування доходів з реального сектора економіки до фінансових посередників, що в свою чергу вихолощує інвестиційні
джерела з економіки загалом, оскільки такі "надлишкові" доходи фінансових
корпорацій не трансформуються в інвестиційні джерела, вагома частина
національних заощаджень не капіталізується в національній економіці.
Заощадження сектора домашніх господарств теж не стають повноцінним джерелом інвестицій, оскільки перетворюються на непрацюючі фінансові активи на тлі дефіциту фінансових ресурсів для інвестування економіки. Навіть ті заощадження домогосподарств, що трансформуються у банківські депозити, функціонують в межах моделі "пасивних рантьє".

2.2. Основні чинники формування дисбалансів
доходів і витрат в окремих підсекторах інституційних
секторів економіки України та їхні наслідки
для економіки
Дослідження показало, що основною причиною появи та закріплення
тренду довготривалого зниження рівня національних валових заощаджень,
особливо в секторі ЗДУ, де з 2009 року валові заощадження стали
від‘ємними (рис. 2.1), стало порушення безпечних рівнів доходів інституційних секторів економіки в загальному ВНД.
Причинами викривлення в секторній структурі валового наявного доходу
і валових заощаджень стали накопичені дисбаланси в доходах і витратах
інституційних секторів економіки, які в свою чергу генеруються значними
дисбалансами в окремих підсекторах інституційних секторів економіки.
Розповсюдження розбалансованості в ресурсах і витратах підсекторів,
зростання обсягів чистого кредитування в одних секторах та чистого запозичення в інших знижує ефективність використання національних заощаджень в економіці в цілому, оскільки профіцити в балансах одних секторів
економіки не стають повноцінним джерелом розвитку економіки, а дефіцити
в балансах інших секторів (підсекторів) економіки призводять до нарощення не тільки внутрішніх, але й зовнішніх боргів.
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Як вже зазначалося, особливо дестабілізуючим чинником для економіки стало довготривале зниження рівнів ВНД та накопичення значних
дефіцитів у балансах ресурсів і витрат секторів нефінансових корпорацій (НК) та загального державного управління (ЗДУ), що закріпилися на
тлі профіцитів відповідних балансів в секторі фінансових корпорацій та
домогосподарств. При цьому профіцитний баланс у секторі домашніх
господарств (ДГ) виник головним чином під впливом економічно нев иправданого підвищення соціальних стандартів і не гармонізованого п одаткового навантаження на різні підсектори домашніх господарств. Разом із тим профіцит у секторі фінансових корпорацій (ФК) виник під
впливом завищеної вартості кредитів, що розширило канал відпливу
чистих доходів від власності і фактично вимило доходи з сектора нефінансових на користь фінансових корпорацій 85.

Рис. 2.21. Валовий наявний дохід та заощадження сектора ЗДУ,
% до ВНД в цілому
Джерело: : розраховано автором за даними Статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами"
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Детальніше див. : Крючкова І.В. Усунення викривлень в інституційній структурі ВНД України // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 20–32.
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Рис. 2.22. Складові показника "Чисте кредитування (+), чисте
запозичення (-)", млн грн у розрізі інституційних секторів економіки
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/

На рис. 2.22 видно, як відбувалося щорічне накопичення секторних дисбалансів та розхитування підвалини стабільності розвитку – зростали обсяги як чистого кредитування в одних інституційних секторах економіки, так
і чистого запозичення в інших. При цьому найбільш профіцитними були
сектор домашніх господарств і сектор фінансових корпорацій, а найбільш
дефіцитними – сектор нефінансових корпорацій і сектор загального державного управління.
Як вже зазначалося, основним внутрішнім чинником падіння інвестицій
в основний капітал України стало значне скорочення валового наявного
доходу, та, відповідно, заощаджень нефінансових корпорацій. Зростаюча
заборгованість, некредитоспроможність та гострий дефіцит ресурсів не
забезпечував необхідний для модернізації економіки рівень нагромадження
основного капіталу, що унеможливило модернізацію виробництва в реальному секторі економіки86. Більш детальний розгляд структурування обсягів
чистого кредитування та чистого запозичення в розрізі підсекторів економі86

Там само.
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ки розкриває основні чинники появи хронічних реципієнтів та потенційних
донорів фінансування розвитку.
Як видно з рис. 2.23, у 2011–2012 рр. найбільш вагомі обсяги чистого
кредитування (93% – в 2011 та 91% – в 2012 р. від їхнього загального обсягу по економіці) формуються в трьох під секторах – найманих працівників,
роботодавців та самостійно зайнятих, які відповідно до методології СНР
разом із підсектором одержувачів доходів від власності і трансфертів, формують сектор домашніх господарств87.
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Рис. 2.23. Чисте кредитування (+), чисте запозичення (-) окремих
підсекторів економіки в 2011 р. та 2012 р., % до валового наявного
доходу в цілому
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/]

Розраховано автором на базі публікацій макроекономічної статистики: статистичний збірник "Національні рахунки України" 2011–2012 рр. [Електронний ресурс] / Державна служба
статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 2.24. Основні складові витрат підсектора роботодавців,
% до їхнього валового наявного доходу
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/

Однак частка чистого кредитування, або профіциту в балансі роботодавців (відносно секторного ВНД), є надзвичайно вагомою (рис. 2.24), тому цей
факт потребує окремого аналізу. Так, у 2011 р. профіцит балансу роботодавців становив 63,9, а в 2012 р. – 70,5% їхнього валового наявного доходу, що сигналізує про те, що серед усіх підсекторів економіки найбільш
сприятливі умови доходоутворення виявились у роботодавців.
Як уже зазначалося в попередньому параграфі, рівень ВНД домашніх
господарств почав зростати з 2005 р. під впливом політичного вмотивованого підвищення пенсій наприкінці 2004р. Для розуміння факторів, що
вплинули на перевищення секторних доходів ДГ над споживчими витратами і заощадженнями, доцільно розглянути всі складові доходів і витрат
кожного із підсекторів у відсотках до загального ВНД (табл. 2.4).
Як видно із абсолютних і структурних показників, наведених у табл. 2.3
та 2.4, валовий наявний дохід у секторі домогосподарств становив
в 2011 р. 99,2 млрд грн, або 75,1% від валового наявного доходу економіки
в цілому, а в 2012 р. – відповідно 117,7 млрд грн, або 79,2%.
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Таблиця 2.3
Баланс доходів і витрат сектора домашніх господарств у розрізі
підсекторів, млн грн
Показник

Роботодавці

Самостійно
зайняті
працівники

Наймані
працівники

Одержувачі
доходу від
власності та
трансфертів

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

Усього
2011

2012

Ресурси

Валовий наявний дохід+капітальні трансферти

39529 44468 129494 175528 570813 635758 278509 322708 1018345 1178462

Валовий наявний дохід

39387 44452 128535 175410 550499 634846 273680 322503 992101 1177211

в тому числі:
Оплата праці найманих
працівників

3328

7787 20739

65704 598969 614411

Валовий прибуток, змішаний
дохід

22325 20489 97935 104652

Сальдо доходів від власності

11728 16772 11464

Сальдо поточних трансфертів
Поточні податки на доходи,
майно тощо
Чистий наявний дохід
Чисті капітальні трансферти

2424

-108

160

-418

-488

-1763

14780

45724 76205
7247 14111

63000 100504 686036 788406

37610 51550 203594 252896
8501 16539

38940

62202

-4611 -48828 -15773 170458 162915 124214 142423

-5115 -52613 -54108

-5889

-9005

-60683

-68716

39287 44163 128089 173627 548777 618572 272584 312873 988737 1149235
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16

959

118

20314

912

4829

205

26244

1251

Використання
Фактичне індивідуальне
кінцеве споживання

11693 12294 75975

79143 506065 700459 272127 402895 865860 1194791

Валове нагромадження
основного капіталу

2573

2204 11286

11257

5269

8197

4334

5546

23462

27204

Споживання основного
капіталу

-100

-289

-446

-1783

-1722 -16274

-1096

-9630

-3364

-27976

Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів

19

-78

2324

-525

903

-405

1283

-428

4529

-1436

Придбання за виключенням
вибуття цінностей

103

114

165

362

181

44

9

-15

458

505

25151 31357 39778

96295

58568 22206

785

Чисте кредитування(+),
чисте запозичення (–)

376 124282 150234

Джерело: статистичні збірники "Національні рахунки України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 2.4
Баланс доходів і витрат сектора домашніх господарств у розрізі
підсекторів, % до ВНД в цілому

Показник

Валовий наявний дохід+капітальні трансферти
Валовий наявний дохід
в тому числі:
Оплата праці найманих
працівників
Валовий прибуток, змішаний дохід
Сальдо доходів від
власності
Сальдо поточних
трансфертів
Поточні податки на доходи,
майно тощо
Чистий наявний дохід
Чисті капітальні
трансферти

Одержувачі доходу
Самостій- Наймані
Роботодавід власно зайняті працівниУсього
вці
ності та
працівники
ки
трансфертів
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
РЕСУРСИ
3,0
3,0

3,0
3,0

9,8
9,7

11,8 43,2 42,8 21,1
11,8 41,7 42,7 20,7

21,7
21,7

77,1
75,1

79,3
79,2

0,3

0,5

1,6

4,4 45,3 41,3

4,8

6,8

51,9

53,0

1,7

1,4

7,4

7,0

3,5

5,1

2,8

3,5

15,4

17,0

0,9

1,1

0,9

1,0

0,5

0,9

0,6

1,1

2,9

4,2

0,2

0,0

0,0

-0,3 -3,7 -1,1 12,9

11,0

9,4

9,6

0,0
3,0

0,0 -0,1
3,0 9,7

-0,3 -4,0 -3,6 -0,4
11,7 41,5 41,6 20,6

-0,6
21,1

-4,6
74,8

-4,6
77,3

0,0

0,0 0,1
0,0 1,5
ВИКОРИСТАННЯ

0,0

2,0

0,1

0,1

0,4

Фактичне індивідуальне
кінцеве споживання
0,8 5,7
5,3 38,3 47,1 20,6 27,1 65,5 80,4
Валове нагромадження
основного капіталу
0,2 0,1 0,9
0,8 0,4 0,6 0,3
0,4
1,8
1,8
Споживання основного
капіталу
0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -1,1 -0,1 -0,6 -0,3 -1,9
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
0,0 0,0 0,2
0,0 0,1 0,0 0,1
0,0
0,3 -0,1
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Чисте кредитування(+),
чисте запозичення (–)
1,9 2,1 3,0
6,5 4,4 1,5 0,1
0,0
9,4 10,1
Валовий скоригований
наявний дохід
3,1 3,1 10,4 12,5 47,8 49,1 26,3 27,5 87,5 92,2
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
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Якщо ж скоригувати показник ВНД на натуральні трансферти домогосподарствам (індивідуальні послуги ЗДУ), то скоригований валовий наявний
дохід сектора домашніх господарств в 2011 р. та 2012 р. сягнув відповідно
87,5 і 92,2% ВНД економіки в цілому.
За попередніми даними 2013 р., розрахованими за сумою квартальних
даних, валовий наявний дохід домогосподарств становив 79,8% від ВВП,
а разом із натуральними трансфертами – 92,8%. Отже, і в 2013 р. продовжилося витіснення капітальних витрат – споживчими витратами домогосподарств (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Частка валового та скоригованого валового наявного
доходу домашніх господарств, % до загального ВНД
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами
2013 р.": [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Тобто решті секторів економіки, а саме: сектору загального державного
управління (для здійснення колективних та капітальних витрат), сектору
нефінансових корпорацій, сектору фінансових корпорацій і сектору некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства на їхні витрати
залишилося лише 12,5% в 2011р. і 7,8% в 2012 р. від загального ВНД. Такі
"залишки" ВНД не могли покрити потреби і забезпечити нормальне функціонування зазначених секторів економіки. Адже нефінансовим корпораціям
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для підтримки відтворення виробництва необхідно вкладати в його відновлення не менше 77% від загального валового нагромадження основного
капіталу (ВНОК) і хоча б на 75% покривати капітальні витрати власними
заощадженнями. Звідси для здійснення модернізації економіки та відновлення докризових темпів інвестування необхідно підтримувати ВНД нефінансових корпорацій на безпечному рівні, який не повинен падати нижче
12,3% від ВВП упродовж 6–7 років. Після проведення модернізації та відновлення основних фондів для забезпечення подальшої стабільності розвитку рівень ВНД нефінансових корпорацій може знизитися, але не нижче
вже зазначеного порогового рівня – 9% ВНД і аж ніяк не рівня 3,6%; 2,7; 1,9,
2% статистично зафіксованих відповідно в 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р.
Продовження підтримки такого низького рівня доходоутворення в нефінансових корпораціях є не просто небезпечним – це прямий шлях до подальшої деградації економіки.
Як вже зазначалося, сектору загального державного управління для
здійснення індивідуальних (освіта, охорона здоров‘я) та колективних послуг
необхідно мати в середньорічному вимірі 18,4% ВНД, для державних капітальних інвестиції – не менше 5% ВНД, а сумарно – не менше 23,4%.
Ураховуючи, що на витрати двох інших секторів – НКО та сектора
фінансових корпорацій – має залишитися десь 2,2% ВНД, чотири інституційні сектори повинні обійняти не 7,8%, як сталося в 2012 р.,
а близько 27% скоригованого ВНД. Отже, для збалансування доходів
і витрат усіх секторів економіки, зменшення рівнів секторних дефіцитів
і профіцитів рівень ВНД сектора домогосподарств має знизитися до
62% ВНД (до 73% скоригованого ВНД), у фінансових корпорацій, відп овідно – до 0,5–1% із відповідним підвищенням рівня ВНД у секторах НК
і ЗДУ, відповідно до 12,3 і 23,4%.
Пошук варіантів корекції рівня доходів домогосподарств потребує більш
детального розгляду формування балансів ресурсів і витрат у розрізі окремих підсекторів88 цього найвагомішого інституційного сектора економіки.
Специфікою України є те, що сектор домогосподарств обіймає високу частку у валовому випуску в таких видах економічної діяльності, як "Сільське,
лісове та рибне господарство" – 46,8%, "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 40, "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" – 25,7, в будівництві – 18,1%, що значною
Державна служба статистики стала надавати інформацію інституційних секторів у розрізі
підсекторів з 2011 р.
88

151

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

мірою пов‘язано з діяльністю самостійно зайнятих працівників, тобто сектор частково бере на себе функцію виробництва товарів і послуг89.
Кількість самостійно зайнятих в аграрному виробництві змінювалась
упродовж трансформаційної кризи 1990–2000 рр. разом із підвищенням
частки домогосподарств у випуску сільського, лісового та рибного господарства, але потім пішов процес корпоратизації цього ВЕД і кількість самостійно зайнятих тут знизилась.
Якщо в секторі самостійно зайнятих працівників найбільша ресурсна
складова балансу – валовий прибуток, змішаний дохід, то, як видно з даних
табл. 2.5, у підсекторі найманих працівників визначальною щодо доходу є
оплата праці, рівень якої в 2011 р. та 2012 р., відповідно – 108,8 та 96,8%
відносно їхнього валового наявного доходу в цілому.
Водночас на цей підсектор припадає найбільший тягар чистих поточних
трансфертів і поточних податків на доходи і майно, що свідчить про те, що
в секторі домогосподарств саме первинні доходи підсектора найманих
працівників є головним джерелом поповнення державних і місцевих бюджетів і соціальних фондів, що ставить найманих працівників у нерівні умови із
самостійно зайнятими працівниками та роботодавцями.
У роботодавців, як і очікувалося, левову частину доходів формує валовий прибуток, змішаний дохід та сальдо доходів від власності, негативний внесок податків і поточних трансфертів на зменшення ВНД дуже
низький. У 2011 р. поточні трансферти загалом були додатними (табл.
2.3, рис. 2.26).
У зазначеному підсекторі після використання ресурсів на споживання
і валове нагромадження капіталу залишалася невикористаною левова частка
валового наявного доходу, відповідно – 63,9 та 70,5%, тобто ці ресурси потенційно мали стати ресурсом для інвестування економіки.
Роботодавці могли капіталізувати прибутки і отримувати менше доходів
від власності (дивідендів), тоді відповідно підвищилась би частка валового
наявного доходу нефінансових або фінансових корпорацій і скоротилась би
частка домашніх господарств, що позитивно вплинуло б на відповідні баланси секторів економіки. Однак вони надали перевагу виведенню значної
частки своїх заощаджень за межі процесу відтворення виробництва.

Розраховано автором за даними статистичного збірника "Національні рахунки України" за
1990–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний
з : http://www.ukrstat.gov.ua
89
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Рис. 2.26. Основні складові доходів підсектора роботодавців,
% до валового наявного доходу
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/

Дійсно, частина заощаджень роботодавців потрапила на депозитні рахунки в банківську систему. За даними НБУ, впродовж 2011–2012 рр. мав
місце приріст депозитів домашніх господарств на 94 млрд грн, або на 34%.
При цьому кредитування домогосподарств скоротилося на 10%, а обсяги
кредитування нефінансових корпорацій зросли майже на 105 млрд грн, або
на 20%90. Тобто "надмірні" заощадження роботодавців були використані
поза сектором ДГ, тому повною мірою не були спрямовані на вирішення
проблем, наприклад будівництва житла, у самому секторі або на капіталізацію заощаджень у підсекторі роботодавців. Зазначеними заощадженнями
роботодавців скористалися насамперед фінансові корпорації, оскільки
"заробили" на прирості кредитування нефінансових корпорацій, інших секторів економіки значні доходи від власності. Водночас вони стали джерелом надмірного попиту домашніх господарств на іноземну валюту.
Розраховано на базі статистичних даних про депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), за секторами економіки у розрізі регіонів: [Електронний
ресурс]
/
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84921
90
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Таблиця 2.5
Баланс доходів і витрат домашніх господарств у розрізі
підсекторів, % до ВНД відповідних підсекторів
Показник

Валовий наявний
дохід
Оплата праці найманих працівників
Валовий прибуток,
змішаний дохід
Сальдо доходів від
власності
Сальдо поточних
трансфертів
Поточні податки на
доходи, майно тощо
Чистий наявний дохід
Чисті капітальні
трансферти
Фактичне індивідуальне кінцеве споживання
Валове нагромадження основного
капіталу
Споживання основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів
Придбання за виключенням вибуття
цінностей
Чисте кредитування(+), чисте запозичення (–)

Самостійно Наймані Одержувачі Усього
зайняті працівники доходу від
Роботодавці
працівники
власності та
трансфертів
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8,4 17,5 16,1 37,5 108,8 96,8 23,0 31,2 69,1 67,0
56,7 46,1 76,2 59,7

8,3 12,0 13,7 16,0 20,5 21,5

29,8 37,7

1,3

6,2

-0,2

8,9

8,4

2,2

3,1

5,1

3,9

5,3

0,1 -2,6 -8,9 -2,5 62,3 50,5 12,5 12,1

-1,1 -1,1 -1,4 -2,9 -9,6 -8,5 -2,2 -2,8 -6,1 -5,8
99,7 99,3 99,7 99,0 99,7 97,4 99,6 97,0 99,7 97,6
0,4

0,0 0,7 0,1 3,7
ВИКОРИСТАННЯ

0,1

1,8

0,1

2,6

0,1

29,7 27,7 59,1 45,1 91,9 110,3 99,4 124,9 87,3 101,5
6,5

5,0

8,8

6,4

1,3

1,6

1,7

-0,3

-0,7 -0,3 -1,0 -0,3 -2,6

-0,4

-3,0 -0,3 -2,4

0,0

-0,2

1,8 -0,3

0,2 -0,1

0,5

-0,1

0,5 -0,1

0,3

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,9 70,5 30,9 54,9 10,6

3,5

0,3

0,1 12,5 12,8

0,2

1,0

2,4

2,3

0,0

Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
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Звідси одними із напрямів корекції рівня ВНД домашніх господарств щодо зниження є заохочення роботодавців до капіталізації доходів і збільшення інвестицій у виробництво. Це підвищило б ресурсну базу корпорацій
і знизило б потреби у внутрішніх і зовнішніх запозиченнях.
Потребує також змін система нарахувань поточних податків на доходи
і майно у роботодавців. Так, перенесення тягаря виплат зазначених податків з юридичних осіб (фірм, підприємств, компаній) на отримувачів дивідендів – фізичних осіб дозволило б зменшити податковий тиск на НК. При цьому знизилися б рівень профіциту в балансі ресурсів і витрат роботодавців
та рівень дефіциту в балансі сектора ЗДУ.

Рис. 2.27. Частка сальдо поточних трансфертів та поточних податків
у структурі складових ВНД підсекторів сектора домогосподарств
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/

Загальний розподіл поточних податків і сальдо поточних трансфертів
у секторі домогосподарств (рис. 2.27) засвідчує, що одним із напрямів зменшення дефіциту сектора ЗДУ і водночас гармонізації податкового навантаження на підсектори домогосподарств є підвищення рівня поточного оподаткування і підвищення рівня соціальних внесків у підсекторах роботодавців і самостійно зайнятих працівників.
155

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

Разом із тим високий рівень сальдо доходу від власності в підсекторі
роботодавців, особливо через зменшення обсягів реінвестування, або капіталізації доходів, свідчить про необхідність корекції політики оподаткування
доходів від власності в напрямі заохочення суб‘єктів господарювання до
капіталізації доходів та їхнього реінвестування у виробництво. Тобто – поліпшення інвестиційного клімату та впровадження відповідних стимулів.
Низький відсоток доходу йде на податки і соціальні внески також у підсекторі самостійно зайнятих працівників, відповідно – 1,3 та 2,1% у середньому в 2011 р. та 2012 рр. Це вагомий за кількістю зайнятих підсектор
сплачує відносно менше поточних податків, ніж підсектор одержувачів доходів від власності і трансфертів. Однак рекордно низький рівень поточних
податків сплачують все ж таки роботодавці (див. рис. 2.27).
Як уже зазначалося, найбільш значущим з огляду на інвестування розвитку економіки є сектор нефінансових корпорацій, де за даними СНР
2012 р. вироблялося 74% з усього випуску і здійснювалося 78% від загального обсягу валового нагромадження основного капіталу.
Той факт, що наразі нефінансові корпорації мають найбільший дефіцит
власних ресурсів та змушені брати дорогі кредити для підтримки власного
виробництва, підриває інвестиційні можливості відтворення ВВП в економіці загалом, бо нарощення боргів відлякує кредиторів та збільшує ризики,
а отже, і вартість кредитування.
Дійсно, у державних і приватних нефінансових корпораціях у 2011 р. та
2012 р. були дефіцитні баланси ресурсів і витрат (табл. 2.4.) У державних
дефіцит становив, відповідно, більше 35 та 111 млрд грн, а у приватних –
25 та 138 млрд грн. Щодо нефінансових корпорацій під іноземним контролем, то у них додатне сальдо 2011 р. перетворилося на від‘ємне в 2012 р.
і становило 10 млрд грн. Загалом для нефінансових корпорацій 2012 р.
виявився гіршим, ніж 2011 р. У 2013 р. ситуація не поліпшилася – так за
попередніми квартальними від загального ВНД, проти відповідного показника 2012 р. – 2,2%91
Як видно з табл. 2.6, у 2011 та 2012 рр. у найбільш скрутному становищі
опинилися державні нефінансові корпорації. Адже за умови відсутності
"щедрих" капітальних трансфертів, які, за фактом, становили відповідно

Розраховано автором за даними "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами" за І кв. 2014 р. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
91
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31,7 та 21,9 млрд грн, державні приватні корпорації мали б майже вдвічі
більший дефіцит ресурсів, а саме – 67 та 47 млрд грн92.
Таблиця 2.6
Ресурси та витрати підсекторів сектора нефінансових корпорацій
Показник

2011

Валовий наявний
дохід+капітальні
трансферти
Валовий наявний
дохід
в тому числі:
Валовий прибуток,
змішаний дохід
Сальдо доходів від
власності
Сальдо поточних
трансфертів
Поточні податки на
доходи, майно тощо
Чистий наявний дохід
Чисті капітальні
трансферти
Валове нагромадження основного
капіталу
Споживання основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів
Придбання за виключенням вибуття
невироблених нефінансових активів
Чисте кредитування(+), чисте запозичення (–)

Нефінансові
Приватні нефінан- корпорації під
сові корпорації
іноземним
контролем
2011
2012
2011
2012

Державні нефінансові
корпорації
2012

Ресурси, млн.грн.

Усього
2011

2012

-1725

17552

46004

22540 23138

9198

67417

49290

-33449

-4319

46532

22942 23176

9179

36259

27802

9871
-30150

15127 230456 192232 26644 24702 266971 232061
-27140 -138536 -129905 -1097

-5698 -169783 -162743

280

18748

-13047

-8324 1736

-13450
-54593

-11054
-31054

-32341
-22977

-31061 -4107
-68314 15281

31724

21871
-528
ВИТРАТИ

38293

42536 135380 158309 14513 19068 188186 219913

-21144

-26735

-69509

-4807

138

21963

-108
-35211

-402

-38

-840 -11031

9584

-8985 -49898 -51100
-1638 -62289 -101006
19

31158

21488

-91256 -7895 -10817 -98548 -128808
2674 7670

21

-25122 -111231 -138464

404

24826

3216

-108

21

955 -10274 -145487 -173860

Джерело: статистичні збірникі "Національні рахунки України" за 2011–2012 роки: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з
:
http://www.ukrstat.gov.ua/.

Таким чином, за допомогою капітальних трансфертів були покриті витрати державних нефінансових корпорацій на валове нагромадження основСтатистичні збірники "Національні рахунки України" за 2011–2012 роки: [Електронний
ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/
92
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ного капіталу і в 2011 р. – на 83%, а в 2012 р. – на 51%. Нижче буде видно,
що капітальні трансферти були отримані з сектора фінансових корпорацій.
На жаль, СНР не показує, в якій саме формі були здійсненні капітальні
трансферти. Це могли бути списання боргів за відсотками по кредитах або
й самих кредитів (у 2011 р.), а також – страхові премії (в 2012 р.).
У відносних показниках (відносно валового наявного доходу в цілому),
наведених у табл. 2.7, видно, що сектор нефінансових корпорацій, чия
діяльність відповідно до методології СНР здійснюється з метою отримання
прибутків і чий валовий наявний дохід, як вже зазначалося вище, в період
стабільного розвитку має становити не менше 9%, а в період виходу з інвестиційної кризи – не менше 12,3% від загального ВНД, отримав власний
ресурс відтворення на надзвичайно низькому рівні – 2,74 – в 2011 р. та
1,87% загального ВНД – в 2012 р. Навіть в умовах такого безпрецедентно
низького рівня валового наявного доходу приватні підприємства, нарощуючи свої борги, спромоглися здійснити валове нагромадження основного
капіталу на рівні 10, 2 та 10,7% від ВНД (табл. 2.7).
Складові ресурсів підсекторів НК в 2011 р. та 2012 р. демонструють те,
що найбільш сильний негативний вплив на обсяги і рівні ресурсної частини
балансу справили чисті доходи від власності, які зменшили ресурси балансу приватних підприємств відповідно на 13,8 та 13 млрд грн, або 10,5 та
8,7% від загального ВНД (див. табл. 2.6, 2.7).
Звідси, зменшення вартості кредитування, тому відповідне звуження каналу чистих доходів від власності хоча б до 3% зумовило би бажане підвищення рівня ВНД у нефінансових корпораціях. Лише приведення до норми плати фінансовим посередникам дозволило б збалансувати ресурси
сектора НК із їхнім використанням.
А поки що в середньому за два роки 75% валового прибутку за мінусом
поточних податків було "віддано" сектору фінансових посередників, що
перетворило сектор НК на хронічних боржників, які працюють на виплату
відсотків і набирають нові й нові борги.
Сектор фінансових корпорацій є другим сектором з зазвичай профіцитним балансом доходів і витрат. Однак у 2011 р. та 2012 р. сектор мав дефіцитний баланс (1,7 млрд грн – в 2011 та 4,7 млрд грн – у 2012 р.) з причини
значних втрат доходу по каналу сальдо капітальних трансфертів, переданих державним нефінансовим корпораціям (44,5 млрд грн – у 2011 р. та
14,8 млрд грн – у 2012 р.).
Основними позитивними складовими валового наявного доходу фінансових корпорацій є валовий прибуток, змішаний дохід, сальдо доходів від
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власності; а від‘ємними – сальдо поточних трансфертів, поточні податки на
доходи, майно тощо (рис. 2.28). Крім того, дохід коригується на оплату послуг фінансових посередників.
Таблиця 2.7
Баланс ресурсів та витрат нефінансових корпорацій
в розрізі підсекторів

Показник

Державні
Приватні
Нефінансові
Усього
нефінансові нефінансові корпорації
корпорації
корпорації під іноземним
контролем
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Ресурси, % до валового наявного доходу в цілому по економіці
Валовий наявний дохід+
капітальні трансферти
-0,13 1,18 3,48 1,52 1,75 0,62 5,10 3,32
Валовий наявний дохід
-2,53 -0,29 3,52 1,54 1,75 0,62 2,74 1,87
в тому числі:
Валовий прибуток, змішаний дохід
0,75 1,02 17,44 12,93 2,02 1,66 20,20 15,61
Сальдо доходів від власності -2,28 -1,83 -10,48 -8,74 -0,08 -0,38 -12,8 -11,0
Сальдо поточних трансфертів 0,02 1,26 -0,99 -0,56 0,13 -0,06 -0,83 0,64
Поточні податки на доходи,
майно тощо
-1,02 -0,74 -2,45 -2,09 -0,31 -0,60 -3,78 -3,44
Чистий наявний дохід
-4,13 -2,09 -1,74 -4,60 1,16 -0,11 -4,71 -6,80
Чисті капітальні трансферти 2,40 1,47 -0,04 -0,03 0,00 0,00 2,36 1,45
ВИТРАТИ, % до валового наявного доходу в цілому по економіці
Валове нагромадження
основного капіталу
2,9
2,9 10,2 10,7
1,1
1,3 14,2 14,8
Споживання основного
капіталу
-1,6 -1,8 -5,3 -6,1
-0,6
-0,7 -7,5 -8,7
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
-0,4
0,0 1,7 0,2
0,6
0,0 1,9 0,2
Придбання за виключенням
вибуття невироблених
нефінансових активів
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
Чисте кредитування(+),
чисте запозичення (–)
-2,7 -1,7 -8,4 -9,3
0,1
-0,7 -11,0 -11,7
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами":
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

З 2005 р. у секторі ФК сальдо доходів від власності стало перевищувати
обсяги валового прибутку, змішаного доходу, ставши найвпливовішим чин159
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ником формування секторного ВНД. Пікове зростання рівня сальдо доходів
від власності (7,5% ВВП) відбулося в кризовому 2009 р., коли мало місце
значне підвищення відсотків за кредитами для реального сектора економіки93. Результатом такого підвищення стало зрівняння обсягу валового наявного доходу в обох секторах із подальшим щорічним падінням його рівня
в секторі нефінансових корпорацій (див. табл. 2.1). Це означає, що антикризова політика із переважною підтримкою банківської системи без обмежень НБУ щодо відсотків за кредитами була деструктивною для реального
сектора економіки.

Рис. 2.28. Основні складові доходів сектора фінансових корпорацій,
% до валового наявного доходу
Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників "Національні рахунки
України" за 1990–2012 роки, "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами" :
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua

Серед чинників впливу на обсяги та рівень секторного ВНД вплив поточних
податків і сальдо поточних трансфертів був дуже незначним. Лише
в 2012 р. мав місце аномальний стрибок перетікання по каналу інших поточних трансфертів (з підсектора інших депозитних корпорацій) в обсязі
В окремі дні березня відсоткові ставки перевищували 40% річних за кредити в національній валюті і 15% в іноземній валюті:
[Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580
93
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24,1 млрд грн (водночас було отримано 22,7 млрд грн інших поточних трансфертів державними нефінансовими корпораціями)94.
У тому ж 2012 р., як уже зазначалося, підсектор "Страхові корпорації
і недержавні пенсійні фонди" сплатив капітальні трансферти знов-таки
державним нефінансовим корпораціям. Поча потужна капіталізація банків
урядом дозволяла справлятися з такими відпливами по каналах поточних
і капітальних трансфертів.
Із даних, наведених у табл. 2.8, видно, як розгорталися події. Капітальні трансферти, здійснювалися підсектором "Інші депозитні корпор ації" в обсязі 25,5 млрд грн та підсектором "Страхові корпорації та н едержавні пенсійні фонди" – 19,1 млрд грн у 2011 р., що кардинально
зменшило ресурсну частину балансу доходів і витрат фінансових корпорацій з 47,9 до 3,4 млрд грн, чисте запозичення замінило чисте кредит ування – як у попередні роки.
Левова частка капітальних трансфертів, як уже зазначалося, була
спрямована в підсектор "Державні нефінансові корпорації". Якщо
в 2011 р. дефіцит балансу останніх покривався головним чином іншими
депозитними корпораціями, то в 2012 р. вони отримали капітальні трансферти виключно від страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів, що майже повністю компенсувало витрати державних нефінансових
корпорацій на чисті виплати доходів від власності (див. табл. 2.8). Тобто
фінансові корпорації своїми капітальними трансфертами майже повністю
компенсували втрати державних нефінансових корпорацій по каналу чистих доходів від власності.
Сектор фінансових корпорацій, окрім підсектора НБУ, виконує функції фінансового посередництва та інші фінансові послуги на комерційній основі.
Сектор не є вагомим ані у валовому випуску (близько 3% в 2012 р.), ані
у валовому нагромадженні основного капіталу (менше 2% загального
ВНОК, або 0,3% ВВП), тому економічно обґрунтованим рівнем валового
наявного доходу фінансових посередників у період виходу з інвестиційної
кризи є 0,5% від загальної величини ВНД та, відповідно, близько 1% у період стабілізації розвитку. Саме такі величини дозволили б підтримувати
збалансованість ресурсів і витрат цього сектора і не гальмували б розвиток
інших секторів економіки, особливо сектора нефінансових корпорацій. Адже
не можна назвати продуктивними економічні відносини, коли відплив чистих
Статистичні збірники "Національні рахунки України" за 1990–2012 роки: [Електронний
ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
94
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Баланс ресурсів і витрат сектора
Показник
Інші депозитні
корпорації

НБУ

2011

2012

2011

2012

Інші фінпосередкрім стракорпота недерпенфон-

2011
РЕСУРСИ

Валовий наявний дохід разом із
капітальними трансфертами
Валовий наявний дохід
чинники формування:
Валовий прибуток, змішаний дохід
Сальдо доходів від власності
Коригування на оплату послуг
фінансових посередників
Сальдо поточних трансфертів
Поточні податки на доходи, майно
тощо
Чистий наявний дохід

5416
5416

-6910
-6067

9230
34684

7616
7616

2833
2833

286

311

27019

14173

1314

5139

-6343

53607

16181

1504

-45649
-9

-35

550

-21853

36

0

0

-843

-885

-21

5130

-6378

31125

3739

2451

Чисті капітальні трансферти

-25454
ВИТРАТИ

Валове нагромадження основного
капіталу
Споживання основного капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Придбання за виключенням вибуття невироблених
нефінансових активів
Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (-)

235
-286

453
-311

3902
-3559

4417
-3877

414
-382

12

-18

1955

-2774

-1588

68

261

-9

0

502

62

33

5110

-6763

2871

5911

3974

0

Джерело: статистичні збірники "Національні рахунки України" за 2011–2012 роки: [Електронний
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Таблиця 2.8
фінансових корпорацій в розрізі підсекторів, млн грн.
ансові
ники
хових
рацій
жавних
сійних
дів
2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

5536
5536

632
632

2792
2792

-14678
4371

-9135
5649

3433
47936

742
15526

2854

679

2573

5214

6608

34512

26519

2602

-29

259

-358

-302

59863

12397

Допоміжні
фінансові
організації

Страхові
корпорації та
недержавні
пенсійні
фонди

Усього

-45649
90

-1

0

155

117

731

-21681

-10

-17

-40

-640

-774

-1521

-1709

5289

496

2709

4192

5641

43394

11000

-19049

-14784

-44503

-14784

341
-247

47
-136

53
-83

134
-179

198
-8

4732
-4542

5462
-4526

2274

5

170

24

−14

408

-362
261

1

10

2

17

16

553

81

2920

570

2567

-15099

-9344

-2574

-4709

ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
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доходів від власності з сектора нефінансових до фінансових корпорацій
у рази перевищує валовий наявний дохід реального сектора і становить
понад десяту частину ВВП.
Отже, саме зниження вартості кредитів та відповідно абсолютне і відносне зменшення чистих доходів від власності є головним напрямом "відновлення справедливості" та еквівалентності обміну ресурсами і ризиками між
цими секторами економіки.
Таким чином, аналіз формування балансів інституційних секторів економіки України в розрізі показників підсекторів розкриває глибші проблеми
у формуванні базових макроструктурних передумов розвитку, ніж це було
видно на рівні секторів. Виявлено, що в економіці мають місце не тільки
порушення пропорцій у розподілі ВНД між інституційними секторами економіки, але й диспропорції в балансах окремих підсекторів.
Найбільш сильний негативний вплив на обсяги та рівні ресурсної частини балансу приватних підприємств справив відплив сальдо доходів від
власності як у підсектор роботодавців (виплата дивідендів), так і в підсектор
інших депозитних корпорацій.
Державні нефінансові корпорації через канал капітальних трансфертів
отримують значні капітальні трансферти, що дозволило їм сплатити доходи
від власності й уникнути банкрутства. Головним донором для державних
підприємств стали інші депозитні корпорації та страхові корпорації.
Основним деструктивним рушієм щодо дисбалансу в секторі ЗДУ стало
непомірно зростаюче негативне сальдо поточних трансфертів, куди свій
негативний внесок зробили зростаючі під тиском підвищення соціальних
стандартів соціальні допомоги (крім допомог у натурі) на тлі недостатніх за
обсягами надходжень соціальних внесків. При цьому в секторі домашніх
господарств в підсекторі роботодавців і у підсекторі самостійно зайнятих
працівників тягар соціальних внесків дуже низький. Звідси одним із напрямів зменшення дефіциту сектора ЗДУ є замороження соціальних стандартів
і водночас гармонізації тягаря соціальних внесків на підсектори домогосподарств шляхом підвищення рівня соціальних внесків у підсекторах роботодавців і самостійно зайнятих працівників.
У секторі домогосподарств найбільш вагомі профіцити балансу (обсяги
чистого кредитування) формуються в підсекторах: найманих працівників,
роботодавців та самостійно зайнятих, однак відсутність достатньої капіталізації цих заощаджень робить їх непрацюючими, оскільки не перетворює їх
на дієвий інвестиційний ресурс.
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Лише досягнення стану збалансованості в ресурсах і втратах кожного
з секторів і підсекторів дозволить сформувати необхідні структурні передумови для виходу із інвестиційної кризи і оздоровлення загальної макроекономічної ситуації.
Рекомендації
Наші рекомендації щодо заходів та механізмів державної політики структурної гармонізації насамперед стосуються необхідності досягнення балансу між отриманими та сплаченими соціальними трансфертами. Для цього
рекомендуємо на два роки заморозити підвищення соціальних стандартів
і збільшити надходження соціальних внесків з підсектора самозайнятих
працівників і підсектора роботодавців. Для цього слід внести зміни у методику обчислення мінімального страхового внеску, який відповідно до чинного законодавства визначається на базі мінімального розміру заробітної
плати та розміру внеску на місяць95. А саме – перейти до визначення мінімального страхового внеску, зважаючи на середній внесок на одного найманого працівника за попередній місяць (квартал) у тому виді економічної
діяльності, де фізична особа забезпечує себе роботою самостійно. Це дещо урівняє розміри соціальних внесків підсектора найманих працівників
і самостійно зайнятих.
Щодо підвищення рівня соціальних внесків на роботодавців вважаємо
за доцільне розглянути можливість уведення відрахувань на соціальні внески
з дивідендів фізичних осіб. Так, наприклад, за умови нарахування соціальних внесків обсягом у 3% на дивіденди роботодавців у 2012 р. у секторі
загального державного управління розрив в обсягах отриманих і сплачених
соціальних трансфертів міг зменшитися майже на 6%.
Необхідно поступово звузити ринок ОВДП і водночас розширити канал
внутрішніх запозичень у населення (без посередництва банківської системи), через ринок державних цінних паперів для фізичних осіб. Для підвищення ступеня включення вагомого інвестиційного джерела – заощаджень
населення в економічний оборот, розробити стимули щодо диверсифікації
форм залучення активів домогосподарств на фінансовому ринку і формування моделі "активних рантьє". Іншим напрямом впливу уряду на підвищення ефективності використання заощаджень домашніх господарств
є створення нових державних інструментів високої довіри із залученням
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. №2464 –VI [Електронний ресурс]. – Доступний з : http:
/www.zakon. rada.gov.ua
95
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заощаджень населення, зокрема, розширення ринку державних цінних
паперів для фізичних осіб, продаж акцій у державні іпотечні фонди тощо.
Оздоровлення державних фінансів зменшить присутність уряду на ринку запозичень, що автоматично переорієнтує ринок на кредитування реальної економіки із зменшенням відсоткових ставок за рахунок зниження обсягів і вартості
ОВДП, а також поліпшення у зв‘язку з цим загальноекономічної ситуації.
Надалі в середньостроковій перспективі необхідно повністю узгодити процес підвищення пенсій і заробітних плат (у бюджетній сфері) із фінансовими
можливостями сектора ЗДУ. Для підтримки стабільності та фінансового балансу валовий наявний дохід сектора ЗДУ не повинен падати нижче рівня 23,4%,
що забезпечуватиме можливість здійснювати індивідуальні (освіта, охорона
здоров‘я) та колективні послуги, – а це понад 18% від ВВП, а також капітальні
інвестиції в транспортну та соціальну інфраструктуру (не менше 5% ВВП).
У майбутньому, коли економіка вийде на високі темпи зростання, формування
профіцитного бюджету та скорочення державного боргу разом і з зменшенням
рівня гарантованого державою боргу позитивно вплинуть на подальше зниження вартості запозичень як уряду, так в цілому.
Для зменшення каналу вимивання доходів з реального сектора економіки наголошуємо на необхідності посилення відповідальності НБУ за економічно невиправдане підвищення відсотків у банківській системі шляхом
внесення змін у Закони України "Про банки і банківську діяльність" та "Про
Національний банк України" в частині розширення функцій НБУ із покладанням на останнього функції встановлення для банків граничних рівнів
відсотків за кредитами і депозитами. При цьому зазначені граничні рівні
можуть встановлюватися з орієнтирами на фактичні рівні відсотків за кредитами і депозитами в десятці найнадійніших банків України. Водночас
доцільно ввести коригування внесків банків у ФГВФО залежно від відсоткових ставок за депозитами. Чим більші ставки за депозитами, тим вищі внески до фонду. Це звузить канал чистого відпливу доходів від власності
з реального сектора економіки, відповідно, підвищить валовий наявний
дохід нефінансових корпорацій до безпечного, а також зменшить ризики
населення за вкладами у банківській системі.
Поліпшення інвестиційного середовища залишається головним пріоритетом уряду в напрямі створення стимулів для підсектора роботодавців щодо
капіталізації їхніх доходів і зменшення частки, котре через дивіденди "тікає" з
економічного обороту. Це дозволить підвищити рівень заощаджень нефінансових корпорацій і їхню здатність до самоінвестування модернізації виробництва.
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РОЗДІЛ 3

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ
ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ
3.1. Гармонізація структури сукупного попиту
в економіці України
Розвиток української економіки свідчить про гостру потребу розроблення стратегії сталого зростання з урахуванням його можливостей адаптації
до сучасних викликів. У цьому контексті видається перспективним механізм
формування та реалізації сукупного попиту, який є найактивнішою макроекономічною змінною, що визначає рівень національного виробництва і зумовлює траєкторію загальноекономічної динаміки. Важливим аспектом
застосування такого механізму є визначення існуючих дисбалансів у структурі сукупного попиту та розроблення ефективних заходів економічної політики щодо пом‘якшення їхньої дії на економічний розвиток. Каналами впливу на динаміку та структурні параметри сукупного попиту є податкова, бюджетна та кредитна політика, які визначають обсяги та структуру як
споживчого, так і інвестиційного попиту, розподіл ВВП за категоріями доходу, розвиток окремих видів економічної діяльності та виробництв, обсяги
експортних та імпортних поставок; стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. Отже, на сьогодні впровадження ефективних заходів,
спрямованих на гармонізацію структури сукупного попиту – це одне з першочергових завдань макроекономічної політики. Водночас комплексне дослідження формування структури сукупного попиту практично залишається
поза увагою вітчизняних науковців.
Методологічні засади визначення дисбалансів структури сукупного попиту
Світовий досвід макрорегулювання сукупного попиту ґрунтується на
класичних роботах Дж.М.Кейнса96 та його послідовників кейнсіанців, пост-

96

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. – М. : Гелиос АРВ,
1999. – 352 с.
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кейнсіанців та неокейнсіанців97, монетаризму98, теорії "економіки пропозиції"99, а також їх комбінації. Сучасні моделі регулювання, взяті на озброєння у більшості країн, є кейнсіансько-монетаристським синтезом, який поєднує в собі податкову, кредитно-грошову, фінансово-бюджетну політику,
механізми державних замовлень і контрактів, підприємництво та інші елементи державного регулювання. Поєднання цих елементів у різних країнах
може бути різним, залежно від конкретних завдань державного регулювання ринкової економіки.
Моделюванню сукупного попиту присвячена значна кількість розробок,
в яких викладені економетричні моделі визначення складових сукупного
попиту в розрізі напрямів використання ВВП, із врахуванням його регіональної структури та за видами економічної діяльності тощо100. Водночас
у цих розробках не передбачена оцінка ефективності структури попиту, що,
на нашу думку, є важливою складовою моделювання сукупного попиту,
оскільки дозволяє своєчасно визначити наявність дисбалансів у його структурі та обґрунтувати заходи державної політики, спрямованої на нейтралізацію їхнього негативного впливу на розвиток економіки.
З цією метою передбачається введення до системи макроекономічних
моделей прогнозування розвитку України додаткового блоку індикаторів
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Trade Cycle. – Oxford : Clarendon Press, 1950.
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структури сукупного попиту, що може бути використано як при пошуковому,
так і при нормативному прогнозуванні. При пошуковому прогнозуванні зазначений блок слугує для визначення дисбалансів у структурі попиту, при
нормативному – для введення нормативних параметрів структури попиту та
проведення на їх основі розрахунків макроекономічної динаміки.
Методичним підходом до визначення дисбалансів та формування нормативних значень використано порівняльний аналіз структурних індикаторів України із відповідними параметрами країн-моделей, де відбуваються
процеси, подібні до процесів розвитку української економіки.
Вибір країн-моделей здійснювався на підставі дотримання таких принципів: співмірність виробництва ВВП на одного мешканця (розбіжність за
цим показником не повинна перевищувати 50%), подібність цілей трансформації економіки (перехід від планового типу економіки до ринкового),
досягнення сталого зростання динаміки ВВП.
Алгоритм визначення дисбалансів у структурі сукупного попиту наведений на рис.3.1.
Визначення основних оціночних параметрів структури попиту

Вибір країн-моделей для
порівняльного
аналізу

Розрахунок пропорцій
структури сукупного попиту
в Україні

Розрахунок відповідних
параметрів для країнмоделей

Порівняльний аналіз пропорцій сукупного
попиту України та країн-моделей

Визначення основних диспропорцій
в структурі сукупного попиту України

Рис. 3.1. Алгоритм визначення основних дисбалансів у структурі сукупного попиту України
Джерело: складено автором.
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Зважаючи на викладені вище принципи, в цьому дослідженні країнамимоделями були обрані Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія, економіка
яких більш співмірна з українською. Для більш представницького порівняльного аналізу в роботі наведені також структурні параметри країн Європейського Союзу, окремих європейських країн та Російської Федерації, але
основним критерієм щодо наявності структурних дисбалансів попиту в українській економіці слугувало порівняння структурних параметрів саме
з обраними країнами-моделями.
Формування системи структурних індикаторів для оцінки ефективності
сукупного попиту та визначення дисбалансів ґрунтувалося на забезпеченні
низки вимог:
по-перше, система показників повинна бути взаємозв‘язана в рамках
загальної схеми аналізу макроекономічної ситуації в країні;
по-друге, вона має відповідати переліку основних завдань стратегічного
розвитку української економіки;
по-третє, перелік використаних показників має бути достатнім, але обмеженим та легкодоступним з точки зору наявності статистичної інформації;
по-четверте, показники повинні бути синхронізовані за часом та характеризувати окремі зрізи структури сукупного попиту.
Отже, перелік показників повинен забезпечувати, з одного боку, проведення найбільш повного та достовірного аналізу, а з іншого – можливість
швидкого отримання інформації та проведення потрібних розрахунків.
З огляду на зазначені положення, а також наявну статистичну інформацію до моніторингу структури сукупного попиту доцільно включити такі
показники, як:
– структура сукупного попиту за компонентами;
– норма нагромадження основного капіталу;
– частка капітальних видатків зведеного бюджету до ВВП;
– частка витрат на інновації;
– структура капітальних вкладень за видами економічної діяльності;
– структура витрат домашніх господарств за напрямами;
– структура експорту за складовими розширеної економічної класифікації;
співвідношення:
– між внутрішнім та зовнішнім попитом;
– між споживчим та інвестиційним попитом;
– між споживчим попитом домашніх господарств та держави;
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– співвідношення між товарами вітчизняного виробництва та імпортом
за видами економічної діяльності на внутрішньому ринку України.
Набір обраних показників дозволяє здійснювати порівняльний аналіз розвитку та структури сукупного попиту як у річному, так і квартальному вимірі.
Взаємозв‘язок блоку розрахунків сукупного попиту в системі макроекономічних моделей із визначенням основних чинників, що впливають на його
формування, наведений на рис 3.2.
Реальний сектор
Доходи
(заробітна плата,
соціальні трансферти).
Очікування
відносно перспектив доходів.
Податки з споживачів
(на доходи та
ПДВ).
Обсяги кредитування
(заборгованість).
Рівень безробіття.
Рівень дифе-

Зміна обсягу
державних
витрат (на соціальну допомогу
та субсидії
фірмам).
Фінансові програми держави

ренціації доходів населення

Приватний
попит

Державний
попит

Внутрішній попит

Реальна ставка
відсотка.
Норма чистого
прибутку.
Рівень оподаткування.
Зміни в технології виробництва (зміни
в споживанні
сировини та
праці).
Наявний
основний
капітал.
Обсяги кредитування.
Інвестиційний
клімат

Інвестиційний
попит

Динаміка зростання світового
господарства.
Зміна рівня
конкурентоспроможності
національних
товарів та
послуг на зовнішньому ринку

Зовнішній
попит

Сукупний попит
Імпорт

ВВП

Рис. 3.2. Схема взаємозв’язку блоку сукупного попиту в системі
моделей економічного розвитку
Джерело: складено авторами.
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Блок досліджень гармонізації структури сукупного попиту в макроекономічній моделі залежно від виду прогнозування виконує різні функції.
При пошуковому прогнозуванні – це оцінка ефективності формування структури сукупного попиту внаслідок реалізації різних сценаріїв розвитку економіки (рис.3.3).

Нормативні параметри
структури попиту
(екзогенні змінні)

Розрахунок параметрів
структури попиту та
співвідношень окремих
складових

Зовнішній попит

Інвестиційний попит
Приватний попит
Внутрішній
попит

Попит загальнодержавного управління

Зміна запасів

Співставлення розрахункових та нормативних індикаторів

Імпорт товарів та
послуг
Висновки щодо ефективності структурних
параметрів попит

Рис. 3.3. Схема взаємодії блоку індикаторів структури попиту
із складовими макроекономічної моделі при пошуковому
прогнозуванні
Джерело: складено авторами.

Оцінка ефективності структури попиту при пошуковому прогнозуванні
дозволяє визначити, наскільки заходи урядової політики спрацьовують для
гармонізації пропорцій сукупного попиту на макроекономічному рівні та
оцінити її наслідки щодо перспектив подальшого розвитку вітчизняної економіки.
При нормативному прогнозуванні – це функція встановлення цільових орієнтирів для визначення та коригування основних факторів, що
впливають на формування складових попиту (рис. 3.4).
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Нормативні параметри
структури попиту
(екзогенні змінні)

Фактори формування
інвестиційного попиту

Зовнішній
попит

Фактори формування
приватного попиту

Фактори формування
загальнодержавного
попиту

Внутрішній
попит

Фактори зміни запасів

Фактори формування
імпорту товарів та
послуг

Рекомендації щодо податкової та
фінансової політики, реалізація яких
забезпечуватиме досягнення нормативних параметрів

Рис. 3.4. Схема взаємодії блоку індикаторів структури попиту
із складовими макроекономічної моделі при нормативному
прогнозуванні
Джерело: складено автором.

Як вже зазначалося, нормативними параметрами слугують пропорції
структури попиту країн-моделей, скориговані з урахуванням особливостей
української економіки. Це дозволяє визначити конкретні завдання щодо
гармонізації структури попиту і розробити сценарії розвитку щодо їх досягнення.
Дисбаланси сукупного попиту в економіці України
Розглянемо загальні пропорції та основні тенденції зміни структури
українського сукупного попиту, що відбулися впродовж останніх 14 років.
Аналіз наведених у табл. 3.1 даних дає підстави виокремити в розвитку
структурних параметрів попиту три етапи.
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На першому етапі (2000–2005 рр.) спостерігалося стале скорочення питомої ваги споживчих витрат, у тому числі й приватного попиту (за винятком
2005 р.), норма нагромадження основного капіталу підтримувалася на рівні
20–22%; частка чистого експорту мала позитивне значення. Другий етап
(2006–2008 рр.) характеризується одночасним збільшенням частки споживчої складової та валового нагромадження основного капіталу з формуванням від‘ємних сальдованих результатів зовнішньоторговельного обороту.
Третій етап (2009–2013 рр.) позначився стрімким нарощуванням питомої ваги
споживчих витрат, що відбувалося на тлі падіння норми нагромадження основного капіталу та високих від‘ємних показників чистого експорту.
Із визначених етапів найбільш збалансованим за структурою сукупного попиту, на нашу думку, можна визнати перший. На другому етапі, попри суттєве
збільшення норми нагромадження основного капіталу, яке дуже важливе для
розвитку української економіки, питома вага споживчої складової не скорочувалася, а компенсувалася нарощенням імпорту з формуванням значного дефіциту торговельного балансу. Але найбільш негативні тенденції розвитку сукупного попиту спостерігаються на третьому етапі, коли питома вага споживчого
попиту зросла з 84,6% у 2009 р. до 92,8% у 2013 р. при скороченні норми нагромадження основного капіталу з 18,4 до 18,2%. Тобто тенденція до „проїдання‖ економіки, що спостерігалася і на другому етапі, набула найбільшої гостроти, практично нівелюючи підґрунтя для подальшого розвитку країни в середньостроковій і довгостроковій перспективі.
При визначенні диспропорцій сукупного попиту в Україні як країнимоделі, з огляду на визначені вище методичні положення, для порівняння
обрані постсоціалістичні країни центральної Європи, а саме: Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина.
Однією з основних пропорцій формування сукупного попиту є співвідношення між його внутрішньою та зовнішньою складовими. Через високу
залежність від зовнішнього попиту розвиток таких країн стає небезпечно чутливим до коливань кон‘юнктури світових ринків. Думка щодо надвисокої залежності розвитку української економіки від зовнішнього попиту є загальноприйнятою.
Водночас порівняння співвідношень між внутрішнім та зовнішнім попитом України з деякими іншими країнами дозволяє зробити інші висновки. Так, починаючи з 2005 р. спостерігається досить стала тенденція послаблення розвитку
української економіки від зовнішньої компоненти і в 2006–2012 рр. обсяг внутрішнього попиту вже більш ніж удвічі перевищує зовнішній, що відповідає параметрам таких країн, як Німеччина, Фінляндія, Польща, і перевищує показни174
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ки Чехії, Словаччини та Угорщини (табл. 3.2).
Таблиця 3.1
Структура сукупного попиту України в 2000 – 2013 рр., %
Показник
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Валовий внутрішній
продукт
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Кінцеві споживчі
витрати
75,3 76,6 75,4 75,4 71,2 76,5 78,1 77,5 80,0 84,6 84,4 85,5 88,2 92,8
домашніх господарств
54,3 55,0 55,2 54,7 52,3 57,2 58,7 58,7 61,4 63,7 64,0 67,1 68,7 72,7
некомерційних
організацій, що обслуговують домашні
господарства
2,3 2,0 1,9 1,7 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7
сектора загального
державного управління,
18,6 19,6 18,4 19,0 17,6 18,2 18,4 17,9 17,8 20,1 19,7 17,7 18,9 19,4
в тому числі:
індивідуальні споживчі витрати
11,5 11,6 11,0 11,2 10,7 11,2 11,2 11,1 11,2 13,2 12,8 11,5 12,6 13,0
колективні споживчі
витрати
7,1 8,0 7,4 7,8 6,9 7,0 7,2 6,8 6,7 7,0 6,8 6,1 6,4 6,4
Валове нагромадження,
19,7 21,8 20,2 22,0 21,2 22,6 24,8 28,2 27,9 17,1 18,4 20,4 19,6 15,7
в тому числі:
валове нагромадження основного капіталу 19,7 19,7 19,2 20,6 22,5 22,0 24,6 27,5 26,4 18,4 18,0 18,4 19,4 18,2
зміна запасів матеріальних оборотних
коштів
0,0 2,1 1,0 1,4 -1,4 0,6 0,1 0,7 1,5 -1,3 0,3 2,1 0,2 -2,5
придбання за винятком вибуття цінностей 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Сальдо експортуімпорту товарів та
послуг
5,0 1,6 4,4 2,6 7,7 0,8 -2,8 -5,7 -8,0 -1,7 -2,8 -6,0 -7,9 -8,5
експорт товарів та
послуг
62,4 55,5 55,1 57,8 63,6 51,5 46,6 44,8 46,9 46,4 46,5 49,4 47,4 46,9
імпорт товарів та
послуг
-57,4 -53,8 -50,7 -55,2 -56,0 -50,6 -49,5 -50,6 -54,9 -48,0 -49,3 -55,4 -55,2 -55,4
Джерело: розраховано авторами за даними статистичних збірників „Національні рахунки
України‖ за 2000–2013 роки : [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Доступний з : http://ukrstat.gov.ua/.

Порівнюючи середні параметри країн-моделей, можна констатувати наявність сталого перевищення обсягу внутрішнього попиту в Україні над
зовнішнім упродовж всього періоду, що досліджується (за винятком 2001 р.,
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коли співвідношення між зовнішньою та внутрішньою складовими співпадало із середнім значенням по країнах-моделях) із поступовим посиленням
у розвитку української економіки саме внутрішньої складової.
Таблиця 3.2
Співвідношення внутрішнього та зовнішнього попиту
в Україні та інших країнах, рази
Країна
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Німеччина
3,0 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 2,0
Франція
3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 4,4 4,0
Велика
Британія
3,7 3,7 3,9 4,0 4,0 3,9 3,6 3,8 3,5 3,6 3,4
Фінляндія
2,1 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,6 2,4
Італія
3,7 3,7 3,9 4,1 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 4,2 3,8
Польща
3,9 3,8 3,6 3,1 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4
Чеська
Республіка
1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5
Словацька
Республіка
1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2
Угорщина
1,4 1,4 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1
Середнє
значення по
країнахмоделях
2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6
Російська
Федерація
х
х
х
х
х
х
2,6 3,0 2,9 3,4 3,2
Україна
1,5 1,8 1,7 1,7 1,5 1,9 2,2 2,4 2,3 2,2 2,2
Джерело: розраховано автором за статистичними даними OECD та Держстату
відповідні роки.

2011 2012
1,9 1,8
3,8 3,7
3,2
2,5
3,5
2,2

3,2
2,5
3,3
2,1

1,3

1,2

1,1
1,0

1,0
1,0

1,4

1,3

3,0 3,2
2,1 2,3
України за

Отже, можна дійти висновку, що у вітчизняній економіці не існує дисбалансу між зовнішньою та внутрішньою складовими, а надвисока залежність
її розвитку від зовнішнього попиту насамперед пов‘язана з відсутністю орієнтації та спроможності вітчизняних виробників задовольняти потреби зростаючого внутрішнього ринку.
Порівняння динаміки зовнішньої та внутрішньої складових попиту свідчить, що якщо впродовж 2000–2004 рр. динаміка зовнішнього попиту випереджала розвиток внутрішнього, то в 2005 р. відбувся злам цієї тривалої
тенденції і за кумулятивними темпами розширення внутрішнього попиту
суттєво перевищило динаміку зовнішнього. Потужний відрив у темпах зростання внутрішнього попиту спостерігався впродовж 2006–2008 рр., також ця
тенденція збереглася і в період розгортання кризових явищ та відновлення
позитивної динаміки розвитку в 2010–2012 рр. Аналогічна ситуація збереглася і в 2013 р., коли збільшення внутрішнього попиту на тлі скорочення
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зовнішнього призвели до ще більшого розриву в динаміці зазначених складових сукупного попиту України.
Таким чином, розширення місткості внутрішнього ринку потенційно надавало значні можливості для динамічного розвитку української економіки
за умов насичення внутрішніх потреб переважно продукцією власного виробництва, але в умовах відсутності цілеспрямованої державної політики
розвитку вітчизняного виробництва та несприятливого бізнесового клімату
ці можливості не були використані українськими підприємствами.
Економіки країн-моделей, обраних для порівняння, розвиваються за
більшої залежності від зовнішніх ринків, ніж українська, оскільки обсяг
внутрішнього попиту в цих країнах за останні роки майже дорівнює обсягу зовнішнього. Водночас економічне зростання цих країн характеризується більшою стабільністю, ніж України. Таким чином, проблеми нашої
країни полягають не у співвідношенні між зовнішнім та внутрішнім попитом, а, з одного боку, в неефективній структурі українського експорту,
зорієнтованого переважно на ринки сировинної та низькотехнологічної
продукції, котрі не характеризуються сталістю ні за місткістю, ні за цінами, що стримує розвиток експорту, та, з іншого – у неспроможності вітчизняного виробництва задовольнити зростаючі потреби внутрішнього
ринку у якісних товарах.
Три чверті українського експорту становлять товари проміжного споживання, основна частка яких припадає на чорні метали; споживчі товари
становлять у середньому 10%, а інвестиційні – близько 17%. І така пропорція, попри ухвалення урядом в 2001р. та 2009 р. програмних документів
щодо стимулювання експорту та підтримки експортної діяльності суб‘єктів
малого та середнього бізнесу, зберігається впродовж останніх 13 років із
незначними щорічними коливаннями (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Структура експорту України за складовими розширеної економічної
класифікації в 2000–2012 рр., %
Показник
Експорт, усього

2000 2002 2004 2005 2006
100

100

100

100

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012
100

100

100

100

100 100

Товари проміжного
споживання
76,9 72,8 72,7 76,4 76,1 73,5 75,8 71,3 71,8 76,2 76,5
Споживчі товари
9,1 9,0 9,7 9,7 9,1 9,0 7,8 11,6 11,0 13,7 11,8
Інвестиційні товари 13,4 18,1 17,5 13,8 14,7 17,4 16,4 17,0 17,1 9,5 11,0
Джерело: розраховано авторами за даними Держстату України за відповідні роки.
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Слід також зазначити, що основною складовою експортованих інвестиційних товарів є транспортні засоби, левову частку яких становлять локомотиви, поставки яких практично повністю зорієнтовані на Російську Федерацію. Загалом український експорт характеризується занадто високою
продуктовою та географічною концентрацією, що посилює ризики його
розвитку в перспективі. Саме надвисока залежність українського зовнішньоторговельного обороту від торгівлі лише з однією країною, а саме
з Росією, зумовила скорочення українського експорту товарів за січеньлистопад 2013 р. на 2,2 млрд дол. США, що становить майже 40% загального зменшення вартості експортних поставок товарів. Це було пов‘язано
як із запровадженням тимчасових санкцій на поставки українських харчових
товарів, так і зі зниженням російського попиту на машинобудівну продукцію,
насамперед транспортного машинобудування. В сучасних умовах загострення політичних відносин між Росією та Україною та подальшого активного розширення переліку українських товарів, відносно яких Росія в 2014 р.
розв‘язала „торговельну війну‖, українська економіка несе суттєві втрати,
що позначаються на обсягах вітчизняного виробництва.
На відміну від попиту на продукцію проміжного споживання світовий попит на високотехнологічну продукцію характеризується сталою тенденцією
до зростання, навіть за умов виникнення кризових економічних явищ. Водночас в українському експорті частка відповідної продукції утримується на
рівні 2,2–5,2% (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Структура загального обсягу експорту та імпорту Україною продукції
переробної промисловості за рівнем технологічності, %
Показник

2002

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Експорт
Високотехнологічні
галузі
Середні високотехнологічні галузі
Середні низькотехнологічні галузі
Низькотехнологічні
галузі
Усього

3,4

2,2

2,5

4,0

3,7

3,4

5,2

4.4

20,9

22,5

24,8

24,0

24,8

26,4

27,7

25.4

57,9

58,6

57,1

49,3

50,5

50,7

44,1

45.0

17,7

16,7

15,6

22,7

21,1

19,6

23,0

25.3

100

100

100

100

100

100

100

100

* Дані за січень-листопад 2013 р.
Джерело: розраховано авторами за даними Держстату України за відповідні роки.
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Підвищення питомої ваги високотехнологічної продукції, що спостерігається в 2012–2013 рр. порівняно з попереднім періодом пов‘язане не зі
збільшенням таких поставок, а із загальним скороченням вартісного обсягу
українського експорту.
За таких умов зовнішньоекономічні чинники практично не активізують
дію внутрішніх факторів та інструментів подолання структурних деформацій
економіки, стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв, що
є вкрай потрібним для забезпечення сталості економічного розвитку української економіки.
Водночас, за достатньої пропорційності внутрішньої та зовнішньої складових українського попиту, формування безпосередньо внутрішнього попиту відбувається за умов суттєвого посилення структурних дисбалансів.
Насамперед це пов‘язано з деформацією співвідношення між споживчою та
інвестиційною складовими, яка характеризує модель розвитку економіки
з точки зору її орієнтації або на споживання, або на нагромадження основного капіталу.
Аналіз наведених у табл. 3.5 даних засвідчив, що в 2000–2002 рр. пропорційність розвитку споживчого та інвестиційного попиту в Україні співпадала з країнами ЄС-27, у 2003–2008 рр. розвиток українського внутрішнього
попиту мав порівняно більшу схильність до інвестування, ніж споживання,
але починаючи з 2009 р. відновилася тенденція до посилення споживчої
складової.
Порівняння значень цього параметра з іншими постсоціалістичними
країнами, з якими українська економіка має більше спільних рис, ніж із економіками розвинених європейських країн, і структурні параметри яких у
цьому дослідженні взято за основу для визначення дисбалансів, засвідчило, що практично впродовж всього проаналізованого періоду Україна демонструвала більшу схильність до споживання, ніж Чехія та Словаччина,
а також Угорщина. Водночас співвідношення споживчого та інвестиційного
попиту Польщі, за винятком 2001 р. та 2009–2011 рр., були вищими від
українського рівня. Але в останні роки в Україні спостерігається суттєве
посилення схильності до споживання порівняно з інвестуванням економіки,
що перевищує показники всіх наведених у табл. 4.5 країн, за винятком Великої Британії та Італії. За результатами 2013 р. споживчий попит перевищував інвестиційний майже у шість разів, що є більшим за показники практично всіх обраних для порівняння країн, а це є свідченням потужного по-

179

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

силення дисбалансу між споживчою та інвестиційною складовими українського внутрішнього попиту.
Таблиця 3.5
Співвідношення споживчого та інвестиційного попиту в Україні та
інших країнах у 2000–2012 рр., %
Країна

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС-17
3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8
ЄС-27
3,8 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0
Німеччина
3,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,5
Франція
4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2
Велика Британія
4,9 5,0 5,1 5,2 5,1 5,1
Італія
3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 4,8
Фінляндія
3,5 3,5 3,8 3,9 3,8 3,7
Польща
3,4 4,0 4,5 4,6 4,6 4,5
Чеська Республіка
2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,7
Словацька
Республіка
3,0 2,8 2,9 3,1 3,2 2,9
Угорщина
3,1 3,2 3,3 3,6 3,4 3,4
Середнє
значення по
країнахмоделях
3,0 3,1 3,3 3,5 3,5 3,4
Російська
Федерація
х х
х
х
х
3,8
Україна
3,8 3,9 3,9 3,7 3,2 3,5
Джерело: розраховано авторами за статистичними
відповідні роки.

3,6
3,8
4,2
4,0

3,5
3,6
4,0
3,8

3,6
3,7
4,0
3,8

4,1
4,3
4,6
4,3

4,2
4,3
4,4
4,3

4,2
4,3
4,2
4,1

4,3
4,5
4,4
4,2

4,9
4,7
3,7
4,1

4,7
4,7
3,4
3,6

5,1
4,8
3,5
3,6

5,9
5,2
4,0
3,8

5,9
5,2
4,3
4,0

6,0
5,3
4,1
3,9

6,1
5,5
4,2
4,1

2,7

2,5

2,6

2,9

2,9

3,0

3,1

2,9
3,5

2,8
3,5

3,0
3,5

3,9
3,7

3,7
4,0

3,3
4,1

3,7
4,3

3,3

3,1

3,2

3,6

3,7

3,6

3,8

3,6 3,2 3,1 3,6 3,4 3,2 3,2
3,2 2,8 3,0 4,6 4,7 4,7 4,5
даними OECD та Держстату України за

Наведе вище порівняння співвідношення споживчого та інвестиційного
попиту ґрунтувалося на врахуванні всіх споживчих витрат, які в свою чергу
поділяються на приватний попит та попит загального державного управління. Державний попит є вагомим інструментом регулювання економіки
і чинить вирішальний вплив на її структуру та динаміку розвитку. В умовах
змішаної економіки держава виступає як найбільший замовник і споживач
продукції та послуг цілої низки видів економічної діяльності. Державні замовлення в розвинених економіках відіграють також ефективну інноваційну
функцію, що полягає у формуванні економічних передумов для створення
продукції принципово нової або з новими споживчими властивостями (товарів, послуг, робіт).
Оскільки вплив зазначених складових споживчого попиту на розвиток
економіки має суттєві особливості, важливо підтримувати певну збалансованість безпосередньо між ними. Порівняльний аналіз цієї пропорції спо180
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живчого попиту засвідчив, що в Україні спостерігається значне перевищення попиту домашніх господарств над державним. Так, якщо середнє значення цього показника за 2000–2012 рр. по країнах ЄС-27 становить 2,8, то
в Україні – 3,2 (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Співвідношення споживчого приватного та державного попиту
в Україні та інших країнах у 2000–2012 рр., од.
Країна

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС-17
2,9 2,9 2,8
ЄС-27
3,0 2,9 2,9
Німеччина
3,0 3,0 2,9
Франція
2,4 2,4 2,3
Велика
Британія
3,4 3,3 3,2
Італія
3,3 3,1 3,1
Фінляндія
2,3 2,3 2,2
Польща
3,6 3,6 3,7
Чеська
Республіка
2,5 2,5 2,3
Словацька
Республіка
2,8 2,8 2,8
Угорщина
2,5 2,5 2,4
Середнє
значення
по країнах моделях
2,8 2,8 2,8
Російська
Федерація
х х
х
х
Україна
2,9 2,8 3,0
Джерело: розраховано авторами
відповідні роки.

2,8
2,8
3,0
2,3

2,8
2,8
3,0
2,3

2,8
2,8
3,1
2,3

2,8
2,8
3,1
2,3

2,8
2,8
3,0
2,4

2,7
2,7
3,0
2,4

2,6
2,6
2,9
2,3

2,6
2,6
2,9
2,3

2,7
2,7
2,9
2,3

2,7
2,7
2,9
2,2

3,1
3,0
2,2
3,6

3,0
3,0
2,2
3,6

3,0
2,9
2,2
3,5

2,9
2,9
2,2
3,4

3,0
3,0
2,2
3,3

2,8
2,9
2,2
3,3

2,7
2,8
2,1
3,3

2,7
2,9
2,1
3,2

2,8
3,0
2,2
3,4

2,9
3,0
2,1
3,4

2,2

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

2,3

2,3

2,4

2,4

2,7
2,4

3,0
2,4

3,1
2,4

3,0
2,3

3,2
2,5

3,2
2,4

3,0
2,3

3,0
2,3

3,1
2,5

3,2
2,6

2,7

2,8

2,8

2,7

2,8

2,8

2,7

2,7

2,8

2,9

х
2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6
2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,8 3,6
за статистичними даними OECD та Держстату України за

Найменша різниця між приватним та державним споживчим попитом
підтримується у Фінляндії, Франції, Чеській Республіці та Угорщині.
Упродовж досліджуваного періоду в зміні співвідношення між державним
та приватним попитом в європейських країнах та Україні простежуються різноспрямовані тенденції. В країнах ЄС темпи зростання державного попиту
стало перевищують динаміку приватного, що відбивається на зниженні значень цього показника (з 2,9 у 2000 р. до 2,7 у 2012 р.). В Україні, навпаки,
попит домашніх господарств нарощується більш динамічно, ніж державний,
що призвело до збільшення зазначеного співвідношення відповідно з 2,9
у 2000 р. до 3,6 в 2012 р. Тобто в Україні розвиток державного попиту небезпечно відстає від приватного, що обмежує можливості впливу держави
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на регулювання економіки. Ще в ХІХ ст. німецький економіст А.Г.Вагнер передбачив збільшення частки державних витрат у ВВП, і з того часу ця формула відома як „закон Вагнера‖. За цим законом державні послуги розглядаються як „високоякісні блага‖, тобто еластичність попиту домашніх господарств на державні витрати є більшою за одиницю101. Інакше кажучи, кожний
відсоток підвищення доходів домашніх господарств зумовлює більше ніж на
1% зростання попиту домашніх господарств на державні послуги. Проте
в умовах української економіки дія цього закону не спостерігається.
Гіпертрофований розвиток приватного попиту в нашій країні підтверджується і порівнянням його частки в структурі ВВП із іншими країнами. Так,
якщо в 2000 р. частка приватного попиту у ВВП України була меншою за
середній рівень європейських країн (ЄС-27) на 4,3 в. п., то в 2012 р. вона
вже перевищувала його на 10,4 в. п. (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Питома вага приватного попиту в Україні та інших країнах
у 2000–2012 рр., %
Країна

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС-17
57,5 57,5 57,1 57,3 57,0 57,2 56,7 55,9 56,3 57,6 57,5 57,5 57,5
ЄС-27
58,6 58,7 58,4 58,4 58,1 58,2 57,7 57,0 57,1 58,1 58,1 58,0 58,3
Німеччина
56,8 57,2 56,6 57,3 56,9 57,2 56,4 54,4 54,7 57,1 55,9 55,8 55,9
Франція
54,3 54,6 54,5 54,9 54,8 55,1 54,9 54,6 55,0 56,1 56,0 55,7 55,6
Велика
Британія
63,1 63,2 63,2 62,6 62,3 62,2 61,4 61,2 61,1 61,8 62,0 62,1 63,4
Італія
59,6 58,8 58,4 58,7 58,3 58,6 58,7 58,2 58,8 59,9 60,4 60,8 60,4
Фінляндія
47,4 47,4 48,2 49,5 49,1 49,3 49,5 48,3 49,3 52,1 52,8 53,3 53,9
Польща
63,1 64,0 65,9 64,8 63,7 62,5 61,6 59,6 60,7 60,2 60,4 60,3 60,6
Чеська
Республіка 51,2 50,9 50,7 50,9 49,9 48,6 47,9 47,0 48,2 49,9 49,8 49,9 49,8
Словацька
Республіка 55,5 57,1 57,1 56,0 56,4 56,4 56,2 55,2 56,2 59,9 57,3 56,6 56,7
Угорщина
53,4 53,0 53,5 55,2 53,7 53,3 52,2 53,5 52,7 52,9 51,5 51,7 53,1
Середнє
значення
по країнахмоделях
55,8 56,2 56,8 56,7 55,9 55,2 54,5 53,8 54,5 55,7 54,8 54,6 55,1
Російська
Федерація н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 49,3 48,2 48,2 48,4 54,1 51,0 48,7 48,8
Україна
54,3 55,0 55,2 54,7 52,3 57,2 58,7 58,7 61,4 63,7 64,0 67,1 68,7
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними OECD та Держстату України за
відповідні роки.
Сакс Дж.Л., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальний поход / пер. с англ. – М. : Дело,
1996. – 848 с.
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Якщо порівняти українські параметри приватного попиту з середніми
значеннями, розрахованими по країнах-моделях, то впродовж 2000–
2004 рр. питома вага попиту домашніх господарств у ВВП України була
нижчою ніж у середньому по країнах-моделях, але починаючи з 2005 р.
унаслідок стрімкого підвищення його частки (до 57,2 проти 52,7% у 2004 р.)
українські параметри стало перевищують показники країн-моделей. При
цьому спостерігається стала тенденція нарощування відриву в значеннях
показника. Особливо великий відрив у посиленні приватного споживання в
Україні спостерігається в 2010–2013 рр. Так, якщо в 2005 р. частка приватного попиту перевищувала середній рівень по країнах-моделях на 2 в. п., то
в 2008 р. – вже на 8 в. п., а в 2013 – на 13,6 в. п.
Упродовж всього досліджуваного періоду українські параметри були
вищими, ніж у Фінляндії та Чехії і переважну кількість років – ніж у Франції
та Угорщині. Починаючи з 2008 р. за питомою вагою приватного попиту
у ВВП Україна випереджає всі обрані для порівняння країни, навіть такі, що
мають традиційно високу частку попиту домашніх господарств, – Велику
Британію, Італію та Польщу. Так, у середньому за три зазначені роки питома вага приватного споживання в нашій країні перевищувала рівень європейських країн (ЄС-27) на 8,5 в. п., у тому числі Чехії – на 16,8 в. п., Угорщини – на 14,5 в. п., Словаччини – майже на 10 в. п.102.
Значний вплив на розвиток приватного споживчого попиту справляло
потужне розширення кредитування населення. Від 2003 р. обсяги кредитів,
наданих домашнім господарствам, щорічно в середньому двократно збільшувалися. Загалом в 2008 р. проти 2002 р. масштаби таких кредитів за
номіналом зросли в 76 рази, або на 245,8 млрд. грн. Під впливом розгортання банківської кризи 2009 р. ситуація змінюється. Обсяги кредитування
домашніх господарств скоротилися більше ніж на чверть, що стало одним із
найвагоміших чинників згортання приватного попиту. Хоча в 2010–2011 рр.
динаміка кредитування населення суттєво уповільнилася, Україна зберігає
позиції лідера серед європейських країн за співвідношенням обсягу споживчих кредитів до ВВП. Поряд із Польщею (22,5%), Іспанією (21,0%), Ірландією (16,1%) та Грецією (15%), Україна із показником 33% демонструє най-

Дані Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Доступний з :
http://ukrstat.gov.ua/ ; дані OECD щодо ВВП за складовими кінцевого використання в інших
країнах [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://stats.oesd.org/ Indeks.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1.
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вище співвідношення споживчих кредитів до ВВП103. Лідируючі позиції
України є свідченням, що українці переважно розраховують на майбутні
доходи. Як зазначають експерти, країни – лідери зазначеного рейтингу
відчувають складнощі з поверненням заборгованості, що вважається основним чинником виникнення світової фінансової кризи.
Ситуація, котра склалася в українській економіці з надмірним розвитком
споживчого приватного попиту, чинить подвійний негативний вплив на розвиток економіки. По-перше, оскільки попит домашніх господарств у нашій
країні характеризується високою схильністю до імпорту, його розширення
призводить до нарощування імпорту споживчих товарів, що збільшує дефіцит зовнішньоторговельного балансу і негативно відбивається на загальноекономічній динаміці. По-друге, це звужує можливості розширення інвестиційного попиту, відтягуючи обмежені ресурси в площину споживання.
Неспроможність вітчизняних виробників задовольнити зростаючі потреби населення у якісних товарах послаблює їхню присутність на внутрішньому ринку України. Так, тільки за останні шість років вони втратили 8,6 в.
п. українського ринку споживчих товарів, у тому числі 3,7 в. п. ринку продовольчих і 10,4 в. п. ринку непродовольчих товарів.
Особливо небезпечне становище склалося на ринку непродовольчих
товарів. У цьому сегменті споживчого ринку тенденція збільшення імпортованої продукції спостерігається щодо переважної кількості товарних позицій, і не тільки високотехнологічних, але й практично всіх видів продукції
легкої промисловості. За рахунок імпортованої продукції задовольняється
майже 90% внутрішнього попиту в одязі та трикотажних виробах, 96% –
у шкіряному та 91% – у полімерному та гумовому взутті
Практично повністю відданий іноземним виробникам український ринок
комп‘ютерної та обчислювальної техніки, електропобутової техніки, фотографічного обладнання та інших культтоварів, аудіо- та відеообладнання,
годинників, мотоциклів, моторолерів та мопедів. Більш ніж на дві третини
товарами іноземного виробництва задовольняються потреби в автомобілях
та автотоварах, спортивних товарах, включаючи велосипеди, парфумернокосметичній продукції, галантереї та нитках, побутових неелектричних товарах. За нашими оцінками, внаслідок збільшення імпортних поставок споУкраина является лидером по соотношению объема потребительских кредитов к ВВП
(исследование)
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.rbc.ua/rus/finance/economic/ukraina-yavlyaetsya-liderom-po-sootnosheniyu-obemapotrebitelskih-23062011111500
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живчих товарів, спровокованих розширенням приватного попиту, українська
економіка останнім часом втрачає близько 19% потенційного приросту
валового внутрішнього продукту. За таких умов подальше стимулювання
внутрішнього споживчого попиту без адекватного розвитку вітчизняного
виробництва і надалі погіршуватиме макроекономічну ситуацію і гальмуватиме подальший розвиток української економіки.
Унаслідок випереджаючих темпів зростання імпорту порівняно з експортом Україна серед обраних для порівняння країн останніми роками має
одне з найбільших від‘ємних значень чистого експорту у співвідношенні до
ВВП (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Співвідношення обсягів чистого експорту до ВВП в Україні та інших
країнах у 2000–2012 рр., од.
Країна
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Німеччина
0,3 2,0 4,5 3,9 5,0 5,2 5,6 7,0 6,3 4,9 5,6 5,2 5,9
Франція
1,0 1,1 1,5 0,9 0,4 -0,6 -1,0 -1,5 -2,1 -1,8 -2,3
-3 -2,2
Велика
Британія
-1,8 -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 -2,8 -2,6 -2,6 -2,2 -1,6 -2,2 -1,5 -2,1
Фінляндія
9,1 9,4 9,2 6,8 6,5 4,1 4,7 5,1 3,8 1,6 1,3 -0,7 -0,9
Італія
1,0 1,4 0,9 0,5 0,7 -0,1 -0,8 -0,3 -0,8 -0,5 -1,9 -1,4 1,1
Польща
-6,4 -3,7 -3,5 -2,7 -2,4 -0,7 -1,8 -2,9 -4,0 0,1 -1,2 -1,2 0,3
Чеська
Республіка
-2,1 -1,5 -1,2 -1,2 0,9 2,7 3,0 2,7 2,4 4,0 3,4 4,2 5,6
Словацька
Республіка
-2,6 -8,1 -7,3 -1,9 -2,8 -4,7 -4,0 -1,1 -2,4 -0,5 -0,2 0,6 5,2
Угорщина
-3,4 -1,0 -1,9 -3,8 -3,6 -2,1 -0,9 0,9 0,5 4,9 5,7 6,5 7,3
Середнє
значення по
країнахмоделях
-3,6 -3,6 -3,4 -2,4 -2,0 -1,2 -0,9 -0,1 -0,9 2,1 1,9 2,5 4,6
Російська
Федерація
х
х
х
х
х
13,7 12,7 8,6 9,2 7,4 8,1 8,6 7,3
Україна
5,0 1,6 4,4 2,6 7,7 0,8 -2,8 -5,7 -8,0 -1,7 -2,8 -6,0 -8,1
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними OECD та Держкомстату України
за відповідні роки.

Так, у 2012 р. співвідношення чистого експорту до ВВП становило мінус
8,1, а за результатами 2013 р. – мінус 8,5104. Таких високих показників
дефіциту торговельного балансу до обсягу ВВП не спостерігається за жодною з країн-моделей. Характерно, що у початковий період переходу від
Звіт "Валовий внутрішній продукт у 2013 році" [Електронний ресурс] / Державна служба
статистики України. – Доступний з : http://ukrstat.gov.ua/.
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планового типу економіки до ринкового (2000–2005 рр.), на відміну від країн-моделей, Україна демонструвала суттєве перевищення вартісного обсягу
експорту над імпортом. Натомість сальдовані результати зовнішньоторговельного обороту обраних для порівняння країн мали від‘ємне значення.
Але внаслідок впровадження ефективних реформ та структурної перебудови економіки ці країни як більш залежні, ніж Україна, від розвитку зовнішнього попиту (Словаччина, Чехія, Угорщина) спромоглися досягти суттєвого профіциту зовнішньоторговельного балансу, тоді як наша країна здебільшого працює на розвиток інших країн світу, ніж на розбудову власної
економіки .
Особливо гострою проблемою, пов‘язаною з деформацію структури
українського внутрішнього попиту в бік зростання споживчої приватної
складової, є недостатня інвестиційна активність, про що свідчить занизька
норма нагромадження основного капіталу (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Норма нагромадження основного капіталу в Україні та інших країнах
у 2000–2012 рр., %
Країна
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЄС-17
21,4 20,9 20,2 20,1 20,2 20,6 21,3 21,8 21,5 19,4 19,0 19,0 18,3
ЄС-27
20,6 20,2 19,6 19,4 19,5 19,9 20,6 21,3 21,1 18,9 18,5 18,5 18,0
Німеччина
21,5 20,1 18,4 17,8 17,4 17,3 18,1 18,4 18,6 17,2 17,4 18,1 17,6
Франція
19,9 19,6 18,6 18,5 19,2 20,0 20,9 22,0 21,9 18,9 19,3 20,8 19,8
Велика
Британія
17,1 16,8 16,9 16,4 16,7 16,8 17,2 17,8 16,8 14,9 14,9 14,4 14,4
Італія
20,5 20,5 21,1 20,5 20,6 20,9 21,4 21,5 21,0 19,4 19,4 19,1 17,9
Фінляндія
20,9 20,5 19,1 19,4 20,0 21,8 21,3 22,9 22,3 18,6 18,5 20,5 19,8
Польща
23,7 20,7 18,7 18,2 18,1 18,2 19,7 21,6 22,3 21,2 19,9 20,2 19,1
Чеська
Республіка
28,7 28,4 27,5 26,8 25,9 25,8 25,7 27,0 26,8 24,6 24,5 24,1 23,1
Словацька
Республіка
25,8 28,5 27,4 24,7 24,0 26,5 26,5 26,2 24,8 20,7 21,0 23,1 20,1
Угорщина
24,4 23,6 23,4 22,4 22,7 22,8 21,7 21,8 21,7 20,7 18,6 17,9 17,4
Середнє
значення по
країнах
моделях
25,7 25,3 24,3 23,1 22,7 23,3 23,4 24,1 23,9 21,8 21,0 21,3 19,9
Російська
Федерація
х х
х
х
х
17,5 18,2 20,6 21,7 21,2 20,8 20,8 21,0
Україна
19,7 19,7 19,2 20,6 22,5 22,0 24,6 27,5 26,4 18,4 18,0 18,4 19,4
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними OECD та Держстату України за
відповідні роки.
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Як видно з наведених у табл. 3.9 даних, за нормою нагромадження капіталу Україна суттєво відставала від Чехії та Словаччини, переважну кількість років – від Угорщини, а в останні чотири роки – від Франції, Фінляндії,
Польщі та Італії. Водночас слід зауважити, що жодна з наведених у таблиці
країн не має таких серйозних проблем, як Україна, пов‘язаних із катастрофічним старінням основних фондів і технологічною відсталістю виробничої
бази, вирішення котрих потребує більш вагомої частки інвестицій у структурі ВВП. Капітальні вкладення в реальний сектор економіки є одним з головних факторів, які визначають високі та стійки темпи зростання економіки
в середньостроковій та довгостроковій перспективі, а проведення відповідної інвестиційної політики повинно слугувати головним інструментом прогресивних структурних перетворень в економіці.
Отже, норма валового нагромадження в Україні є явно недостатньою
для фінансування активної модернізації економіки нашої країни, особливо
з урахуванням значного рівня фізичного зношування нагромадженого основного капіталу (за даними Держстату України, на кінець 2012 р. коефіцієнт зношування основних фондів становив 76,7% (у тому числі в переробній промисловості – 57,2%, виробництві та розподіленні електроенергії,
газу та води – 58,4%, а в сфері транспортної діяльності досяг 96,0%)105,
значного дефіциту основних фондів в інфраструктурі та сільському господарстві, а також слабкого рівня розвитку багатьох сучасних видів економічної діяльності. Співвідношення інвестицій та ВВП у розвинених країнах
підтримується на рівні 20%, нових індустріальних країн Азії – на рівні 26–
28%, приблизно стільки ж – і в країнах, що розвиваються. Відносно країн із
перехідною економікою порогове значення валових інвестицій, за різними
оцінками, повинно бути не меншим за 25%. З огляду на технічну відсталість
української виробничої бази для підтримки нормального процесу відтворення основного капіталу як підґрунтя для постійної модернізації та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки потрібні більш високі
темпи зростання інвестицій в основний капітал. Зважаючи на світову практику, такі умови для економік, що розвиваються, створюються при нормі
нагромадження основного капіталу на рівні 30% і вище.
Обвальне падіння інвестицій в основний капітал у 2009 р., зумовлене
світовою фінансово-економічною кризою, та повільні несталі темпи його
відновлення впродовж 2010–2013 рр., безумовно, негативно вплине на
Звіт „Наявність і стан основних засобів в 2012 р.‖ [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : <http://ukrstat.gov.ua/>.
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можливості розширеного відтворення, досягнення цілей щодо диверсифікації, а також підтримання темпів економічного зростання в середньостроковій перспективі.
З точки зору економічної безпеки важливі не тільки обсяги, а й структура
інвестицій, у тому числі вкладень іноземних інвесторів, у розрізі видів економічної діяльності. Водночас зростання валового нагромадження основного капіталу за останні три роки супроводжується негативними зрушеннями
в його структурі, проявом чого є скорочення частки промислового виробництва, транспорту та зв‘язку, видів діяльності соціальної сфери та державного управління (табл. 3.10).
Так, частка інвестицій у переробну промисловість за останні три роки
становила лише 14–17%, а це найнижчі показники за останні чотирнадцять
років. При цьому питома вага інвестицій у таку важливу для розвитку економіки галузь, як машинобудування, в 2013 р. знизилася до 2,5%, а в сферу транспортної діяльності, при практично повному зношуванні основних
засобів, – до 6,7%. Проте здебільшого відбувається інвестування операцій
з нерухомістю, торговельної діяльності. Щодо розподілу прямих іноземних
інвестицій, то переважно вони спрямовуються у фінансову діяльність,
у сферу операцій з нерухомістю та оптову і роздрібну торгівлю, на частку
яких на кінець 2012 рр. припадало 57,2% їх загального обсягу (відповідно
29,6%, 16,6 та 11,0%). Питома вага іноземних інвестицій у переробну промисловість становила лише 26,1%, близько половини з яких (11,3%) зосереджено в металургійному виробництві. Натомість у сферу транспортної
діяльності та машинобудування спрямовано лише відповідно 5,5 та 2,1%
їхнього загального обсягу. З огляду на стан виробничої бази української
промисловості та транспорту такий розподіл вітчизняних й іноземних інвестицій не є ефективним, оскільки останні не сприяють формуванню підґрунтя для сталого економічного розвитку.
Безпосередньо регулювати галузеву структуру капітальних вкладень
можна лише за рахунок бюджетних коштів чи на засадах змішаного фінансування інвестиційних проектів. Такий підхід не може бути застосованим до
проектів іноземних інвесторів, що потребує пошуку і реалізації стимулів для
залучення інвестицій у галузі переробної промисловості, насамперед машинобудування та транспорту. Водночас фінансування капітальних вкладень більш ніж на 60% забезпечується за рахунок власних коштів підприємств, до 18% – за рахунок кредитів банків та інших позик. Частка коштів
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державного та місцевих бюджетів не сягає й 10 % загального обсягу капітальних вкладень106.
Таблиця 3.10
Структура капітальних вкладень в Україні за видами
економічної діяльності в 2000–2013 рр., %
Показник

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Усього
Сільське господарство
Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво харчових
продуктів
Легка промисловість
Виробництво деревини та виробів з неї
Целюлозно-паперова, видавнича справа
Хімічна промисловість
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
Металургія та оброблення металу
Машинобудування
Інше виробництво
Виробництво електроенергії, газу та
води
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів
Готелі та ресторани
Транспорт та зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Колективні, громадські та особисті
послуги

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4,0 5,0 5,2 4,2 4,5 5,4 5,8 5,1 7,2 6,2 7,1 7,6 6,1 6,7
47,2 41,9 40,6 38,7 37,2 37,6 35,8 34,1 32,9 38,0 34,2 36,2 36,0 41,1
15,3 13,0 10,3 8,9 8,4 8,7 6,9 6,4 7,2 9,2 9,1 10,3 11,6 9,4
21,9 21,7 22,7 22,9 22,0 24,1 24,0 23,8 21,0 23,3 20,0 17,3 14,4 17,4
7,7
0,0
0,0
0,0
2,1

6,7
0,6
0,3
1,1
2,2

8,3
0,5
0,5
1,8
2,1

8,1
0,7
0,4
1,0
1,7

6,6
0,5
0,5
1,0
2,2

6,9
0,5
0,7
0,9
2,6

6,6
0,3
0,6
1,0
2,1

6,3
0,3
0,5
1,0
1,9

5,6
0,2
0,3
1,1
2,2

6,9
0,2
0,9
0,9
3,1

4,8
0,3
1,1
0,5
4,2

6,1
0,2
1,1
0,5
2,0

4,5
0,1
0,2
0,5
1,6

5,8
0,2
0,9
0,9
2,9

0,7
5,9
3,4
0,1

1,0
4,4
2,9
0,4

1,1
3,7
2,8
0,5

1,4
4,0
3,2
0,5

1,7
4,3
3,0
0,4

1,7
6,0
2,4
0,3

3,0
5,6
2,9
0,4

3,5
6,0
2,8
0,4

3,0
4,5
2,7
0,5

3,1
4,4
2,3
0,2

1,9
3,0
2,6
0,5

1,6
4,0
2,8
0,3

0,0
3,4
2,6
0,2

1,5
4,3
2,5
1,4

10,0 7,2 7,7 6,9 6,8 4,9 4,9 3,9 4,7 5,5 5,1 8,6 9,9 13,6
2,4 3,4 4,9 4,9 6,2 5,3 5,0 4,8 5,3 3,5 2,9 3,6 13,8 17,5
2,2 3,9 5,4 6,4 7,0 8,2 9,3 9,4 10,6 9,3 6,9 7,2 8,9
1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,6 1,2 1,4 1,4 1,7 1,8 2,1 0,7
19,4 22,9 18,8 20,1 19,8 18,1 16,2 16,8 14,0 16,2 17,0 16,5 13,2
2,5 1,6 2,4 1,9 1,6 2,1 1,9 2,2 2,0 2,2 1,7 1,3 2,4
15,8 14,0 14,9 15,1 14,8 16,5 19,2 20,9 21,0 16,9 21,7 17,7 11,7
1,1 1,0 1,2 1,6 1,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 4,4
1,1 1,2 1,6 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,5
2,1 1,5 1,6 2,1 1,9 1,4 1,5 1,3 1,5 1,3 1,6 1,4 1,0

9,0
0,8
6,7
2,7
4,1
4,1
0,4
0,8

0,8 2,1 2,1 2,4 2,6 2,0 2,3 2,2 2,3 3,2 3,1 4,4 1,4 1,1

Джерело: розраховано авторами за статистичними даними OECD та Держстату України за
відповідні роки.

У співвідношенні до ВВП 2008–2013 рр. державні інвестиції не перевищували 1,2%, що є одним із найнижчих рівнів серед колишніх соціалістичних країн Європи, де протягом останніх років спостерігається істотне зростання державних інвестицій в основний капітал (передусім у створення
сучасної інфраструктури) до 4% ВВП і вище. За таких умов не слід сподіватися на реформування структури економіки.
Звіт ―Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності‖ [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://ukrstat.gov.ua/.
106

189

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

Підсумовуючи викладене вище, можна дійти висновку, що розвиток сукупного попиту в Україні характеризується наявністю значних дисбалансів
у структурі саме внутрішнього попиту, формування якого є безпосереднім
завданням урядової податково-бюджетної політики. Стимулювання насамперед приватного попиту як наслідок перманентних виборчих кампанії, без
відповідного інвестування розвитку та структурної перебудови вітчизняного
виробництва, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, призвели до руйнування підґрунтя для забезпечення сталого економічного зростання країни. Розбалансованість попиту простежується як за
основними його складовими, так і безпосередньо всередині його окремих
складових: приватного, державного, інвестиційного. У цьому розділіі ми
торкнулися лише деформацій у структурі інвестиційного попиту, але їхня
наявність спостерігається також і в структурі приватного попиту, що зумовлено значним розшаруванням населення країни за рівнем доходів, а також
у структурі державного попиту, який не забезпечує вирішення гострих проблем
у створенні інфраструктури та розвитку інноваційних виробництв, а також
надання якісних колективних послуг населенню.
Аналітичні дослідження структури приросту ВВП України за складовими
попиту 2000–2013 рр. дозволяють зробити висновок щодо його спонтанного формування, внаслідок відсутності цілеспрямованого використання урядом заходів соціально-економічної політики в контексті концепції сукупного
попиту. Підґрунтям для такого висновку є стрімкі, інколи неефективні щорічні
зміни внеску окремих складових у приріст ВВП. Характерною ознакою формування сукупного попиту в періоді, що досліджується, є посилення тенденцій щодо його деформації. Так, якщо в 2000–2004 рр. структура попиту була
більш-менш врівноваженою за пропорціями між споживчою та інвестиційною складовими, попитом на продукцію власного виробництва та імпортом,
то починаючи з 2005 р. спостерігається лавиноподібне нарощування приватного споживчого попиту, зростання обсягу якого в зазначеному році
в чотири рази перевищило динаміку ВВП (табл. 3.11). Суттєве перевищення споживчого попиту над загальноекономічною динамікою спостерігалося
і в подальші роки. За умов значного зниження у 2009 р. ВВП скорочення
споживчої складової було суттєво меншим. У роки відновлення позитивної
динаміки (2010–2012 рр.) тенденція деформації попиту в бік споживання
набула особливої гостроти. Загалом у три зазначені роки внутрішній попит
(споживчий та інвестиційний) потенційно забезпечував зростання ВВП відповідно на 5,9%; 12,4 та 6,5% при реальних темпах приросту 4,1%; 5,4 та
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0,2%. Аналогічна ситуація спостерігалася і в 2013 р., коли впродовж трьох
перших кварталів споживчий попит продовжував щоквартально зростати
в середньому на 4,7% (у тому числі приватний – на 6,2%) за від‘ємної динаміки ВВП на рівні мінус 1,2%.
Таблиця 3.11
Структура приросту ВВП України за складовими сукупного попиту
в 2000–2012 рр., %
Показник
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ВВП
5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 2,3 -14,8
у тому числі:
Кінцеві споживчі
витрати
1,5 6,9 3,8 7,6 7,3 11,0 9,4 10,6 7,8 -9,8
домашніх господарств
1,4 5,2 5,2 6,4 7,1 10,7 9,0 10,0 7,7 -9,2
некомерційних
організацій, що
обслуговують
домашні господарства
0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1
сектора загального державного
управління
0,2 1,9 -1,3 1,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 -0,4
індивідуальні
споживчі витрати -1,3 0,4 -1,0 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 -0,2
колективні споживчі витрати
1,5 1,5 -0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,3
Валове нагромадження
4,3 3,5 -0,3 4,9 1,2 2,9 4,2 6,4 0,5 -16,1
основного капіталу
2,4 1,2 0,7 4,3 4,2 0,9 4,6 5,9 -0,3 -13,4
зміна запасів
1,9 2,3 -1,0 0,6 -3,0 2,1 -0,5 0,5 0,8 -2,7
Експорт товарів
та послуг
11,7 2,2 4,1 5,7 12,2 -7,7 -2,8 1,5 2,6 -10,4
Імпорт товарів та
послуг
-11,7 -3,5 -1,8 -8,3 -8,5 -3,6 -3,4 -10,6 -8,6 21,4
Чистий експорт 0,1 -1,3 2,3 -2,6 3,7 -11,3 -6,3 -9,0 -6,0 11,0
Джерело: розраховано за даними Держстату України за відповідні роки.

2010 2011 2012
4,1 5,4 0,2
4,4

9,4

8,2

4,0 10,0 7,4

0,0

0,0

-0,2

0,4 -0,5

1,0

0,1 -0,4

0,9

0,3 -0,2

0,1

1,5

3,0

-1,7

0,7

1,2

0,8

0,9

1,8

-2,5

-0,4 1,4

-3,6

-1,4 -8,5 -2,8
-1,9 -7,0 -6,4

Стрімке розширення споживчого попиту, насамперед попиту домашніх
господарств, супроводжувалося формуванням значного дефіциту зовнішньоторговельного балансу, що було свідченням явної неготовності української економіки до задоволення зростаючих потреб населення. Починаю191
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чи з 2005 р., приріст від‘ємного значення чистого експорту товарів та послуг
набув хронічного характеру і в окремі роки (2005, 2007, 2008, 2011, 2012)
суттєво перевищував динаміку зростання ВВП у країні.
На тлі розширення споживчої складової внесок інвестиційного попиту
в зростання економіки країни є вкрай недостатнім. Непривабливий для
зовнішніх інвесторів інвестиційний клімат (унаслідок надвисокого рівня
корупції та відсутності ефективної системи захисту інвестицій), низький
рівень доходів переважної кількості підприємств реального сектора економіки, високі відсоткові ставки та обмеженість кредитних ресурсів призвели
до стагнації інвестиційного попиту. В 2013 р. обсяг інвестиційного попиту
становив лише близько 55% від рівня 2008 р., і це за умов, коли зношування основного капіталу вже далеко перевищило критичний рівень, а виробнича база потребує докорінної модернізації та розвитку сучасних високотехнологічних виробництв.
Вирішення проблем розвитку сукупного попиту потребує реалізації активної державної економічної політики в сфері формування сукупного попиту, спрямованої на усунення наявних деформацій структури як інвестиційної, так і споживчої складових.
Напрями удосконалення економічної політики в контексті гармонізації структури сукупного попиту.
Гармонізація сукупного попиту охоплює широке коло проблем,
пов‘язаних із формуванням та розподілом доходів та витрат у національному господарстві, що регламентуються значною кількістю законодавчих та
нормативних актів у сфері оподаткування як підприємств так і фізичних
осіб, бюджетної політики, розвитку інвестиційної (в тому числі залучення
іноземних інвестицій) та інноваційної діяльності, розвитку зовнішньоторговельної діяльності, включаючи як експортну так і імпортну складові, що
унеможливлює здійснення повного та детального розгляду окремих законодавчих актів. Отже, в розділі головну увагу приділено визначенню основних напрямів удосконалення економічної, насамперед фіскальної та грошової політики, спрямованої на гармонізацію структури сукупного попиту.
На сьогодні формування ефективної політики сукупного попиту, перш за
все спрямованої на стимулювання попиту на інновації, перебуває в центрі
уваги провідних економістів країн ЄС, які запропонували комплекс цілеспрямованих заходів щодо посилення ролі урядів окремих країн та координації їхніх дій в межах ЄС з підвищення ефективності політики розвитку
попиту. Надзвичайно актуальним це питання є і для розв‘язання проблем
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розвитку української економіки, технологічне відставання якої від країн ЄС
упродовж всього періоду існування як незалежної держави не тільки не
скорочується, а дедалі більше поглиблюється.
Каналами впливу на динаміку та структурні параметри сукупного попиту
є фіскальна та грошово-кредитна політика, яка визначає обсяги та структуру як споживчого, так і інвестиційного попиту, розподіл ВВП за категоріями
доходу, розвиток окремих видів економічної діяльності та виробництв, обсяги експортних та імпортних поставок; стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.
Одним з ключових завдань удосконалення фінансової політики в Україні
є застосування заходів, спрямованих на суттєве підвищення норми нагромадження основного капіталу. Вирішення цієї проблеми потребує, на нашу
думку, розроблення та прийняття урядом спеціальної програми, яка б комплексно охоплювала широке коло проблем, зокрема заходи щодо підвищення загальнонаціональної норми заощаджень, оскільки саме заощадження є джерелом нагромадження капіталу, та здійснення інституціональної реформи фінансових ринків. З огляду на створення сприятливих
умов для активізації інвестиційної активності, динамічний розвиток фінансового ринку та високі темпи акумуляції коштів в його інститутах є винятково важливими.
Іншим напрямом зростання норми нагромадження капіталу повинно
бути підвищення раціональності витрат ВВП, що потребує скорочення
відпливу національних заощаджень з країни, зменшення привілейованого
споживання, скорочення нераціональних витрат капіталу.
Необхідно також посилити мотивацію підприємців до розвитку та оновлення виробництва із застосуванням заходів пільгового кредитування та
оподаткування, підвищення ролі амортизації як джерела коштів для інвестування, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій;
стимулювати розвиток експорту товарів, світові ринки яких демонструють
сталі тенденції до розширення навіть за умов дестабілізації розвитку світової економіки. Це потребує розроблення цільових програм із визначення
обмеженого кола найважливіших виробництв із концентрацією ресурсів на
їхній реалізації; сприяти розвитку процесів імпортозаміщення шляхом розроблення та забезпечення реалізації цільових програм розвитку вітчизняного виробництва, за тими позиціями (насамперед споживчого приватного
попиту), які на цей час головним чином задовольняються за рахунок імпорту; надавати ресурси та пільги для розвитку окремих підприємств шляхом
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прийняття нормативних актів, в яких були б визначені чіткі критерії відбору
підприємств, та досягнення ними заздалегідь встановлених кінцевих результатів діяльності (обсягів реалізації, експорту тощо); стримувати розвиток споживчого попиту шляхом внесення змін до законодавчих актів щодо
оподаткування доходів із уведенням прогресивної шкали оподаткування,
а також надмірних доходів та введення податку на розкіш. Можливий варіант: здійснити перехід від оподаткування рівня доходів до оподаткування
витрат, що в світовій практиці вважається ефективнішою системою оподаткування.
Висновки
1. Пропорція між зовнішнім та внутрішнім попитом є збалансованою
і свідчить про наявність значних потенційних можливостей для розвитку
економіки через її переорієнтацію на задоволення внутрішніх потреб. Отже,
основні проблеми розвитку вітчизняної економіки полягають не у співвідношенні між зовнішнім та внутрішнім попитом, а криються, по-перше,
в неперспективній структурі українського експорту, зорієнтованого переважно на ринки сировинної та низькотехнологічної продукції, які не є сталими ні за місткістю, ні за цінами, та, по-друге, – у неспроможності вітчизняного виробництва задовольнити зростаючі потреби внутрішнього попиту якісними товарами.
2. Упродовж останніх дванадцяти років зберігається неефективна структура українського експорту, найбільш вагомою складовою якої залишаються товари проміжного споживання, питома вага яких коливається в діапазоні 73–77%. Рівень частки високотехнологічної продукції в експорті промислової продукції мізерний і не перевищує 3–4%. До цього додається
надмірна продуктова та географічна концентрація експортних поставок, що
обмежує можливості країни у використанні розширення перспективних
сегментів світового ринку товарів та послуг.
3. Натомість спостерігається наявність суттєвих деформацій, безпосередньо внутрішнього попиту, основним дисбалансом якого, що стало демонструє тенденцію до подальшого загострення, є його гіпертрофований
ухил в бік споживання з явно недостатнім розвитком інвестиційного складової. Норма нагромадження основного капіталу не може забезпечити фінансування активної модернізації економіки нашої країни, особливо з урахуванням безпрецедентно високого рівня фізичного зношування основних
фондів, значної недостатності основних фондів в інфраструктурі та сільсь-
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кому господарстві, а також слабкого рівня розвитку багатьох сучасних видів економічної діяльності.
4. Розвиток інвестиційного попиту в країні супроводжується негативними зрушеннями в його структурі, проявом чого є скорочення частки промислового виробництва, транспорту та зв‘язку, видів діяльності соціальної
сфери та державного управління.
5. Внутрішній споживчий попит є здеформованим до надмірно високої
частки приватного попиту, тоді як попит держави, що є потужним інструментом регулювання економіки і вирішального впливу на її структуру та динаміку розвитку, явно недостатній для розв‘язання зазначених проблем.
6. Переважне розширення приватного попиту впливає негативно через
його високу схильність до імпорту. Український попит на промислову продукцію загалом здеформований в бік імпортної складової, частка якої на внутрішньому ринку України постійно зростає. Особливо це стосується продукції
тих галузей, еластичність ринку яких здебільшого залежить не від цінової,
а технологічної конкурентоспроможності, насамперед машинобудування.

3.2. Цінові фактори у системі макроекономічних
балансів
Рівновага усіх основних ринків значною мірою залежить від ціни на товари та послуги і саме тому рівень інфляції є одним із визначальних параметрів системи макроекономічних балансів. Сучасна кризова економічна
ситуація характеризується насамперед невизначеністю багатьох параметрів, які виступають чинниками цінових процесів. Це зумовлює високу вірогідність зростання волатильності цінових процесів, порушення гармонічного їх протікання, формування різного роду та типу цінових шоків, що у свою
чергу призводить до зміни векторів впливу цінових факторів і виникнення
значних розривів у макроекономічних балансах, здатних викликати їхні
кризові порушення та дестабілізувати економіку країни.
Саме тому дослідження особливостей виникнення неочікуваної дестабілізації цінових процесів та специфіки впливу окремих цінових
факторів у сучасних умовах є необхідною складовою запобігання макроекономічної нестабільності та збереження збалансованого розвитку
України.
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Детермінація цінових факторів у системі макроекономічних
балансів та особливості трансмісії їхнього впливу
на макроекономічну збалансованість у сучасних умовах
Усі основні макроекономічні баланси перебувають під значним впливом
цінових факторів.
У загальному вигляді поняття "макроекономічна рівновага" означає, що
на всіх взаємопов‘язаних ринках одночасно досягається баланс попиту та
пропозиції.
Тобто на ринку кінцевих продуктів та послуг цей баланс означає, що виробники максимізують доходи при тому, що споживачі отримують максимум
корисної вартості від придбаної продукції. І перше, і друге реалізується
через ціну на товари та послуги. Саме на такому ринку формуються сукупні
попит та пропозиція. При цьому попит на товари та послуги пред‘являють
усі макроекономічні агенти (тобто домогосподарства, фірми, держава та
іноземний сектор), у той час як пропозиція створюється фірмами, що є виробниками товарів та послуг.
Досягнення балансу на ринку факторів виробництва означає, що всі виробничі ресурси, які надійшли на ринок, знайшли свого покупця, а граничний дохід власників ресурсів, який формує попит, дорівнює граничному
продукту кожного ресурсу, що формує пропозицію.
Баланс на ринку грошових коштів досягається, коли кількість грошових
коштів, що пропонуються, відповідає кількості грошей, котрих потребує
населення та бізнес. При цьому попит на гроші формується під впливом
ціни на товари та послуги, відсоткової ставки за депозитами та кредитами,
а також швидкості обертання грошей.
Якщо вважати, що ринок праці є сукупністю методів, механізмів та інститутів, які забезпечують залучення працездатного населення у наро дногосподарський оборот та використання їхньої робочої сили як товару,
рівноважна ціна і кількість якого визначається взаємодією попиту та
пропозиції, то баланс на ринку праці означає, що вартість робочої сили
відповідає її ціні107 .
Кемпбелл Г. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Экономикс. – М. : В "Туран", 1996. – С. 276;
Бегг Д., Фишер С., Дорнбуш Р. 32.4/5. Moderate Keynesians, Extreme Keynesians // Economics. – 2005. – №8. – The McGraw Hill Companies. – С. 557–560; Бегг Д., Фишер С., Дорнбуш Р.
19. Introduction to Macroeconomics // Economics. – 2005. – №8. – The McGraw Hill Companies. – С. 335; Mankiw G., Romer D. Imperfect competition and sticky prices, Coordination Failures and Real Rigidities // New Keynesian Economics. — MIT Press, 1991. — Т. 1, 2; Пол Самуэльсон, Вильям Нордхаус. Макроэкономика. – 2009. – № 18. — 542 с.
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У реальній економіці абсолютної збалансованості на жодному з ринків
не буває і саме це є джерелом її подальшого розвитку. Проте за певних
умов формуються загрозливі дисбаланси, що не лише дестабілізує економічний розвиток, але й може зумовити виникнення кризових явищ108.
Як бачимо, рівновага всіх основних ринків здебільшого залежить від цін на
товари та послуги, вплив яких реалізується через низку цінових факторів.
У цьому розділі детальніше розглядатимуться цінові фактори, що впливають на рівновагу на ринку кінцевих продуктів та послуг, котрі слугуватимуть
підвищенню достовірності розрахунків моделі реального сектора економіки
загалом і блоків агрегованої пропозиції та агрегованого попиту зокрема.
Ці фактори можна умовно поділити на дві групи – ті, що найбільше
впливають на попит, та ті, що найбільше впливають на пропозицію109.
Сучасна економічна наука вирізняє такі цінові фактори, які є головними
у формуванні сукупного попиту.:
 реальні грошові залишки;
 відсоткова ставка;
 імпорт.
Реальні грошові залишки – так званий "ефект багатства". Доход певної
частини населення є більшим за рівень поточного споживання і ці грошові
залишки населення тримає у вигляді готівки, грошей на поточних банківських рахунках та фінансових активів з фіксованими доходами. Такі грошові
залишки є багатством, розмір визначається їхньою купівельною спроможністю, тобто залежить від кількості грошей та рівня цін на товари та послуги.
Підвищення цін означає падіння купівельної спроможності грошових залишків, причому не лише готівкових. Хоча зростання цін і супроводжується
підвищенням відсоткових ставок, це підвищення не завжди компенсує втрату купівельної спроможності грошей внаслідок інфляції – тобто відбувається певне зменшення багатства у вигляді грошей на поточних банківських
рахунках та фінансових активів, особливо з фіксованими доходами, вартість яких при підвищенні відсоткових ставок знижується. Як наслідок –
сукупний попит скорочується.
Детальніше цей аспект розглянуто у розділі "Моделі оцінки дисбалансів в економіці
України"
109 Макроекономіка / [Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін.]. – К. : Видавництво ―Основи‖, 1998; Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://modern-econ.ru/makro/mehanizm/sovokup/spros.html;
Макроэкономика – особый раздел экономической теории [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://lib.rus.ec/b/204258/read
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Зменшення цін означає зростання купівельної спроможності готівкових
залишків. Щодо коштів на банківських рахунках, то дефляція зумовлює
зменшення відсотків за вкладами та цінними паперами. Тож купівельна
спроможність цих коштів зростатиме менше, хоча загалом сукупний попит
збільшуватиметься.
Відсоткова ставка. Підвищення цін на товари та послуги означає, що купівельна спроможність грошей знижується, тобто придбання одних і тих же товарів чи послуг вимагає більшої кількості грошей. Попит на гроші збільшується,
що зумовлює зростання відсоткових ставок. У свою чергу підвищення відсоткових ставок – це подорожчання кредитів, що призводить до скорочення інвестицій та споживання за рахунок кредитів – сукупний попит зменшується.
При зниженні цін ситуація розгортається у протилежному напрямі і сукупний попит загалом зростає.
Імпорт. Підвищення цін на товари та послуги на внутрішньому ринку за
стабільних цін на світових ринках зумовлює скорочення попиту на вітчизняні товари як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Водночас
цінова конкурентоспроможність імпортних товарів підвищується, що зумовлює зростання імпорту. Як наслідок – чистий експорт, сукупний дохід
і сукупний попит скорочуються.
При зниженні цін вітчизняних товаровиробників ситуація загалом зворотна, проте на реальну динаміку імпорту значною мірою впливає те, чи
здатні вітчизняні товаровиробники запропонувати товари, аналогічні імпортним. Це означає, що падіння цін виробників не обов‘язково спричинить
зростання чистого експорту.
До цінових факторів, які є основними у формуванні сукупної пропозиції,
належать такі, що визначають зростання витрат виробництва на одиницю
продукції кінцевого використання. Першорядними з них є:
 індивідуальні середні витрати при змінах обсягів випуску;
 структурні зміни та природні умови;
 зовнішньоекономічні фактори;
 інституційні фактори.
Індивідуальні середні витрати при змінах обсягів випуску. За певних умов
значні зміни в обсягах випуску призводять до зростання індивідуальних середніх витрат на виробництво, що, як правило, компенсується підвищенням цін
виробників і споживчих цін. Насамперед це характерно для ситуації, коли відбувається зменшення попиту і відповідне значне скорочення виробництва. За
таких умов постійні витрати зумовлюють зростання індивідуальних середніх
витрат на виробництво, оскільки відносяться на менші обсяги продукції чи
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послуг. Якщо виробництво було досить рентабельним, то таке зростання витрат можна компенсувати зменшенням рентабельності і зберегти попередній
рівень цін, щоб підтримати реалізацію. Проте у більшості випадків скорочення
виробництва зумовлює підвищення цін виробників, яке у свою чергу зменшує
попит і стає чинником подальшого скорочення пропозиції.
Зростання попиту і зумовлене цим розширення виробництва означає
скорочення питомих постійних витрат, що створює передумови для зниження ціни, яке у свою чергу стимулює подальше зростання попиту і нарощування пропозиції.
Однак слід зазначити, що розширення виробництва може сформувати
й негативні аспекти у сфері сукупної пропозиції. Насамперед це не обов‘язково
супроводжується зниженням цін на продукцію: якщо відбувається відновлення
попередніх обсягів випуску, а не подальший розвиток виробництва, то ціна
буде визначатися як компроміс між відновленням прибутковості і збереженням
платоспроможного попиту і зниження цін не відбуватиметься.
Крім того, слід зауважити, що в ринкових умовах ціна на товари та послуги здебільшого визначається не прямою калькуляцією витрат, а конкурентним середовищем і саме тому зниження собівартості не завжди супроводжується зменшенням цін на товари чи послуги.
Намагання задовольнити стрімко зростаючий попит може спонукати виробників до використання резервних потужностей з нижчою ефективністю,
технологій, обладнання, робочої сили та сировини і матеріалів, що не забезпечують необхідної якості продукції чи послуг. Це стримуватиме подальше
розширення попиту, а отже, і гальмуватиме зростання пропозиції.
Структурні зміни та природні умови. Структурні зміни в економіці, як
правило, супроводжуються виникненням диспропорцій на ринку ресурсів,
що переводить окремі види ресурсів та факторів виробництва у категорію
дефіцитних і зумовлює підвищення цін на них. Це впливає на попит та формує відповідні зміни сукупної пропозиції.
На сукупну пропозицію впливають і зміни структури сукупного попиту:
розширення попиту на товари та послуги з більшими питомими витратами
праці, капіталу та матеріальних ресурсів зумовлює збільшення їх пропозиції
і загальне підвищення цін виробників, оскільки витрати на такі товари
є більшими за середні.
Підвищення цін на товари та послуги зумовлює також подорожчання
окремих ресурсів, видобування чи вирощування яких є обмеженим через
природні умови або споживання яких різко збільшується внаслідок якихось
форс-мажорних обставин.
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Зовнішньоекономічні фактори. Українська економіка загалом та українські товаровиробники зокрема перебувають під значним впливом зовнішньоекономічних факторів. Близько половини вироблених в Україні товарів
експортується, причому за окремими видами діяльності понад 70% усієї
реалізованої продукції спрямовується на експорт. Унаслідок цього при зростанні світових цін на українські товари, що експортуються, ціни на них на
внутрішньому ринку також зростають. На рівень цін впливає й імпорт. Зокрема, підвищення ціни на імпортовані сировинні ресурси та обладнання
зумовлює зростання витрат, а отже, і цін.
Це може викликати зниження платоспроможного попиту і призвести до
скорочення сукупної пропозиції.
Крім того, значно впливає на пропозицію українських товаровиробників
також інший зовнішньоекономічний чинник – імпорт споживчих товарів. На
внутрішньому ринку українські товаровиробники дедалі частіше програють
у конкурентній боротьбі іноземним виробникам споживчих товарів, що зумовлює поступову втрату позицій вітчизняних виробників на ринку України
і призводить до зниження обсягів виробництва окремих товарних груп.
Інституційні фактори. До цієї групи факторів відносяться ті податки,
платежі та збори, які прямо або опосередковано формують ціну на товари
та послуги. Збільшення ставок цих податків зумовлює і підвищення ціни на
товари та послуги, що обмежує платоспроможний попит і призводить до
зниження обсягів виробництва. До таких можна віднести насамперед:
 ставки податків на додану вартість та з обігу;
 обмежувальні нормативи використання ресурсів і техногенного
навантаження;
 прогресивні ставки рентних платежів за використання природних
ресурсів;
 прогресивні тарифи за понаднормове споживання палива та електроенергії;
 екологічні нормативи та санкції.
Крім цінових факторів значний вплив на формування сукупної пропозиції
мають нецінові фактори, основними з яких є: ціни на економічні ресурси,
рівень продуктивності економічних ресурсів та ефективність технологій,
а також ті заходи державного регулювання економіки, які впливають на
обсяг сукупної пропозиції.
Як бачимо, вплив цінових факторів і на сукупний попит, і на сукупну пропозицію має різновекторний характер, а досягнення балансу попиту та
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пропозиції утворює певні цикли. Схематично формування векторів впливу
цінових факторів на сукупний попит і пропозицію показано на рис. 3.5.
Підвищення цін на товари та послуги

Зменшення реальних
грошових залишків

Підвищення відсоткових
ставок

Зростання імпорту

Зниження сукупного попиту

Скорочення сукупної пропозиції

Зростання індивідуальних середніх витрат

Зростання
імпорту

Підвищення цін виробників та
споживчих цін

Виникнення структурних
диспропорцій

Зниження попиту

Подальше скорочення сукупної пропозиції

Зміни інституційних факторів

Адаптація пропозиції до змін
сукупного попиту

Зниження цін виробників та споживчих цін

Зростання реальних
грошових залишків

Зниження
відсоткових
ставок

Зростання сукупного попиту

Рис. 3.5. Схема формування векторів впливу цінових факторів
на сукупний попит та сукупну пропозицію
Джерело: розроблено автором.
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Отже, підвищення цін на товари та послуги активізує дію цінових факторів, що впливають на сукупний попит, зумовлюючи його падіння. Це,
в свою чергу, призводить до скорочення сукупної пропозиції, оскільки
вироблені товари та послуги не знаходять свого споживача. Скорочення
сукупної пропозиції спричиняє насамперед зростання індивідуальних
середніх витрат, бо постійні операційні витрати припадають на менші
обсяги виробленої продукції чи послуг, що зубумовлює підвищення цін
виробників.
При цьому сукупний попит не просто зменшується, а відбуваються суттєві зміни у його структурі й адаптація пропозиції до нових потреб потребує
не лише певного часу, але й додаткових витрат, що також збільшує індивідуальні витрати на виробництво і прискорює зростання цін виробників.
Водночас зростає імпорт, за рахунок якого задовольняється попит на ті
товари чи послуги, які пропозиція вітчизняних товаровиробників задовольнити не в змозі. Сукупний вплив цих факторів зумовлює прискорення
інфляції, зниження платоспроможного попиту та подальше скорочення
пропозиції.
Лише адаптація пропозиції до змін у сукупному попиті дозволить уповільнити цінову динаміку та активізувати цінові фактори, що підтримують
попит, і таким чином розпочати новий балансовий цикл.
Ринок кінцевих продуктів та послуг є основою моделі реального сектора
економіки, проте усі ринки пов‘язані між собою, тож і секторальні моделі
доповнюють одна одну.
Балансування агрегованого попиту та пропозиції відбувається у моделі
реального сектора, що містить базові макроекономічні тотожності, на основі
яких формуються складові ВВП. Ця модель пов‘язана з іншими секторальними моделями низкою прямих та зворотних зв‘язків і поєднується у систему економетричних моделей прогнозування економіки України.
Схематично це можна представити так (рис. 3.6).
Методи прогнозування динаміки цінових процесів та аналітична
оцінка їх впливу на макроекономічну збалансованість економіки
України в умовах нестабільності світової економіки
Масштаб та глибина впливу окремих цінових факторів залежать від
особливостей економіки країни та конкретної ситуації, що склалася.
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Реальний сектор (ринок кінцевих продуктів та послуг)

Дефлятори складових
ВВП, експорту,
імпорту

Світовий ВВП,
дефлятор світового
ВВП

Блок агрегованої пропозиції

Блок агрегованого попиту

Нецінові
фактори

ІСЦ, ІЦВ, індекси цін агрегатний змінних

Цінові фактори формування пропозиції
Структурні зміни та
природні умови

Індивідуальні
середні витрати
Зовнішньоекономічні фактори

Інституційні
фактори

Цінові фактори формування
попиту
Зміна реальних
грошових залишків

Зміна
обсягів
імпорту

Зміна відсоткових
ставок

Основні макроекономічні
показники
Сектор споживання та
доходів населення (ринок
праці)

Реальний сектор (ринок
виробничих ресурсів)

Грошово-кредитний сектор (ринок
грошових коштів)

Рис. 3.6. Схема взаємодії групи цінових факторів моделі реального
сектора з іншими секторальними моделями
Джерело: розроблено автором.
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Таблиця 3.12
Цінова динаміка в Україні у 2012–2014 рр.
до грудня попереднього року, %
Зміна, порівняно з
попереднім роком,
в.п.

2014
Показник

Споживчі ціни
Продукти харчування та безалкогольні напої
Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка
та поточне утримання житла
Житло, вода, електроенергія, газ та
інші види палива
Охорона здоров‘я
Транспорт
Ціни виробників
промислової
продукції

2012

2013
вересень*

жовтень*

січеньжовтень

січень- січеньжовтень жовтень
2013
2014

99,8

100,5

102,9

102,4

119

0,1

19,2

97,7

99,3

102,9

102,6

118,5

0,5

20,2

100,5

99,3

102,2

102,6

119,5

-0,8

20,1

100,7

100,3

101,6

102,2

127

-0,5

26,3

102
104,1

103
101,3

102
103,3

102
99,3

123,6
135

0,9
-2,1

20,9
33,1

100,3

101,7

102,4

99,3

126,5

-0,5

24,2

*До попереднього місяця.
Джерело: дані Держкомстату України : [Електронний ресурс] – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/

Одним із найвпливовіших чинників інфляції є динаміка індивідуальних
середніх витрат, що є ключовим формуючим фактором цін виробників.
Насамперед зростання цін виробників спричиняє підвищення витрат виробництва у зв'язку з подорожчанням сировинних товарів і матеріалів, що
зумовлює подорожчання споживчих товарів та послуг, а також формує
негативні інфляційні очікування на майбутнє. Тому прогнозування динаміки
цін виробника є важливою складовою гармонізації цінових процесів та визначення перспектив розвитку економіки загалом.
Слід зазначити, що особливий інтерес для прогнозування динаміки цін
представляють моделі, змінними в яких виступають певні екзогенні параме204
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три, наприклад ті, які встановлюються на світових ринках (світові ціни на
нафту і газ, валютний курс тощо) або ті, які визначаються директивно політикою монополій (ціни на залізничні перевезення вантажів, електроенергію
тощо). Ціни окремої галузі промисловості не є автономними від результатів
діяльності інших галузей. Мають місце "перехресні ефекти": ціни однієї
галузі тісно пов'язані з цінами в іншій галузі.
Так, наприклад, ціни виробників автомобілів, транспортного устатковання, суднобудівників, електротехнічного обладнання, у будівництві значною
мірою залежать від цін на чорні метали. Ціни в автомобільній та аерокосмічній промисловості залежать від цін виробників кольорових металів,
у виробництві фармацевтичної продукції – від цін у базових галузях хімічної
промисловості.
Загалом за особливостями формування ціни виробників можна умовно
поділити на дві групи.
1. Ціни на товари що торгуються, тобто ті, які йдуть переважно на експорт. Ці ціни значною мірою залежать від світових цін на відповідні товари.
У періоди стабільного розвитку світової економіки такі ціни змінюються
дуже плавно і здебільшого стабільні в часі, а тому у вітчизняній промисловості приріст відповідних індексів цін є незначним. Проте у кризові періоди,
наприклад, такі, які є характерними для сучасного етапу розвитку, ціни на
згадані товари можуть змінюватися різко, їхня волатильність значно підвищується, що відповідно відображується на динаміці цін вітчизняних товаровиробників. В Україні до цієї групи товарів можна віднести продукцію A1,
B7, C10, C14, C20, C24, C27.
2. Ціни на товари, що не торгуються, які переважно споживаються на
внутрішньому ринку. Такі ціни значною мірою неоднозначні за своєю динамікою. Через активізацію попиту в середньому по промисловості індекс цін
виробників перевищуватиме рівень інфляції. Крім можливого впливу екзогенних факторів, тут простежується також високий взаємозв'язок індексів
цін у різних галузях.
При цьому слід зазначити, що немає видів діяльності, за яких виробляється тільки один тип товарів, тому можуть спостерігатися обидва види
ефектів.
Серед методів прогнозування цін виробників найбільш цікавим, на нашу
думку, є система моделей, запропонована С.Мурашовим110, а також підходи
Мурашов С. Прогнозирование динамики цен производителей по видам экономической
деятельности // Экономист. – 2011. – № 4. – С. 62–71.
110
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до визначення впливу світових цін на ціни виробників, запропоновані
Ж.Сапіром111. Ці методи дозволяють прогнозувати ціни виробників з урахуванням взаємозв‘язку між видами діяльності та динамікою світових цін на
базові матеріальні ресурси, насамперед паливо-енергетичні.
Проведена аналітична оцінка впливу окремих цінових факторів на динаміку сукупного попиту та пропозиції дозволила визначити особливості
цього впливу у сучасних умовах, характерних для економіки України.
На ринку кінцевих продуктів та послуг визначальним є сукупний попит,
оскільки саме необхідність задовольнити попит формує пропозицію.
Сукупний попит – це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні
агенти інших країн світу за певного рівня внутрішніх цін. З 2008 р. зовнішній
попит на українські товари суттєво зменшився внаслідок кризи світової
економіки. Так, за 2013 р. товарний експорт України скоротився на 8%, і за
січень-серпень поточного року падіння становило 6,8%. Тому серед цінових
факторів впливу на обсяг сукупного попиту найпотужнішими стають реальні грошові залишки – ефект багатства, бо саме цей фактор є визначальним
для попиту внутрішнього ринку України112.
На кінець грудня 2013 р. депозити домашніх господарств становили
майже 442 млрд грн, збільшившись за рік на 72,7 млрд грн, або на 19,7% за
номіналом. З них понад 184 млрд грн. становили депозити в іноземній валюті. На кінець травня 2014 р. загальний обсяг депозитів зменшився на
13,4 млрд грн при цьому депозити в іноземній валюті навіть збільшилися –
до 210 млрд грн. Проте депозити в національній валюті зменшилися за
номіналом на 39,3 млрд грн, а з урахуванням інфляції – майже на 60 млрд
грн, або на 23%. А девальвація гривні зумовила те, що валютні депозити,
котрі на кінець 2013 р. становили 23 млрд дол США, на кінець травня становили вже 18 млрд дол. США. Інший ціновий фактор – відсоткова ставка –
хоча й збільшилася з прискоренням інфляції, проте не компенсує знецінення вкладів унаслідок зростання споживчих цін – девальвації гривні. І цей
процес лише поглиблюватиметься, тож сукупний попит у короткостроковій
перспективі скорочуватиметься і надалі, що зумовлюватиме відповідне
скорочення й сукупної пропозиції.
Сапир Жак. Согласование внутренних и мирових цен на сырьевые продукты в стратегии
экономического развития России // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 6. – С. 3–16.
112 Вплив інших факторів на сукупну пропозицію детальніше розглянуто у розділі "Гармонізація структури сукупного попиту".
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Українська економіка загалом і українські товаровиробники зокрема перебувають під значним впливом зовнішньоекономічних факторів. Близько
половини вироблених в Україні товарів експортується, причому за окремими видами діяльності понад 70% усієї реалізованої продукції спрямовується
на експорт. Попит внутрішнього ринку України на споживачі товари загалом
майже на 40% задовольняється за рахунок імпорту, при цьому частка його
у споживанні стало збільшується. Понад третину товарів проміжного споживання також імпортується. Україна імпортує дві третини такого стратегічного товару, як паливно-енергетичні ресурси. Усе це виводить зовнішньоекономічні фактори на перше місце за впливом на формування балансу на
ринку кінцевих продуктів та послуг.
Ці фактори беруть участь у формуванні сукупної пропозиції, насамперед
через вплив на цінові процеси в Україні, який здійснюється за трьома основними напрямами:
 в умовах відкритої ринкової економіки на рівень інфляції впливає
динаміка світових цін на споживчі товари, насамперед продовольчі, оскільки вітчизняні виробники мають змогу виходити зі своєю продукцією на зовнішні ринки, що зумовлює певне урівноваження внутрішніх цін та цін світових ринків за окремими товарними групами, насамперед продовольчими
товарами, і таким чином впливає на збалансованість попиту та пропозиції
цих товарів на внутрішньому ринку;
 значна частина потреби внутрішнього ринку України у споживчих
товарах покривається за рахунок імпорту, ціна якого не лише безпосередньо впливає на рівень інфляції, але й відіграє вирішальну роль у конкуренції з вітчизняними виробниками;
 ціни виробників значною мірою залежать від динаміки цін на імпортовані сировинні ресурси та обладнання, впливаючи на собівартість
виробництва і цінову конкурентоспроможність продукції.
Останні десять років на інфляційні процеси у світі загалом суттєво
впливає різке зростання цін на продовольчі товари, яке відбувається
з 2004 р. і особливо помітно простежується з 2008 р. (табл. 3.13).
Як бачимо, пікове зростання цін поки що залишилося у 2011 р., коли ціни на продовольчі товари зросли порівняно з середнім рівнем 2002–
2004 рр. майже у 2,3 раза. При цьому ціни на цукор зросли майже у 3,7
раза, на масло та жири – більш ніж у 2,5 раза а на зернові – майже у 2,5
раза. Саме ці товарні групи є досить вагомими статтями українського експорту. Сприятлива кон‘юнктура світового ринку стимулює нарощування
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експорту продуктів харчування, що у свою чергу підтримує збільшення
виробництва. Протягом 2008-2013 рр. Україна значно збільшила експорт
продуктів харчування, що стало додатковим фактором розвитку харчової
промисловості, яка у цей період демонструвала набагато кращу динаміку,
аніж промисловість загалом.
Таблиця 3.13
Індекси цін ФАО на продовольчі товари*, %
Роки

Період

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

Продовольчі
товари

М’ясо

Молочні
Зернові
продукти

Масло та
жири

Цукор

112,4
117,3
126,7
158,7
199,8
156,9
185,3
227,6
211,8
209,8
203,2
208,6

113,7
120,1
118,5
121,5
153,2
132,9
152,2
176,6
175,1
184,1
182,2
181,8

122,6
135,4
128
212,4
219,6
141,6
200,4
220,5
188,6
242,7
267,7
275,4

107,5
130,5
121,7
166,9
237,8
173,7
182,6
246,9
241,3
219,3
191,4
198,6

112,2
130,6
112,5
170,0
227,2
150,9
194,2
252,3
225,3
193,0
188,6
197,8

101,7
140,3
209,6
143,0
181,6
257,3
302,0
368,9
305,7
251,0
221,7
235,4

213,8

185,5

268,5

208,9

204,8

254,0

211,5
209,8
206,0

190,4
192,8
194,2

251,5
238,9
236,5

209,2
207,0
196,2

199,0
195,3
188,9

249,9
259,3
258,0

*100 відсотків відповідає рівню цін 2002–2004 рр.
Джерело: за даними FAO [Електронний
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/

ресурс].

–

Доступний

з

:

У 2014 р. світові ціни на цукор, м'ясо, молочні продукти знову почали
збільшуватися, що стало не лише додатковим чинником прискорення темпів зростання споживчих цін в Україні, але й до певної міри підтримало
виробництво цих товарів. Так, при загальному скороченні промислового
виробництва за січень-вересень поточного року порівняно з відповідним
періодом минулого на 8,6%, виробництво продуктів харчування збільшилося на 2%, при цьому виробництво олії та тваринних жирів збільшилося на
33,4%, м‘ясопродуктів – на 4%.
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Попит на продовольчі товари на внутрішньому ринку України в основному задовольняється за рахунок вітчизняних товаровиробників, хоча поступово відбувається скорочення їхньої частки на ринку продовольчих товарів (табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Питома вага вітчизняних споживчих товарів, що реалізовані через
торговельні підприємства на внутрішньому ринку України, %
Вид товару

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Усі товари
Продовольчі товари
М'ясо та птиця свіжі та заморожені
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби
Консерви, готові продукти м'ясні
Риба і морепродукти харчові
Консерви, готові продукти рибні
Молоко та молочні продукти
Сир сичужний, плавлений та кисломолочний
Масло вершкове
Олії рослинні
Вироби кондитерські
Борошно
Вироби хлібобулочні
Крупи та бобові
Вироби макаронні
Картопля
Овочі
Плоди, ягоди, виноград, горіхи, кавуни та
дині
Непродовольчі товари
Товари текстильні та галантерея
Одяг та білизна з тканин
Взуття
Товари парфумерно-косметичні
Приладдя канцелярське
Комп'ютерна та інша обчислювальна
техніка
Аудіо- та відео обладнання, включаючи
телекомунікаційне устаткування
Фотографічне обладнання

70,5 63 67 64 62 58,9 57 59,2
90,9 88 88 88 87 86,3 86 86
96,9 96,5 95,6 97,1 96,6 95,1 93,6 97,7
96,9
78,6
80,6
79,1
94,5

96,3
93,4
73
77,3
92,9

96,5
93,2
72,5
74,6
92,5

97
92,4
70,4
73,8
94,5

96,2 96 92,9 94,6
95,8 95,2 92,9 95,8
68,8 66 61,4 60,2
72,4 73,3 70,7 70
94,2 92,6 93,5 93,7

90,9
97,5
94,3
90
98,3
98,4
93
88,8
90,9
90,5

88,9
96
92,9
90,1
97
98,6
91,6
82,7
92,6
88,7

89,1
96,9
92,6
89,5
95,4
98,4
91,6
81,7
91,5
87

88,2
97,7
93,3
90,2
97,6
99,1
93,5
79,8
94,6
90,6

88
98,3
94
89,6
97,2
98,5
91,1
79,3
90,2
86,6

85,1
97,2
93,1
87,2
96,5
97,6
90,6
75,5
87,7
77,7

83,7
97,3
93,4
87,2
96,1
97,6
89,9
75,6
90,4
83

85,7
97,4
93,1
86,8
95,4
97,4
91,4
74,3
90,9
83,9

66,6
57,6
45,1
23,5
9,3
30,5
48,2

62,1
51
47,8
16,6
4,6
28
51,8

59
55
46,4
15,4
6,4
27,7
50,4

60,8
50
41,1
10,7
4,2
25,8
48,2

57,5
47
42,7
10,8
3,6
26
47,8

48,8
41,9
34,2
7,7
2,8
22,7
46,5

52,5
39
26,7
6,8
2,3
20,9
45,3

48
40,2
25,3
9,2
2,9
22,1
н\д

22,5 11,4 11,7 6,1

3 1,2 0,9 0,6

3,6 2,7 3 4,8 2,5 4,7 3,6 0,4
3,7 1,3 3,3 5,5 3,9 1,2 1,7 н\д
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Продовження табл. 3.14
Вид товару

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Мотоцикли, моторолери, мопеди
Автомобілі та автотовари
Товари спортивні, включаючи
велосипеди
Меблі
Посуд та набори столові
Прилади електропобутові
Матеріали будівельні
Засоби для миття, чищення та догляду
Побутові товари неелектричні
Товари фармацевтичні
*Дані за перше півріччя.
Джерело: дані Держкомстату
http://www.ukrstat.gov.ua/

40 4,6
3 0,6 0,8 0,2 0,6 н\д
23,1 31,5 24,3 18,6 14,6 12,6 10,7 11,9
43,3
73,8
42,6
8,1
65,1
54,6
61,3
56,5

31,2
63,6
33,4
10,5
68,6
50,2
37,5
53,3

28,1
62,1
35,9
14,8
70,9
48
39,3
52,4

24,9
56,7
32,8
11,4
64,4
43,4
29
52,1

23,7
55
30,4
11
66,9
41,1
28
50,8

21,6
54,2
24,6
10,7
62,1
38,5
29,2
50,8

20,6
49,9
24,8
11,5
59
37,3
30,7
50,8

18,9
44,8
н\д
12,1
55,2
35,6
32,4
50,9

України [Електронний ресурс]. – Доступний з :

Хоча загалом частка імпорту у споживанні продовольчих товарів в Україні є невисокою, проте за окремими товарними групами вона є досить вагомою. Так, зокрема, понад половину кави на внутрішньому ринку України –
це імпорт і частка його стало збільшується. Питома вага імпорту у споживанні фруктів хоча й зменшується, проте все ж залишається досить високою: у 2013 р. вона перебільшувала 52%, і в першому півріччі 2014 р. також
залишалася на цьому ж рівні. Високою є й частка імпортних риби та морепродуктів, чаю, консервів, вина.
Крім того, близько 15% продукції харчової промисловості України експортується, і обсяги цього експорту стало зростають. Значна частина сільськогосподарської продукції теж надходить на зовнішні ринки. Загалом
експорт продовольчих споживчих товарів становить близько 6% загального
товарного експорту України, що також посилює вплив світових цін на інфляційну динаміку в Україні. Проте загалом можна констатувати, що негативний вплив зовнішньоекономічних цінових факторів у цьому сегменті
ринку залишається доволі обмеженим, оскільки навіть при зниженні платоспроможності населення, яке має місце у поточному році, попит на продовольство скоротиться найменше.
Ситуація в іншому сегменті споживчого ринку – непродовольчих товарів
– інша.
Загальна частка імпортних непродовольчих товарів на внутрішньому
ринку України має сталу тенденцію до зростання: якщо у 2005 р. вона становила 42,4%, то у 2013 р. збільшилася до 61% (табл. 3.14).
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Стало зростає питома вага імпортних товарів на ринках текстильного
одягу, одягу зі шкіри, трикотажу, взуття. Попит на ці товарні групи задовольняється переважно за рахунок імпорту (частка його на внутрішньому
ринку України сягає майже 90%). І ціни на імпортовану продукцію цих згаданих товарних груп стабільно зростають.
Певне уповільнення динаміки зростання цін на одяг та взуття відбулося
з 2010 р., на що вплинула зміна географічної структури цього імпорту: якщо
у 2008–2009 рр. майже половина імпортованого одягу та близько 20% взуття надходила в Україну з країн ЄС, то у 2010–2013 рр. основний імпорт
одягу і взуття припадав на дешевші аналоги з інших країн світу. Одяг та
взуття з Європи відноситься переважно до вищої цінової категорії, що зумовило загальне зростання цін на імпорт, проте нині ситуацію на споживчому ринку України визначають дешевші товари з інших країн (насамперед
Китаю та Туреччини). Так, у 2013 р. порівняно з 2011 р. Україна збільшила
імпорт взуття з КНР у 2,8 раза і китайське взуття становило 80% усього
імпорту взуття в Україну. Імпорт одягу з КНР збільшився у 1,5–3 рази (трикотажного та текстильного).
І навіть попри те, що девальвація гривні у поточному році суттєво підвищила ціни на імпортовані товари, це позитивно на імпортозаміщення
не вплинуло і не стало фактором підтримки вітчизняного виробництва,
а лише прискорило темпи зростання споживчих цін у цьому сегменті ринку: якщо за січень-жовтень 2013 р. ціни на одяг та взуття знизилися на
5%, то у 2014 р. за цей же період підвищилися на 10,8%. Це негативно
вплинуло на обсяги виробництва: за 9 місяців поточного року порівняно
з відповідним періодом минулого виробництво одягу скоротилося майже
на 6,3%, взуття –на 12,2%.
Така ж ситуація склалася по іншій товарній групі – предметах домашнього вжитку. Різке зростання споживчих цін (на 19,5%), зумовлене девальвацією гривні на тлі значної частки імпорту у задоволенні потреб внутрішнього
ринку на цю продукцію, також не стало чинником імпортозаміщення, і вітчизняне виробництво комп‘ютерів за 9 місяців 2014 р. порівняно з відповідним
періодом попереднього року скоротилося на 22%, електронної продукції побутового призначення – на 21,4%, побутових приладів – на 19,3%.
Якщо динаміка цін на продовольчі та непродовольчі товари перебуває
під обмеженим впливом зовнішніх факторів, то на внутрішньому ринку
України є сегмент, де ціни практично цілковито формуються залежно від
ситуації на світових ринках, – енергетичні товари. В Україні первинні енер211
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гетичні ресурси (ПЕР) власного видобутку задовольняють лише третину
потреби. Світовий ринок ПЕР з 70-х років минулого століття перманентно
переживає кризу, і ціни хоча й мають значну волатильність по роках, демонструють загальну тенденцію до зростання. Зростають також ціни на
імпорт енергетичних матеріалів.
Для України це означає зростання собівартості виробництва, насамперед теплової енергії та паливно-мастильних матеріалів, що зумовлює необхідність підвищення тарифів на ЖКГ та транспорт. На жаль, ціноутворення у сфері ЖКГ та транспорту зазнає значного політичного тиску, що спричиняє вкрай неефективне шокове підвищення тарифів, яке має дуже
негативні соціально-економічні наслідки.
У 2008 р. середня ціна імпортних енергетичних матеріалів, включаючи
нафту та продукти її переробки зросла на 34,6%, що викликало стрибок цін
на транспорті загалом на 22,5%, причому тарифи на транспортні послуги
збільшилися на 46,6%, пасажирський автомобільний транспорт подорожчав
на 53%, а залізничний – на 25,3%. Це – найвідчутніше зростання тарифів за
останні роки. У 2009 р. ціни на транспорт дещо уповільнили зростання,
а наступний стрибок зумовило різке подорожчання нафти у 2011 р., що
призвело до зростання цін на паливно-мастильні матеріали в Україні на
30,9% і відповідно – до подорожчання транспортних послуг (на 19,7) та
пасажирських автоперевезень (на 21,8%).
На 2008 р. припало також найбільше подорожчання послуг житловокомунального господарства – загалом більш ніж на 28%, при цьому природний газ подорожчав більш ніж на 54%, тарифи на каналізацію зросли на
45,1%, водопостачання – більш ніж на 40%, а на гарячу воду та опалення –
майже на 31%.
Слід зазначити, що ЖКГ України є вкрай неефективним, насамперед за
параметрами використання енергії. Так, житлові будинки в Україні, за оцінками експертів, витрачають від 2 до 4 разів більше енергії за європейські внаслідок застарілих будівельних технологій, які не забезпечують сучасний рівень
енергозбереження.
Крім того, у системах теплопостачання комунальної енергетики мають
місце величезні втрати, які становлять 22% при виробництві, 25% при транспортуванні та 30% при споживанні тепла. Отже, сукупні втрати досягають
80%. Усе це зумовлює невиправдано високий вплив ціни на ПЕР на житлово-комунальні тарифи.
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З певним лагом цей чинник впливає і на ціну інших споживчих товарів,
оскількі подорожчання паливно-мастильних матеріалів зумовлює зростання
собівартості їхнього виробництва.
Зовнішньоекономічні фактори мають значний вплив на цінову динаміку
українських товаровиробників і через високу питому вагу імпорту у проміжному споживанні. Цей показник має чітку тенденцію до зростання.
За такими видами діяльності, як хімічна промисловість, оброблення деревини, машинобудування, імпорт у проміжному споживанні становить 2/3
від валового випуску.
Значна частка імпорту у проміжному споживанні на тлі девальвації гривні суттєво вплинула на динаміку цін виробників: якщо за перше півріччя
2013 р. ціни виробників зросли на 3,7%, то у 2014 р. їхнє зростання за цей
же період становило вже 18%, що обмежує можливості реалізації продукції
на внутрішньому ринку України в умовах падіння платоспроможного попиту.
Отже, збереження значної залежності економіки України від зовнішньої
торгівлі за масштабами та глибиною впливу на формування сукупної пропозиції висуває зовнішньоекономічні фактори на перше місце. Серед цих
факторів у поточному році найвпливовішим став валютний курс.
Девальвація гривні впливає на темпи інфляції як безпосередньо – через
пряме подорожчання імпортних споживчих товарів, частка яких на внутрішньому ринку України за окремими сегментами є надзвичайно високою, так
і опосередковано – через зростання цін виробників унаслідок подорожчання
імпортних товарів проміжного споживання.
Так, різке зростання курсу долара США та євро у квітні призвело до
стрибка споживчих цін, насамперед за тими товарами та послугами, де
суттєвою є частка імпорту. Це транспортні послуги, ціни на які за квітень
збільшилися на 10,1% загалом, при цьому ціни на паливно-мастильні матеріали підвищилися більш ніж на 18%. На 4,2% за квітень підвищилися ціни
на продовольчі товари загалом, а на ті продукти, частка імпорту у споживанні яких є значною, приріст цін становив 14–15%. Загалом за січеньквітень індекс інфляції становив 106,4%, а за перше півріччя він уже підвищився до 111,6%. Черговий стрибок курсу у вересні мав такі ж наслідки:
прискорилося зростання транспортних послуг, імпортних товарів, житловокомунальних тарифів.
Ще відчутніший був вплив девальвації гривні на динаміку цін виробників.
За квітень поточного року вони підвищилися на 6,1%, при цьому ціни виробників продуктів нафтоперероблення зросли більш ніж на 17%. Почали різко
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зростати ціни у постачанні електроенергії, газу та пари: у квітні вони зросли
на 2%, у травні – ще на 6,1%, а у червні – ще на 9,3%.
Загалом за перше півріччя 2014 р.ціни виробників збільшилися на 18%.
При цьому ціни виробників харчових продуктів збільшилися на 14,4%, що
зумовило прискорення темпів зростання споживчих цін на продовольчі товари у другому півріччі. Ціни виробників нафтопродуктів збільшилися на 32,1%,
у постачанні електроенергії, газу та пари – на 16,5%. Таке значне зростання
цін на згадані продукти також стало додатковим чинником прискорення цінової динаміки не лише на споживчому ринку, але й за усіма іншими видами діяльності. Дуже значне підвищення цін виробників нафтопродуктів за підсумками 10 місяців (на 42,6%) та у постачанні електроенергії, газу та пари (на
25,5%) несе в собі значний інфляційний потенціал майбутнього.
У таких умовах збереження рівня виробництва можливе лише за умови
наявності платоспроможного попиту, здатного компенсувати, "поглинути"
таке зростання цін.
Зовнішні ринки такої тенденції не демонструють – товарний експорт
з України скорочується, а внутрішній ринок стрімко втрачає потенціал.
Зниження виробництва зумовлене і тим, що пропозиція українських товаровиробників не здатна гнучко та швидко адаптуватися до змін у структурі попиту, насамперед споживчих непродовольчих товарів та засобів виробництва. Загалом у сфері виробництва товарів наймобільнішим сегментом
є малий та середній бізнес, що виступає локомотивом розвитку економіки.
На його частку припадає 50–70% ВВП країн ЄС. В Україні малі та середні
підприємства забезпечують лише близько 7% ВВП. І якщо в країнах ЄС
майже 50% малих та середніх підприємств працюють у виробництві, то
в Україні цей бізнес зосереджений на будівництві та у сфері послуг та посередництва. Малі підприємства у промисловості виробляють лише близько
5% загального обсягу реалізованої продукції113.
Одним із вагомих чинників інфляції є динаміка індивідуальних середніх
витрат, що виступають основним формуючим фактором цін виробників.
Економіка України є ресурсомісткою, що зумовлено не лише структурою
виробництва, в якій висока питома вага капіталомістких та сировинних
видів діяльності, але й застарілістю технологій, свідченням чого є загальний
ступінь зношування основних засобів, який у 2012 р. становив 76,7%,
Eurostat
[Електронний
ресурс].
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTable
1&pcode=teicp000&language=en.
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збільшившись лише порівняно з 2010 р. майже на 2%. Насамперед зростання цін виробників зумовлює підвищення витрат виробництва у зв'язку
з подорожчанням сировинних товарів і матеріалів, що спричиняє подорожчання споживчих товарів та послуг, а також формує негативні інфляційні
очікування на майбутнє.
Для України, економіка якої є енерговитратою, характерною особливістю є значний вплив динаміки цін виробників у виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води на собівартість виробництва продукції та послуг решти видів діяльності і на споживчі ціни.
Аналіз засвідчив, що динаміка цін виробників вже у 2013 р. не компенсувала зростання витрат у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, хімічної продукції, а за рештою видів діяльності рентабельність виробництва знизилася порівняно з 2012 р. Відновлення прибутковості виробництва потребувало прискорення зростання цін виробників.
З початку 2014 р. темпи зростання цін виробників суттєво прискорилися
(табл. 3.15).
Таблиця 3.15
Індекси цін виробників у 2013-2014 рр. % до грудня попереднього року
Показник

Добування кам'яного вугілля
Добування сирої нафти та природного
газу
Добування металевих руд
Виробництво: харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
м'яса та м'ясних продуктів
молочних продуктів
хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів
цукру
напоїв
текстильне, одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
паперу, виготовлення виробів з деревини та поліграфічна діяльність
коксу та продуктів нафтоперероблення
хімічних речовин і хімічної продукції
основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів

І кв.

2013
І півріч- 9 місячя
ців

рік

2014
січеньжовтень

96,7

97,8

94,3

97,8

129,4

108,2

105,4

106,0

107

115,4

103,3

121,2

111,3 113,6

113,3

101,2

101,8

102,6 103,8

120,9

98,8
101,0

99,5
102,8

100,1 98,8
108,4 115,3

125,5
107,8

102,0

102,6

102,7 103,3

122,7

94,2
103,2

99,4
104,1

105,2 117
106,3 107,1

120,7
114,1

100,2

100,3

100,6 101,2

118,4

100,2

100,6

100,9

101

124,7

99,5
101,5

99,6
97,4

98,2
95,4

99,2
94,7

146,5
141,8

101,9

103,8

106,3 107,7

122,7
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Продовження табл. 3.15
Показник

гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
металургійне, готових металевих виробів, крім машин і устатковання
комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції
електричного устатковання
машин і устатковання, не віднесених до
інших угруповань
автотранспортних засобів, причепів
і напівпричепів та інших транспортних
засобів

І кв.

2013
І півріч- 9 місячя
ців

рік

2014
січеньжовтень

100,7

101,2

101,3

101

119,7

102,0

98,9

98,9

97,3

144,2

101,1

101,4

101,7 101,9

117,7

100,7

100

100,1

100,6

100,8 101,7

97,5

95,8

96,2

100

100,1

94,9

118,7
112
108,9

Джерело: за даними Держкомстату України : [Електронний ресурс ]. – Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua/

Та, незважаючи на значне зростання цін виробників практично за усіма
видами промислової діяльності, вони не компенсували зростання собівартості виробництва, насамперед зумовленої подорожчанням імпортної
складової проміжного споживання, і загальний фінансовий результат за
січень-червень 2014 р. по промисловості України є від‘ємним – мінус
66,2 млрд грн. Від‘ємне фінансове сальдо продемонстрували всі види
промислової діяльності за виключенням добувної та фармацевтичної
промисловості. При цьому загальні збитки по промисловості зросли у 3,4
раза, і за окремими видами діяльності це зростання коливається від 3 до
15 разів з початку 2014 р.
Висновки. Проведене дослідження засвідчило посилення впливу цінових факторів на збалансованість попиту та пропозиції на всіх основних
ринках економіки України і, насамперед, на ринку кінцевих продуктів та
послуг. Аналітична оцінка впливу окремих цінових факторів на динаміку
сукупного попиту та пропозиції дозволила визначити особливості цього
впливу у сучасних умовах, характерних для економіки України, зокрема те,
що збереження значної залежності економіки України від зовнішньої торгівлі висуває зовнішньоекономічні фактори за масштабами та глибиною впливу на баланс ринку кінцевих товарів та послуг на перше місце. Серед цих
факторів найвпливовішим став валютний курс.
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Водночас одним із вагомих чинників інфляції залишається динаміка індивідуальних середніх витрат як основний формуючий фактор цін виробників. Економіка України є ресурсомісткою, що зумовлено не лише структурою виробництва, в якій висока питома вага капіталомістких та сировинних
видів діяльності, але й застарілістю технологій. І саме це виступає основною перешкодою ефективній адаптації пропозиції українських товаровиробників до змін у сукупному попиті.
Проведена аналітична оцінка впливу цінових факторів на макроекономічну збалансованість дозволила розробити сценарії розвитку цінових процесів у короткостроковій перспективі та підвищити достовірність прогнозування цінової динаміки та обсягів основних макропоказників, що використовуються у моделях оцінки дисбалансів у розрізі основних секторів економіки.
Так, зважуючи на те, що ситуація у 2014 р. і у короткостроковій перспективі визначається переважно політичними чинниками, подальший розвиток
економічних процесів значною мірою не прогнозований і визначатиметься
насамперед тим, чи припиняться бойові дії.
Можна окреслити два основні сценарії подальшого економічного розвитку.
Перший ґрунтується на тому, що політична ситуація залишатиметься
кризовою. З огляду на політику заморожування заробітних плат сукупний
попит у короткостроковій перспективі скорочуватиметься й надалі, що зумовлюватиме відповідне скорочення й сукупної пропозиції.
Прийняті урядом рішення щодо тарифів у ЖКГ та те зростання цін виробників, що вже відбулося у першому півріччі, можуть розігріти інфляцію
до 20–25% за рік. Ціни виробників також прискорять динаміку і за рік можуть
зрости на 23–28%. У 2015 р. ситуація не зміниться.
Внутрішній ринок уже відреагував на прискорення цінової динаміки:
з квітня суттєво уповільнилися темпи зростання торгівлі, продовжує згортатися промислове виробництво, будівництво, транспорт. Подальше зниження платоспроможного попиту в умовах девальвації гривні призведе до
продовження зниження пропозиції вітчизняних товаровиробників. Промислове виробництво за підсумками року може скоротитися на 10–12%, будівництво – на 12–14%. Сільське господарство поки що демонструє позитивну
динаміку і сприятливі погодні умови дозволяють очікувати високу врожайність основних культур, проте минулорічних показників 2013 р. аграрний
сектор вочевидь не досягне. У 2015 р. згортання виробництва продовжиться.

217

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

Якщо мирного врегулювання буде досягнуто у найближчий час, економічна ситуація може змінитися кардинально. Необхідність відновлювати
зруйновану інфраструктуру означатиме розширення попиту і сприятиме
зростанню виробництва насамперед у реальному секторі.
Основні напрями забезпечення економічного розвитку за рахунок
пом’якшення негативного впливу цінових факторів на формування
дисбалансу на ринку кінцевих продуктів та послуг
Слід підкреслити, що найвагомішим чинником порушення рівноваги на
усіх основних ринках є політична нестабільність, тому стабілізація соціально-політичних аспектів суспільного життя в Україні є найголовнішою, першочерговою й необхідною умовою виходу з економічної кризи та відновлення зростання економіки, модернізація якої має бути спрямована на забезпечення посилення ендогенних факторів розвитку.
Щодо забезпечення балансу на ринку кінцевих продуктів та послуг за
рахунок пом‘якшення негативної дії цінових факторів, то основні заходи
державного менеджменту у цій сфері, на нашу думку, мають бути спрямовані на вирішення таких завдань:
1. Збільшення платоспроможного попиту як підґрунтя розширення
пропозиції вітчизняних товаровиробників і відновлення позитивної динаміки розвитку економіки. Для цього необхідно провести поетапне реформування системи заробітної плати, спрямоване на ліквідацію надмірної диференціації заробітних плат та розрахунок мінімальної зарплати
з огляду на реальну ціну робочої сили 114. Крім того, необхідно відійти від
практики регулювання споживчих цін, яке призводить до різкого, у кілька
разів їх підвищення, наслідком чого є обвальне зниження платоспроможності населення.
2. Підвищення адаптивності пропозиції українських товаровиробників.
Для цього необхідно насамперед кардинальне покращення підприємницького клімату. Заходи з дерегуляції підприємницької діяльності, запроваджені останніми роками, практично не працюють. Так, Закон "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачає, що органи влади
можуть видавати та вимагати лише дозволи, передбачені законодавством,
– на противагу підзаконним актам і рішенням місцевих органів влади. Проте
підприємці масово скаржаться на необхідність отримувати, наприклад,
За оцінками міжнародних експертів, робоча сила в Україні недооцінена порівняно
з європейськими країнами у 3–5 разів, насамперед за рахунок того, що не включає вартість
її відтворення.
114
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дозвіл на торгівлю, який жодним законом не передбачений. Частину скасованих обмежень заміщено аналогами: ліцензії – дозволами, сертифікацією
чи акредитацією. Незважаючи на скорочення переліку видів діяльності, що
підлягають ліцензуванню, він все ще залишається великим і нараховує 45
позицій. До того ж це скорочення штучне, оскільки відбулося за рахунок
агрегування видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, крім того почали
ліцензуватися види діяльності, не передбачені законодавством. Крім цього,
ж заходи, спрямовані на покращення умов ведення бізнесу, досі не мали
комплексного характеру. Доцільно було б розробити єдиний нормативний
документ, який би замінив 87 чинних законів та містив правила регулювання землевідведення, будівництва, виробництва та торгівлі, які забезпечуватимуть захист права власності та безпеку споживача, як це було зроблено
в Грузії, Угорщині, країнах Балтії тощо.
Підвищенню адаптивності сприятиме й стимулювання інноваційної діяльності. В Україні досі немає чіткої системи у формуванні, розгляді й затвердженні в органах державної влади та управління програм державного
рівня, до яких відносяться й програми щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. При розробленні та виконанні програм не дотримуються типові стадії і процедури, основні принципи програмно-цільового
управління: цільова спрямованість, комплексність, альтернативність та
керованість програм. Проекти більшості програм соціально-економічного
спрямування формуються на безальтернативних засадах, без проведення
конкурсів та державної експертизи. Це зумовлює низьку ефективність
державних програм.
Крім того, в ухваленому Законі України "Про інноваційну діяльність" та
у Господарському кодексі України поняття "інноваційної діяльності" тлумачиться по-різному, що обмежує використання стимулюючих заходів.

219

РОЗДІЛ 4

МАКРОЕКОНОМІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ
РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
4.1. Структурні зміни та диспропорції
в економіці України
Економіка України в сьогоденні залишається структурно деформованою,
характеризується слабкою інноваційністю, примітивізацією технологій виробництва, збереженням сировинної спрямованості випуску та експорту на тлі
надмірної залежності від кон‘юнктури світових ринків. Посткризовий розвиток
вітчизняної економіки, що здійснюється за умов стагнації зовнішнього попиту
та зниження цін на основні товари українського експорту, вимагає радикального вирішення проблеми реструктуризації виробництва. Це потребує подальшого розвитку методичного інструментарію досліджень структурної
динаміки на макрорівні з метою визначення кількісних оцінок структурних змін
в економіці для обґрунтування структурних перетворень у перспективі.
Формування структурної динаміки економіки України за роки економічного зростання та післякризовий період (2001–2011 рр.) відбувалося під впливом таких основних факторів, як: відновлення позитивної економічної
динаміки та кризовий спад виробництва в 2008–2009 рр.; низький рівень
науково-технологічної та інноваційної активності підприємств, відсутність
просування до модернізаційних реформ; посилення дії зовнішніх економічних факторів, особливо з 2008 р. за умов стагнації світового попиту та збереження глобальної фінансової нестабільності; деформація системи внутрішніх цін, що залишилася і в післякризовому періоді; відсутність адекватної інституційної бази структурних реформ.
Запропоновані методологічні підходи до оцінювання структурної динаміки
базуються на застосуванні індексних методів макроструктурного аналізу, зокрема, локальних та інтегральних індексів позитивності структурних зрушень, що дозволяють кількісно оцінювати ефекти зміни основних макроекономічних пропорцій виробництва з позицій їхнього наближення до прогресивної галузевої структури економіки. Згідно з концептуальними положеннями
220

Розділ 4. Макроекономічна збалансованість розвитку окремих видів діяльності…

стратегії структурних змін в економіці України з посиленням дії ендогенних
факторів розвитку115 формування прогресивної структури економіки характеризується зміною міжгалузевих пропорцій у напрямі, по-перше, прискореного
розвитку видів діяльності, що забезпечують відтворення потужного інноваційно-інвестиційного потенціалу як головного джерела внутрішнього розвитку,
по-друге, активізації соціально орієнтованих видів діяльності, що працюють
на внутрішній ринок і формують умови продовольчої та економічної безпеки
держави, по-третє, зниження питомої ваги галузей з високим рівнем енергомісткості виробництва на користь галузей, що орієнтовані на використання
потенціалу енергоефективності; по-четверте, сприяння випуску та експорту
продукції з високим рівнем перероблення та доданої вартості.
Методологічний підхід до структурування економіки за видами діяльності базується на застосуванні загальноприйнятого у світі Класифікатора
видів економічної діяльності (КВЕД–2005) і передбачає групування видів
діяльності за секторами згідно з принципами відокремлення галузей виробничої сфери, запропонованими російськими вченими Б.Кузиком
і Ю.Яковцем116,.
Інтегральний індекс позитивності структурних змін економіки
представляє зведений показник, розрахований як середньозважене значення локальних структурних індексів (субіндексів), кожний з яких відображає динаміку однієї з основних міжгалузевих пропорцій виробництва,
а саме: між обсягами випуску видів діяльності з виробництва продукції
кінцевого призначення і з виробництва переважно проміжного продукту;
між продукцією машинобудування і металургії; між продукцією хімії, нафтохімії і сукупним обсягом продукції енергосировинного комплексу і матеріаловиробляючих видів діяльності, а також між обсягами випуску реального та інфраструктурного секторів.
Методичний підхід до обчислення кількісних оцінок структурної динаміки
передбачає побудову низки структурних індикаторів.
1. Локальний індекс, що характеризує ступінь позитивності зміни базової
пропорції виробництва між випусками продукції кінцевого призначення

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН
України В.М. Гейця. – К. : Ін-т економіки та прогнозування ; Фенікс, 2003. – C. 706–754.
116 Кузык Б., Яковец Ю. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. – М. : Экономика, 2004. – С. 83.; Кузык Б., Яковец Ю. Альтернативы структурной динамики // Экономист. –
2007. – № 1. – С. 3–10.
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t
і проміжного продукту ( ISKPфц
), розраховується шляхом визначення інди-

каторів зміни згаданих пропорцій за відповідний період у фактичних цінах:
t
t
t
SKPфцt
VK t VK t 1 IVK фц IV (VIN  VCO ) фц ,
t
ISKPфц 



SKPфцt 1 VP t VP t 1 IVPфцt
IVPфцt
t
де: SKPфц
– структурне співвідношення між обсягами випуску видів діяльно-

сті, що виробляють переважно кінцевий продукт, і видів діяльності, що випускають в основному проміжний продукт, у фактичних цінах у t-му році; VP t 1 –
обсяги випуску видів діяльності, що виробляють переважно проміжний продукт (добування паливно-енергетичних і неенергетичних корисних копалин,
металургія, оброблення деревини та виробів з деревини, виробництво і розподілення електроенергії, газу, води, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції) у фактичних цінах у попередньому (t-1)-му році; VIN t –
обсяги випуску інвестиційно спрямованих видів діяльності (машинобудуванt
ня, хімічної і нафтохімічної промисловості, будівництва) в t-му році; VCO –
обсяги випуску споживчо орієнтованих видів діяльності, зокрема, легкої, харчової промисловості, целюлозно-паперового виробництва, продукції сільськоt
го, лісового господарства в t-му році; VK – обсяги випуску видів діяльності
з виробництва кінцевого продукту у фактичних цінах, включаючи продукцію
інвестиційно спрямованих і споживчо орієнтованих видів діяльності в t-му
t

році; IVPфц – індекс випуску видів діяльності з виробництва переважно
проміжного продукту у фактичних цінах у t-му році.
2. Інтегральний індекс позитивності структурних змін в економіці за
річний період обчислюється як середньозважена величина локальних індексів (субіндексів) за допомогою вагових коефіцієнтів q i , які визначаються за часткою випуску відповідних видів діяльності в загальному обсязі
випуску в економіці:
t
t
t
t
t
,
ISEKфц
 q1t 1 ISKPфц
 q2t 1 ISMAMфц
 q3t 1 ISHEDфц
 q4t 1 ISREINфц
4

q
i 1

t 1
i

 1,

t
де ISEKфц
– інтегральний індекс позитивності структурних зрушень

в економіці у фактичних цінах за t-ий рік (до попереднього року).
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Отже, інтегральний індекс позитивності структурних змін характеризує
ступінь покращення основних макроекономічних пропорцій виробництва
товарів і послуг у фактичних цінах за критерієм їхнього наближення до
прогресивної структури випуску.
Якщо інтегральний індекс (субіндекс) позитивності структурних змін
в економіці дорівнює 100%, можна вважати, що стан міжгалузевих пропорцій виробництва в t-му році перебуває на рівні попереднього року, тобто
позитивних структурних зрушень у виробництві в зазначеному році не відбулося. Якщо ISEK t  100 % , то міжгалузеві пропорції виробництва покращилися в напрямі їхнього наближення до прогресивної структури випуску
(щодо попереднього року). Якщо ISEK t  100 % , це свідчить про негативні структурні зрушення, що приводять в t-му році до погіршення стану
міжгалузевих пропорцій виробництва.
3. Локальні та інтегральні структурні індекси у порівнянних цінах призначені для обчислення кількісних оцінок впливу цінового фактора на формування динаміки структурних змін на макрорівні. Індекс структурних зрушень в t-му році в порівнянних цінах розраховується відповідно до наведених вище методичних підходів, але показники випуску за видами економічної та промислової діяльності в t-му році враховуються в цінах
попереднього (t-1) року.
4. Інтегральний індекс позитивності структурних зрушень за певний період часу характеризує структурну динаміку виробництва за декілька років
і розраховується шляхом визначення індикатора структурних змін (у фактичних або порівнянних цінах) за останній рік досліджуваного періоду, але
на відміну від наведених вище підходів розрахунок виконується стосовно
року (базисного), що передує першому року аналізованого періоду.
5. Процедури визначення кількісних оцінок структурної динаміки виконуються в певній послідовності:
– на першому етапі за допомогою методу факторного аналізу обчислюються факторні оцінки структурних змін на основі визначення частки випуску видів економічної та промислової діяльності (у фактичних і порівнянних
цінах) у загальному обсязі випуску товарів і послуг за попередній і досліджуваний періоди;
– на другому визначається інтегральний індекс структурних зрушень
шляхом послідовного розрахунку структурних співвідношень обсягів випус-
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ку продукції за видами діяльності та індикаторів їхньої зміни за певний річний період (відносно попереднього року)117.
Аналітична оцінка динаміки структурних зрушень і факторів
впливу за роки докризового зростання економіки. Аналіз динаміки
структурних змін виробництва виконано за ретроспективний період починаючи з 2001 р., коли в основному були створені ринкові умови господарювання і сформовані певні тенденції структурних змін, що віддзеркалюють
наслідки реалізації обраної моделі розвитку, а також прорахунки державної
політики в цій сфері. Оскільки фінансово-економічна криза 2008–2009 рр.
сама по собі не змінює усталені тренди економічного розвитку та структурних
змін, котрі без вживання необхідних заходів відновлюватимуться знову, тому
їхній аналіз є актуальним з позиції визначення перспектив післякризового
розвитку.
У 2001–2011 рр. динаміка інтегральних і локальних індексів структурних
зрушень у фактичних цінах свідчить про відсутність тенденцій подолання
існуючих в економіці України структурних диспропорцій (табл. 4.1). Середньорічний інтегральний індекс структурних зрушень у 2001–2011 рр. у фактичних цінах перебуває на низькому рівні – 100,2%, що демонструє відсутність просування на шляху до прогресивної структури виробництва.
Середньорічні значення локальних індикаторів, які характеризують пропорції між галузями за випуском кінцевого і проміжного продуктів, а також
між машинобудуванням і металургією, не досягають 100%, що констатує
негативні тенденції структурних змін. Останні були сформовані внаслідок
пасивної структурної політики держави за умов недооцінки ендогенних
факторів економічного розвитку під тиском олігархічного капіталу, який
в Україні на відміну від розвинених країн діяв, зважаючи насамперед на
власні споживчі інтереси.
Низький рівень розрахованих інтегральних індексів структурних зрушень
в економіці України за 2001–2011 рр. (у фактичних цінах) зумовлений такими
змінами структурних параметрів: дотримуванням високого рівня питомої
Алгоритм розрахунку інтегральних індексів структурних зрушень в економіці та
в промисловості подано у деталізованому виді відповідно у: Приходько Т.І. Структурна
трансформація економіки України та фактори макронестабільності // Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного зростання / за ред.
М.І.Скрипниченко ; НАН України, Інститут економіки та прогнозування. – К., 2012. –
С. 126–132 і Приходько Т.И. Структурные изменения в экономике Украине: влияние внутренних и внешних факторов, последствия глобального кризиса // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 5. – С. 116–120.
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Таблиця 4.1
Індекси структурних змін в економіці України у 2001–2011 рр.,
% до попереднього року
Структурний індикатор 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Індекс зміни пропорцій
випуску між галузями з
виробництва кінцевої та
проміжної продукції
у фактичних цінах
105,2 103,1 99,5 100,7 99,6 94,5 98,3 96,7 109,8 69,3 120,0
у порівнянних цінах
105,6 103,5 101,7 108,0 101,6 96,2 101,9 106,4 100,9 98,3 98,8
Індекс зміни пропорцій
випуску між галузями машинобудування та металургійного виробництва і виробництва
готових металевих виробів
у фактичних цінах
103,1 103,8 103,7 94,0 99,2 99,4 108,7 98,3 98,4 96,9 95,2
у порівнянних цінах
108,7 107,3 117,3 113,2 108,0 102,8 119,5 122,3 74,7 123,1 106,4
Індекс зміни пропорцій
випуску між галузями хімічної, нафтохімічної та матеріаловиробляючими і сировинними галузями
у фактичних цінах
108,4 100,2 119,4 110,2 108,8 94,6 99,2 96,9 80,6 80,6 160,9
у порівнянних цінах
107,2 103,0 110,4 106,1 103,4 93,0 82,2 92,4 84,7 119,4 111,4
Індекс зміни пропорцій
випуску між реальним та
інфраструктурним секторами
у фактичних цінах
95,6 97,0 93,9 106,1 94,0 97,2 98,7 97,4 91,8 98,3 104,6
у порівнянних цінах
99,4 97,1 97,9 101,7 997 94,9 97,5 94,9 94,9 101,9 97,8
Річний інтегральний індекс
позитивності структурних
зрушень,
до попереднього року
у фактичних цінах
102,1 100,1 100,8 104,1 98,5 96,2 99,6 97,2 95,5 87,7 117,7
у порівнянних цінах
104,7 101,2 102,8 105,3 101,6 95,7 101,3 100,2 93,4 105,3 100,9
Середньорічний інтегральний індекс позитивності
структурних зрушень за
період,
до попереднього року
у фактичних цінах
101,8
98,1
96,6
102,6
у порівнянних цінах
103,7
99,5
96,8
103,1
Джерело: авторські розрахунки за даними статистичних щорічників України за відповідні
роки.
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ваги енергосировинних галузей і виробництв із первинного оброблення
(на позначці 23,9–22,5%) при збереженні на низькому рівні (16,6–16,9%)
частки інвестиційно спрямованих видів діяльності (питома вага машинобудування та хімічної, нафтохімічної промисловості зменшилася на 0,1–
0,2 в. п.) за умов відчутного скорочення (на 9,3 в. п.) частки споживчо
орієнтованого сектора (питома вага харчової промисловості знизилася на
2,6 в. п., а легкої – більш ніж удвічі).
Подальший аналіз, проведений за допомогою індикаторів структурних змін
у порівнянних цінах, дав змогу виявити специфічні риси структурної трансформації економіки України на різних етапах економічного зростання, пов‘язані
з кількісною оцінкою впливу зростання (спаду) реальних обсягів випуску за
галузями і цінового фактора. За результатами аналізу динаміки річних індикаторів структурних зрушень (у порівнянних цінах) за початковий період економічного зростання (2001–2004 рр.) зроблено висновок про формування позитивних тенденцій структурних змін фізичних обсягів виробництва за видами
діяльності. Так, інтегральний індекс позитивності структурних змін у порівнянних цінах у зазначений період досягає найбільш високих значень за усі роки
економічного зростання (див. табл. 4.1). Це обумовлено значним поліпшенням
пропорцій випуску між галузями з виробництва кінцевої і проміжної продукції,
що демонструє динаміка відповідного локального індикатора (середньорічне
значення цього субіндексу дорівнює 103,7%).
Зазначені тенденції у 2001–2004 рр. були сформовані в умовах зростаючого зовнішнього попиту на вітчизняні товари та послуги під час піднесення світового господарства118 та дії запасу цінової конкурентоспроможності
української економіки на тлі вивільнених ресурсів та виробничих потужностей (як наслідок кризи 1998 р.). Макроекономічна динаміка цього періоду
характеризувалася високими середньорічними темпами зростання ВВП
і промисловості (відповідно 9,0 і 12,4%) та позитивним сальдо зовнішньої
торгівлі, створеним передусім за рахунок випереджаючих темпів зростання
експорту порівняно з імпортом, а також відносно низьким інфляційним тиском (середньорічний рівень індексів приросту цін виробників і споживчих цін
не перевищував 10%, за виключенням сплеску цін виробників у 2004 р.)
і прийнятним дефіцитом бюджету з позиції забезпечення умов збалансованості бюджетної системи.
Перспективы развития мировой экономики. Обзор мировой экономики и финансов МВФ
[Електронний ресурс]. – Вашингтон, 2012 (октябрь). – Доступний з :
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/ textr.pdf
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Причини та джерела цих позитивних структурних змін у 2001–2004 рр.
виявляють дані факторного аналізу. Питома вага інвестиційно спрямованих
видів діяльності у загальному випуску по економіці (у порівнянних цінах)
збільшилася на 3,3 в. п. (табл. 4.2), передусім через прискорене зростання
реальних обсягів машинобудування (на 2,5 в. п.). Поряд із тим частка енерго-сировинного сектора та сектора первинної обробки у порівнянних цінах
за досліджуваний період зменшилася на 2,3 в. п., що зумовлено, зокрема,
зниженням питомої ваги випуску металургії (на 0,3 в. п.) та добувної промисловості (на 0,9 в. п.) у загальному обсязі випуску.
Проте уповільнення динаміки виробництва в паливно-енергетичному
і металургійному комплексах за відсутності ефективної антимонопольної
політики держави певною мірою було компенсоване зростанням цін на
продукцію зазначених галузей-монополістів: вектор цінових зрушень
у цих галузях у 2001–2004 рр. був найбільшим серед представлених
груп галузей економіки (становив 0,5 в. п. при суттєво менших значеннях за іншими секторами). Серед лідерів за випереджальними темпами
зростання цін за ці роки виявилася металургія (вектор цінових зрушень
за період становив 2,1 в. п.).
Як випливає з наведених даних, у 2001–2004 рр. інвестиційно спрямовані і споживчо орієнтовані види діяльності, що працюють в основному на
внутрішній ринок, функціонували в менш сприятливих умовах, ніж сировинні
галузі. Оцінка негативного "внеску" у структурні зміни фактора зниження цін
на продукцію машинобудування і харчової промисловості становила відповідно -1,4 і -2,1 в. п.
За результатами розрахунків правомірним є висновок про те, що індекси
позитивності структурних зрушень у виробництві за період відносно стабільного економічного зростання 2001–2004 рр. у реальному вимірі були досить інтенсивними, але відсутність цілеспрямованої структурної політики держави
звела ці результати нанівець. Тому для цього періоду характерна млява структурна динаміка у фактичних цінах (табл. 4.1). В умовах, коли ефективні ринкові
механізми міжгалузевого перетікання капіталу в економіці України не були
створені, держава практично відмовилася від цілеспрямованого регулювання
міжгалузевих пропорцій виробництва за допомогою цінової, бюджетної і грошово-кредитної політики, що спричинило подальше поглиблення диспропорцій
між експортоорієнтованими галузями, які випускають в основному продукцію
проміжного споживання, та внутрішньо орієнтованими галузями переробної
промисловості з випуску переважно кінцевої продукції.
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Таблиця 4.2
Факторні оцінки структурних зрушень в економіці України
за періодами економічного зростання у 2001–2007 рр.
Факторні оцінки структурних зрушень, до
базового року, в. п.

Структура виробництва, %
2001 р.
Вид економічної
діяльності

Енерго-сировинний та
первинного оброблення
Добування паливноенергетичних корисних
копалин
Добування корисних
копалин, крім паливноенергетичних
Металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів
Оброблення деревини
та виробництво виробів
з деревини,
крім меблів
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Виробництво іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
Інвестиційно
спрямований
Машинобудування
Виробництво коксу,
продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна
промисловість
Будівництво
Споживчо орієнтований
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
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2004 р.

2007 р.

2001–2004 рр.

номіу
у
нальу фа.фак- у цінах фак- у цінах них
тичних
тичних 2001 р. тичних 2004 р. обсягів
цінах
цінах
цінах
випуску

23,9 22,1

21,6 21,5

2005–2007 рр.

у тому числі за
рахунок
зміни ціновореальго
них фактообсягів ра

номінальних
обсягів
випуску

у тому числі за
рахунок
зміни ціновореаль- го
них фактообсягів ра

21

-1,8

-2,3

0,5

-0,6

-1,1

0,5

3,4

2,3

2,6

2,0

1,9

-1,1

-0,8

-0,3

-0,3

-0,4

0,1

1,7

1,6

1,6

1,7

1,6

-0,1

-0,1

0

0,1

0

0,1

10,7 12,5

10,4

11,5

11,7

1,8

-0,3

2,1

-1

-0,8

-0,2

0,4

0,4

0,6

0,4

0,5

0

0,2

-0,2

0

0,1

-0,1

6,1

3,9

4,7

3,9

3,6

-2,2

-1,4

-0,8

0

-0,3

0,3

1,6

1,4

1,7

2,0

1,7

-0,2

0,1

-0,3

0,6

0,3

0,3

16,6 20,1
6,1 7,2

19,9
8,6

20,1
7,1

19,7
8,9

3,5
1,1

3,3
2,5

0,2
-1,4

0
-0,1

-0,4
1,7

0,4
-1,8

2,9

4,9

3

3,8

3,1

2

0,1

1,9

-1,1

-1,8

0,7

3,6
4

3,3
4,7

3,7
4,6

3,2
6

3,2
4,5

-0,3
0,7

0,1
0,6

-0,4
0,1

-0,1
1,3

-0,1
-0,2

0
1,5

21 24,4 16,9

19,6

-5,5

-2,1

-3,4

-4,1

-1,4

-2,7

8,2

-3,8

-3,1

-0,7

-3,4

-2,4

-1,0

26,5

14,4 10,6 11,3

7,2
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Продовження табл. 4.2
Факторні оцінки структурних зрушень, до базового року, в. п.
2001 р.
2004 р.
2007 р.
2001–2004 рр.
2005–2007 рр.
у тому числі за
у тому числі за
Вид економічрахунок
рахунок
номіноміної діяльності
у фактич- у фактич- у цінах у фактич- у цінах нальних
нальних зміни
зміни
них цінах них цінах 2001 р. них цінах 2004 р. обсягів
цінового обсягів реаль- цінового
реальних
випуску
фактора випуску них фактора
обсягів
обсягів
Структура виробництва, %

Легка промисловість
Виробництво
харчових
продуктів,
напоїв та
тютюнових
виробів
Целюлознопаперове
виробництво,
видавнича
справа
Інфраструктурний
Діяльність
транспорту та
зв‘язку
Торгівля;
ремонт
автомобілів,
побутових
виробів та
предметів
особистого
вжитку
Реальний
сектор
Усього по
економіці

0,8

0,6

0,7

0,5

0,5

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0

9,9

8,5 10,6

8

9,4

-1,4

0,7

-2,1

-0,5

0,9

-1,4

1,4

1,3

1,2

1,5

-0,1

0,4

-0,5

-0,1

0,2

-0,3

19,7 19,3

0,6

1

-0,4

1,6

1,2

0,4

8,6 10,4

0,3

0,1

0,2

-0,7

1,1

-1,8

0,3

0,9

-0,6

2,3

0,1

2,2

17,5

1,8

18,1 18,5

9

9,3

9,1

8,5

8,8

9,4

11,1

8,9

77,6

77,6 79,8

76,2 76,8

100

100

100

100

100

Джерело: авторські розрахунки за даними Статистичних щорічників України та статистичних
збірників "Національні рахунки України" за відповідні роки.

Зазначені структурні диспропорції за роки трансформаційних перетворень не були ослаблені, оскільки внутрішні ціни в умовах збільшення відкритості економіки і орієнтації її на зовнішній попит швидко наближалися до
цінових співвідношень світових ринків, тобто поступово набували характеру
екзогенної дії119. Такі ціни у реальній економічній ситуації не тільки не стиГеєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України і Росії (макроекономічний спектр) // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 11–23.
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мулювали, а й навпаки, в багатьох випадках протидіяли прогресивним змінам структури вітчизняного виробництва, оскільки економіка України з її
переважно сировинним, напівфабрикатним випуском та експортом принципово відрізнялася від економік розвинених країн, які лідирували на зарубіжних ринках і активно впливали на цінову ситуацію.
У 2005–2007 рр. на тлі погіршення зовнішньоекономічної кон‘юнктури
несприятливі тенденції структурних змін, викликані деструктивним впливом
цінового фактора, посилилися внаслідок дії чинників як зовнішнього, так
і внутрішнього характеру. У цей період темпи приросту ВВП знизилися у
півтора рази (у середньому за рік до 6%), а промисловості – більш ніж удвічі
(до 5,6%) порівняно з 2001–2004 рр. Це відбулося через політичні цикли
в економічній політиці, які супроводжувалися формуванням дисбалансів
у сфері державних фінансів за умов, коли бюджетні ресурси завдяки реалізації популістських заходів держави спрямовувалися насамперед на забезпечення випереджаючого зростання видатків соціального призначення,
незважаючи на суттєве відставання динаміки продуктивності праці від заробітної плати, що формувало умови для зростання інфляції. Поряд із тим
стрімке поширення споживчого кредитування (на шкоду реальному сектору), котре українські банки здійснювали переважно за рахунок зовнішнього
запозичення, також спричиняло зростання платоспроможного попиту громадян, не підкріпленого випуском вітчизняних товарів. Наслідком цих деструктивних процесів за роки докризового періоду стало формування загальноекономічного чинника макронестабільності – підвищення інфляційного
тиску і поглиблення міжгалузевих цінових диспропорцій у виробництві. Так,
кумулятивний індекс цін виробників в металургії досяг у 2007 р. позначки
у 234% (до рівня 2000 р.), що в 1,5 раза перевищувало зростання цін
в машинобудуванні.
Цінові міжгалузеві перекоси відіграють неабияку роль у структурній трансформації економіки України. Починаючи з 2005 р., як показали розрахунки,
суттєво посилився загальний вплив цінового чинника на динаміку структурних зрушень. Якщо у 2001–2004 рр. за умов високих темпів відновлення виробництва та відносно стабільної цінової ситуації фактор зростання цін визначав близько половини загального впливу чинників на формування структурної динаміки, то в 2005–2007 рр. спостерігалося суттєве переважання
інфляційного фактора (частка його впливу зросла до 61%) порівняно з чинником зміни обсягів виробництва (на останній припадало відповідно 39% впливу).
Отже, у 2005–2007 рр. інфляція в Україні стала важливим регулятором зміни
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галузевих пропорцій випуску (у фактичних цінах) і розподілу доходів між галузями, прискорюючи процес збільшення номінальних обсягів виробництва
в одних галузях та затримуючи в інших.
Вагомий вплив на погіршення економічної та структурної динаміки цього періоду чинив визначальний для національного виробництва фактор
макронестабільності – зниження світових цін на метал та звуження зовнішнього попиту за умов, коли надмірна відкритість національного господарства обумовлювала зависоку залежність економічного розвитку від
кон‘юнктури та стану основних для України міжнародних ринків 120. Розрахунки показують: якщо у 2001–2004 рр. середньорічні темпи приросту
зовнішнього попиту сягнули позначки 10,6% (рис. 4.1), то починаючи
з 2005 р. вони зазнали від‘ємної динаміки (на рівні -4,4% в середньому за
рік періоду). За цих умов понижувальний вплив на структурну динаміку
чинив фактор сповільнення темпів економічного зростання на тлі погіршення динаміки сільськогосподарського виробництва (середньорічний
індекс приросту аграрної продукції в умовах поганого врожаю знизився в 4
рази порівняно з попереднім періодом).
Водночас в умовах реалізації урядом політики ревальвації національної
валюти відбувся перехід до випереджаючих темпів зростання імпорту порівняно з експортом, що сприяло щорічному збільшенню негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами (з -1,9 млрд дол. США у 2005 р. до -11,3
у 2007 р.). В умовах формування цінових диспропорцій у виробництві на
фоні появи ознак дестабілізації економіки інтегральний індекс структурних
зрушень (у фактичних цінах) за період 2005–2007 рр. знизився до 94,3%
(порівняно з 102,6 за попередні роки) (табл. 4.3).
Отже, результати аналітичних розрахунків показали, що структурні
зрушення за роки докризового та післякризового періоду відбувалися
більшою мірою під впливом зовнішнього попиту на продукцію сировинних
і напівфабрикатних галузей, який підтримувався випереджаючими темпами зростання світових цін в умовах надмірної відкритості економіки та
посилення тиску транснаціональних корпорацій і вітчизняного олігархічного капіталу (рис. 4.1). Відсутність позитивних змін структурної динаміки за
аналізований період пов‘язана з пріоритетним зростанням виробництва в

Перспективы развития мировой экономики. Бюллетень МВФ [Електронний ресурс]. –
Вашингтон, 2012 (июль). – Доступний з : http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2012/
update/02/pdf/0712r.pdf
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експортоорієнтованих галузях із низьким ступенем
і надмірним збільшенням сировинного експорту.
28,7

30

21,3
20

16,1

16,4

0

-10

21,5

21,0

17,7

17,1

15,0
11,9

10,3

10

оброблення

11,3

8,7
7,4
6,8
6,4
6,1
6,0
5,7
4,5 3,9
4,3
5,3
3,5 2,43,3
3,3
5,3
2,8
4,1
4,1
2,1
1,6
1,3-0,8 0,2
0,9
0,1 0,8 0,8 -0,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 -4,32007 2008 2009 2010 2011
-1,5 -3,8
-0,4
-2,8
-4,5-6,6
-5,6
-8,4
-12,2

-20

-12,3

Внутрішній попит на вітчизняні товари та послуги
Внутрішній попит на імпортовані товари та послуги

-30

17,6

-22,0

Зовнішній попит
Інтегральний індекс позитивності структурних зрушень в фактичних цінах

-40

Інтегральний індекс позитивності структурних зрушень у порівняних цінах

-38,9

Рис. 4.1. Темпи приросту зовнішнього і складових внутрішнього попиту
та динаміка структурних зрушень в Україні в 2001–2011 рр.,
% до попереднього року
Проведені міжнародні зіставлення динаміки структурних зрушень
в економіці України і постсоціалістичних країн Центральної та Східної
Європи за 1996–2009 рр. виявилися не на користь вітчизняної економіки
(табл. 4.4). За результатами порівняльного аналізу середньорічний індекс
позитивності структурних зрушень (у фактичних цінах) для країн ЦСЄ за
роки докризового економічного зростання відчутно перевищував аналогічний показник для України. Якщо в Чехії, Угорщині та Польщі зазначений
індекс структурних змін перебував на рівні 101,2–102,3%, то в Україні він
трохи перевищив граничне значення позитивності структурних змін (становив 100,2% у середньорічному обчисленні за роки докризового економічного зростання). Оскільки Польща, Чехія та інші країни ЦСЄ більш
успішно (порівняно з Україною) реалізували потенціал реформ та модер232
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нізації економіки, особливо в інвестиційній, бюджетній, фінансовій, судовій сферах121, то вони понесли менші збитки під тиском глобальної кризи.
Про це свідчить середньорічний інтегральний індекс структурних зрушень
за кризовий період 2008–2009 рр., який на відміну від аналогічного показника для України (див. табл. 4.1) зберігав позитивне значення.
Таблиця 4.3
Індекси структурних зрушень в економіці України за періодами
економічного зростання у 2001–2007 рр., %
Структурний індикатор

Індекс структурних змін,
% до базового року
2001–2004 2005–2007

Індекс зміни пропорцій випуску між галузями з виробництва кінцевої та переважно
проміжної продукції, до базового року
у фактичних цінах
103,1
92,5
у порівнянних цінах
113,7
100,6
Індекс зміни пропорцій випуску між галузями машинобудування
та металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів,
до базового року
у фактичних цінах
101
107,2
у порівнянних цінах
145,1
132,1
Індекс зміни пропорцій випуску між галузями хімічної
і нафтохімічної промисловості та іншими
матеріаловиробляючими і сировинними галузями, до базового року
у фактичних цінах
118
102,1
у порівнянних цінах
134
102,3
Індекс зміни пропорцій випуску між реальним та інфраструктурним секторами,
до базового року
у фактичних цінах
96,7
90,2
у порівнянних цінах
97,3
92,8
Інтегральний індекс позитивності структурних зрушень за період,
до базового року
у фактичних цінах
102,6
94,3
у порівнянних цінах
112,4
100,4
Середньорічний інтегральний індекс позитивності структурних
зрушень за роки докризового зростання економіки,
до попереднього року
у фактичних цінах
100,2
у порівнянних цінах
101,8
Джерело: авторські розрахунки за даними статистичних щорічників України за відповідні роки.
121
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Таблиця 4.4
Індикатори структурних зрушень в економіці країн Центральної
і Східної Європи у 1996–2009 рр., у фактичних цінах, %
Вид економічної діяльності

Чехія
Угорщина
Польща
1996 2006 2009 1996 2006 2009 1997 2007

Структура виробництва
Енерго-сировинний
та первинної обробки
Добування паливно-енергетичних корисних
копалин
Добування корисних копалин, крім паливноенергетичних
Металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
Інвестиційно спрямований
Машинобудування
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Будівництво
Споживчо орієнтований
Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
Легка промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Целюлозно-паперове виробництво, видавнича справа
Інфраструктурний
Діяльність транспорту та зв‘язку
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
Реальний сектор
Усього по економіці

234

17 14 12,7 9,8 9,1 8,8 12,5 12,5
1,4 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2

2

0,9

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7
6,2 6,2 4,7 3,7 3,5 2,6 3,8 4,4
1

1,1 1,0 0,7 0,5 0,4 1,1 1,1

6,2 3,9 4,6 3,9 3,7 4,5 3,4 3,6
1,9 1,9 1,4 1,1 1,2 1,0 1,5 1,8
23,5 27,1 25,4 20,2 28,2 26,5 18,5 21,2
7,2 11 10,6 6,7 13,4 12,4 4,1 4,7
1,2
5
10,1
14,5

1,3
6
8,7
9,1

0,9 2,2 2,7 2,5 1,4
4,8 6,3 6,9 6,8 5
9,1 5 5,1 4,8 7,9
8,7 21,4 11,1 10,5 18,8

2
6,1
8,5
13,7

4,2 2,2 2,2 8,5 4 3,9 7 4,3
2,4 1,2 1,1 2,8 1,1 0,7 2,2 1,1
6,1 3,9 3,8 8,1 4,4 4,5 7,7 6,5
1,7 1,7 1,6 2 1,5 1,5 1,8 1,8
19 19 18,9 18,4 17,6 18,8 23,3 22,6
7,8 8,5 8,6 6,4 6,3 6,9 6,2 7,7
11,1 10,4 10,3 12 11,3 11,9 17,1 14,9
70,8 76,1 74,3 65,1 73,7 72,9 59,2 64,5
100 100 100 100 100 100 100 100
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Продовження табл. 4.4
Вид економічної діяльності

Індикатор зміни пропорцій випуску між
галузями з виробництва кінцевої та проміжної продукції , за період
Індикатор зміни пропорцій випуску між
галузями машинобудування і металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів,
за період
Індикатор зміни пропорцій випуску між
галузями хімічної і нафтохімічної та іншими матеріаловиробляючими і сировинними галузями, за період
Індикатор зміни пропорцій випуску між
реальним та інфраструктурним секторами, за період
Інтегральний індекс позитивності структурних
зрушень за період, до базового року
Середньорічний інтегральний індекс
позитивності структурних зрушень,
до попереднього року

Індекси структурних зрушень
1996– 2007– 1996– 2007– 1997–
2006 2009 2006 2009 2007
119,3 104,5 107,4 97,5 93,5

187,4 125,7 279,9 124,3 97,6
137,4 97,4 130,2 127,4 134,7
111,7 98,0 121,7 92,6 110,4
122,7 102,1 127,3 100,5 107,8
101,9 100,7 102,3 100,2 101,2

Джерело: розраховано за даними Eurostat про Національні рахунки Угорщини, Польщі та
Чеської
Республіки
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/.

Негативною ознакою структурної динаміки України за роки докризового
та кризового періодів порівняно зі згаданими європейськими країнами стало
скорочення частки інвестиційно спрямованих видів діяльності у загальному
обсязі випуску товарів і послуг: із 16,6% у 2001 р. до 14,3 і 15,1% у 2009–
2010 рр. Між тим у постсоціалістичних країнах ЦСЄ, навпаки, за роки досліджуваного періоду спостерігалася тенденція випереджаючого зростання
цих видів діяльності, в результаті чого їхня питома вага досягала у 2009 р.
25,4–26,5% у структурі випуску.
Отже, значні відмінності у динаміці індикаторів, що визначають результати структурних перетворень в Україні та згаданих європейських країнах,
обумовлені повільними темпами модернізаційних реформ вітчизняного
виробництва, а також допущеними прорахунками економічної політики
держави, пов‘язаними із невирішеними проблемами зниження міжнародної
конкурентоспроможності українських товарів, передусім через відсутність
ефективної структурно-інноваційної політики, що спричиняє значну витратомісткість (енергомісткість) товарного випуску, звуженість внутрішнього рин235
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ку, стагнацію інноваційного розвитку за умов невідповідності інституцій
вимогам часу і, як наслідок, домінування власників олігархічного капіталу
в структурах влади та поширення тіньової економічної діяльності та її складової – корупційних схем розкрадання державних ресурсів.
Таким чином, за роки докризового періоду в Україні суттєвих зрушень
у структурі економіки, спрямованих на прискорений розвиток сучасних виробництв із високим рівнем доданої вартості та забезпечення переходу до
інноваційно-інвестиційного типу економічного розвитку, не відбулося. Не
створено умов для зменшення надмірної залежності економіки від
кон‘юнктури світових ринків, тому економіка України зустріла світову кризу
суттєво ослабленою.
Факторна оцінка структурних змін за роки кризового та післякризового періоду. З другої половини 2008 р. під впливом поширення кризових
явищ у світовій економіці внаслідок розвитку рецесійних процесів у промисловості та будівництві відбулося суттєве погіршення структурної динаміки
економіки України. Починаючи з вересня 2008 р. через складнощі залучення
позикового капіталу на тлі зростання збитковості вітчизняних підприємств
(у 2008 і 2009 рр. в економіці України збитково працювало 37 і 39,9% підприємств, у т. ч. в промисловості – 39 і 40,3%) та нестачі ефективних інвестиційних проектів банки знизили обсяги кредитування (частка банківських кредитів
у структурі інвестицій в основний капітал зменшилася до 14,2 і 13,7% відповідно у 2009–2010 рр. проти 16,6% у передкризовому 2007 р.). За таких умов
на тлі обмежених обсягів зовнішнього попиту та подальшого зростання попиту на імпортні товари (див. рис. 4.1) відбулося падіння рентабельності виробництва (в економіці до рівня 3,9 і 3,3% у 2008–2009 рр. проти 6,8% у 2007 р.,
а в промисловості до 4,9 і 1,8% проти 5,8%) і відповідне зниження інвестиційної активності, особливо в промисловості. Індекс позитивності структурних
зрушень виробництва у фактичних цінах знизився до 97,2 у 2008 р. через
істотне погіршення пропорцій випуску кінцевої та проміжної продукції (відповідний субіндекс зменшився до 96,7%, у т. ч. стосовно продукції машинобудування і металургії – до 98,3%) (див. табл. 4.1).
Кризове уповільнення структурної динаміки економіки (у фактичних цінах) значною мірою пов‘язане зі збереженням цінових диспропорцій, коли
вектор зміни цін у інвестиційно спрямованих і споживчо орієнтованих видах
діяльності отримав негативну динаміку на тлі збереження сприятливіших
умов функціонування видів діяльності, пов‘язаних із випуском продукції
сировинного характеру (оцінка впливу цінового фактора для машинобуду236
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вання і харчової промисловості становила відповідно -0,9 і -0,2 в. п., для
сільського господарства -0,9 за умов позитивного значення в 1,5 в. п. для
енергосировинного сектора, в т. ч. для металургії – 1,0 в. п., добування
енергетичних, неенергетичних копалин – 0,4) (табл. 4.5).
Разом із тим структурна динаміка економіки у порівнянних цінах
у 2008 р., незважаючи на швидке поширення кризових явищ у другій половині року, характеризувалася дотриманням вектора позитивної спрямованості (інтегральний індекс структурних зрушень реальних обсягів виробництва становив 100,2% за умов, коли субіндекс зміни пропорцій випуску кінцевого та проміжного продукту у порівняних цінах досяг позначки
106,4%). Це пояснюється випереджаючими темпами скорочення за кризовий період обсягів проміжного споживання у складі валового випуску, які
дорівнювали -22,5 і -28,3% відповідно по економіці і промисловості у 2009 р.
(до 2007 р.) і перевищували майже на 10 в. п. темпи падіння доданої вартості, що характерно для розвитку кризової ситуації в багатьох країнах. При
цьому важливий стабілізуючий внесок у структурну динаміку фізичних обсягів виробництва забезпечили споживчо орієнтовані види діяльності (приріст валової продукції сільського господарства завдяки високому врожаю
зернових досяг позначки 16,5% до попереднього року при відносно незначному спаді харчової промисловості).
У кризовому 2009 р. унаслідок стрімкого падіння зовнішнього та вагомого
скорочення внутрішнього попиту на вітчизняні товари і послуги (індекс зміни
обсягів попиту становив відповідно -22 і -8,4%) структурна динаміка як номінальних, так і фізичних обсягів виробництва різко погіршилася (див. рис. 4.1).
В умовах реалізації антикризових заходів, спрямованих на підтримку насамперед банківської системи (на шкоду реальному сектору) через різке зниження
кредитної активності банків і розвиток масштабної інвестиційної кризи, що відбувалася одночасно зі зростанням зовнішньої заборгованості держави та формуванням надмірного дефіциту бюджету і супроводжувалася значною девальвацією гривні, спад виробництва в Україні виявився одним із найбільших серед
європейських країн (обсяги ВВП та промислового виробництва скоротилися
відповідно на 14,8 і 21,9%), що відкинуло економіку на рівень 2005 р., а промисловість – на рівень 2004 р.
Через обвальний спад виробництва на тлі посилення макронестабільності
кількісні параметри, що характеризують основні міжгалузеві пропорції виробництва (як у номінальному, так і в реальному вимірі) критично погіршилися:
інтегральні індекси структурних зрушень (у фактичних і порівнянних цінах)
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Таблиця 4.5
Факторні оцінки структурних зрушень в економіці України
у 2009–2011 рр.
Структура виробництва, %
2009 р.
2010 р. 2011 р.
у
у
у
у
у
у
фак- цінах фак- цінах фак- цінах
тич- 2008 тич- 2009 тич- 2010
них
них
них
ціцінах
цінах
нах

Факторні оцінки структурних зрушень, в. п.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
у тому
у тому
у тому
но- числі за но- числі за но- числі за
мін. рахунок мін. рахунок мін. рахунок
об- зміни ціно- об- змі- ціно- об- змі- ціноВид економічної діяльності
ся- ре- но- ся- ни вого ся- ни вого
гів аль- вого гів ре- фак- гів ре- факви- них фак- ви- аль- тора ви- аль- тора
пус- обся- тора пу- них
пус- них
ку гів
ску обку обсягів
сягів
Енерго-сировинний та первинно- 18,4 20,2 22,9 19,1 22,5 23,5 -3,3 -1,5 -1,8 4,5 0,7 3,8 -0,4 0,6 -1,0
го оброблення
Добування паливно-енергетичних
2,1 2,5 2,5 1,9 2,3 2,5 -0,1 0,3 -0,4 0,4 -0,2 0,6 -0,2 0,0 -0,2
корисних копалин
Добування корисних копалин, крім 1,7 2,2 2,5 1,9 3,2 2,6 -0,5 0,0 -0,5 0,8 0,2 0,6 0,7 0,1 0,6
паливно-енергетичних
Металургійне виробництво та
8,2 9,7 9,5 8,7 10,7 9,9 -3,0 -1,5 -1,5 1,3 0,5 0,8 1,2 0,4 0,8
виробництво готових металевих
виробів
Оброблення деревини та виробни- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
цтво виробів з деревини, крім
меблів
Виробництво та розподілення
4,6 4,0 6,7 4,8 4,6 6,7 0,8 0,2 0,6 2,1 0,2 1,9 -2,1 0,0 -2,1
електроенергії, газу та води
Виробництво іншої неметалевої
1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 -0,5 -0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0
мінеральної продукції
Інвестиційно спрямований
14,3 14,9 15,1 15,8 17,0 15,7 -5,0 -4,4 -0,6 0,8 1,5 -0,7 1,9 0,6 1,3
Машинобудування
4,9 4,4 5,5 6,4 5,9 6,1 -1,9 -2,4 0,5 0,6 1,5 -0,9 0,4 0,6 -0,2
Виробництво коксу, продуктів
3,1 4,2 3,5 3,0 3,2 3,0 -0,6 0,5 -1,1 0,4 -0,1 0,5 -0,3 -0,5 0,2
нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисло- 2,8 2,8 2,9 3,3 3,5 3,2 -0,3 -0,3 0,0 0,1 0,5 -0,4 0,6 0,3 0,3
вість
Будівництво
3,5 3,5 3,2 3,1 4,4 3,4 -2,2 -2,2 0,0 -0,3 -0,4 0,1 1,2 0,2 1,0
Споживчо орієнтований
19,3 19,0 13,9 18,5 17,2 13,7 2,5 2,2 0,3 -5,4 -0,8 -4,6 3,3 -0,2 3,5
Сільське господарство, мисливство, 8,4 8,9 3,2 7,9 8,7 3,6 0,9 1,4 -0,5 -5,2 -0,5 -4,7 5,5 0,4 5,1
лісове господарство
Легка промисловість
0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Виробництво харчових продуктів,
9,2 8,6 9,1 9,0 7,3 8,6 1,5 0,9 0,6 -0,1 -0,2 0,1 -1,8 -0,5 -1,3
напоїв та тютюнових виробів
Целюлозно-паперове виробництво, 1,3 1,1 1,2 1,2 0,9 1,1 0,2 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,2
видавнича справа
Інфраструктурний
21,1 20,3 21,7 20,7 21,2 22,0 1,2 0,4 0,8 0,6 -0,4 1,0 -0,5 0,3 -0,8
Діяльність транспорту та зв‘язку
9,7 8,9 10,2 9,5 8,7 10,4 1,4 0,6 0,8 0,5 -0,2 0,7 -1,5 0,2 -1,7
Торгівля; ремонт автомобілів,
11,4 11,4 11,5 11,2 12,5 11,6 -0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,2 0,3 1,0 0,1 0,9
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Реальний сектор
73,0 72,6 73,8 73,0 75,4 73,2
100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Усього по економіці
0

Джерело: розраховано за даними статистичних щорічників України та статистичних збірників "Система національних рахунків" за відповідні роки.
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опинилися на найнижчому за досліджуваний період рівні за умов, коли субіндекс пропорцій випуску між галузями машинобудування і металургії зазнав
найбільшого за роки досліджуваного періоду падіння, що свідчило про загрози значного ослаблення ресурсно-інвестиційного потенціалу в майбутньому
(див. табл. 1). Це відбулося передусім унаслідок недооцінки внутрішніх джерел розвитку в умовах небезпечного зростання навантаження соціальних
витрат на економіку, що формувало суттєві структурні диспропорції стосовно
динаміки інвестиційно та споживчо орієнтованих складових ВВП122.
Хоча макроекономічна динаміка післякризового періоду характеризувалася помітним пожвавленням виробництва (приріст ВВП у 2010–2011 рр.
відповідно становив 4,1 та 5,2%, промисловості – 11,2 і 8,0%), проте з огляду на глибину кризового падіння виробництва таке зростання зумовило
лише часткове відновлення втрачених позицій. Через відсутність ефективних структурних реформ у докризовий період і зосередження післякризової
політики на розв‘язанні "пожежних" кон‘юнктурних питань і забезпеченні
кількісних показників економічного зростання не було закладене підґрунтя
для якісних структурних зрушень, оскільки регулюючі заходи держави не
націлювали виробників на виконання стратегічних завдань щодо реструктуризації виробництва на інноваційній основі.
За роки післякризового зростання економіки на тлі часткового відновлення зовнішнього попиту та більш високих темпів зростання попиту на
імпортовані товари посилилися структурні дисбаланси у сфері зовнішньоторговельної діяльності (див. рис. 4.1). Відбулося повернення тенденцій
переважання у структурі експорту частки товарів низького ступеня обробки
та з низькою доданою вартістю: питома вага мінеральних продуктів, включаючи руди, шлаки, енергетичні матеріали, у 2010–2011 рр. збільшилася
в структурі експорту відповідно до 13,1 і 15,0% (проти 8,7 і 10,5% у відповідно
2007–2008 рр.). Поряд із тим спостерігалося відновлення тенденції перевищення темпів зростання товарного імпорту над експортом. Якщо у кризовому 2009 р. через подорожчання імпортних товарів унаслідок значної девальвації гривні відбулася корекція зазначеної тенденції (сальдо зовнішньої
торгівлі товарами зменшилося до -5,7 млрд дол. США), то в 2010–2011 рр.
динаміка імпорту (зростання відповідно на 33,7 і 36,0%, рік до року) знову
випереджала (на 4,2–3,0 в. п.) темпи зміни експорту.
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Новий курс: реформи в Україні 2010–2025 рр. Національна доповідь / за заг. ред.
В.М. Гейця та ін. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
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За цих обставин посилився вплив вагомого фактора макронестабільності – зростання дефіциту зовнішньої торгівлі товарами (сальдо торгівлі товарами становило -9,3 та -14,2 млрд дол. США відповідно у 2010–2011 рр.),
що супроводжувалося, за даними НБУ, посиленням розбалансованості зведеного платіжного балансу123. Формування у 2011 р., як і у кризові роки,
від‘ємного сальдо (на рівні -2,45 млрд дол. США у 2011 р.) цього ключового
балансу країни в поєднанні з нарощуванням зовнішніх боргів (валовий зовнішній борг України збільшився на 7,6% до попереднього року) та зростанням попиту на валюту на внутрішньому ринку значно посилило тиск на обмінний курс гривні. Хоча у 2010–2011 рр. вдалося частково нейтралізувати дію
цього домінантного чинника макронестабільності, зокрема, за рахунок більш
жорсткої грошово-кредитної політики НБУ, але це супроводжувалося зростанням – усупереч світовим тенденціям – середньозважених відсоткових
ставок за кредитами (до рівня 14,6–15,0% проти 13,9% у передкризовому
2007 р.), що стримувало пожвавлення виробництва.
Збереження фінансової нестабільності за роки післякризового періоду
зумовлене передусім слабкістю фінансової системи держави. Хоча ліквідність банківської системи певною мірою була відновлена, доступність кредитних ресурсів для реального сектора залишалася суттєво обмеженою,
насамперед через високі відсоткові ставки, які в умовах значних інфляційних та дефляційних очікувань враховували ризики неповернення кредитів.
У післякризові роки, як і в докризовому періоді, не були сформовані стимули для забезпечення зацікавленості банків у фінансуванні інвестиційних
проектів реального сектора, про що свідчить подальше зменшення частки
кредитів, виданих на інвестиційні цілі (до 17,0 і 15,9% відповідно в 2010–
2011 р.). Причому в структурі кредитів, наданих реальному сектору, знайшли вияв ознаки подальшого скорочення кредитування промисловості (її
питома вага знизилася до 29,4 і 26,9% за зазначені роки) на користь таких
посередницьких секторів економіки, як торгівля, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг (їхня частка в 2011 р. досягла 52,2% у загальному
обсязі наданих кредитів), що гальмувало створення передумов стабілізації
післякризового розвитку.
За таких обставин у 2010 р., згідно з результатами розрахунків, відбулося відновлення неприємних тенденції структурних змін, які мали місце
у докризовий період. Хоча інтегральний індекс структурних зрушень у порівнянних цінах досяг достатньо високого рівня у 105,3%, чому сприяла
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низька база попереднього року та прискорене зростання виробництва
в інвестиційно спрямованих видах діяльності: оцінки фактора зміни реальних обсягів випуску в машинобудуванні та хімічній промисловості становили
відповідно 1,5 і 0,5 в. п. (при значному зростанні випусків у цих галузях відповідно на рівні 36,1 і 22,5%), що зумовлено насамперед відновленням зовнішнього попиту, зокрема, інвестиційного попиту Росії на продукцію українських машинобудівників, та зростанням внутрішнього на продукцію хімії та
машинобудування). Однак позитивних структурних зрушень у фактичних
цінах, які саме визначають зміну міжгалузевих вартісних потоків, не відбулося. Навпаки, за умов збереження суттєвих цінових перекосів (оцінка цінового
фактора для енерго-сировинних видів діяльності становила 3,8 в. п. при
від‘ємних значеннях для інших секторів економіки) індекс структурних зрушень у фактичних цінах опинився на найнижчому рівні (становив 87,7%) за
усі роки трансформаційного періоду (див. табл. 4.1).
Отже, посткризове зростання економіки у 2010 р. відбувалося, як показує аналіз, шляхом відновлення основних рис екзогенно орієнтованої моделі розвитку, спрямованої на зростання випуску та експорт сировинної та
низькотехнологічної продукції при збереженні тенденцій непродуктивного
використання отриманих доходів на збільшення соціальних витрат.
У 2011 р. характер структурної динаміки помітно змінився: вперше за
роки досліджуваного періоду індекс структурних зрушень у фактичних цінах
(117,7%) суттєво перевищив аналогічний індикатор, розрахований для
фізичних обсягів випуску (100,9%). В умовах активізації внутрішнього попиту на вітчизняні товари (передусім через рекордний за всю історію незалежної України врожай зернових, овочевих культур) та зовнішнього (протягом І півріччя 2011 р.) такі зміни були зумовлені можливостями реалізації за
ринковими цінами продукції галузей із підвищеною доданою вартістю: субіндекс зміни пропорцій випуску між галузями з виробництва кінцевої та проміжної продукції у фактичних цінах досяг максимального за роки досліджуваного періоду значення у 120%. Це відповідає оцінкам впливу цінового
чинника на структурні зміни для галузей сільського господарства та хімічної, нафтохімічної промисловості, що вперше за останні роки досягли позитивного значення – відповідно 5,1 і 0,3 в. п. у 2011 р. (при зростанні цін
реалізації аграрної продукції та цін виробників хімічної продукції відповідно
на 13,6 і 21,3%), чому сприяло піднесення сільськогосподарського виробництва та зростання попиту аграрних виробників на мінеральні добрива, що
постачає хімічна промисловість).
241

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

Водночас пожвавлення економіки України у 2011 р., яке відбулося за
умов зростання зовнішнього і внутрішнього попиту та сприяло покращенню
динаміки структурних змін (у фактичних цінах), було порушене у 2012 р.,
передусім через загострення боргових проблем у зоні євро, що через механізм гальмування світових ринків і погіршення цінових умов торгівлі посилило дестабілізуючий вплив на економіку європейських країн, зокрема України.
Тому 2012 р. позначився гальмуванням структурної динаміки виробництва,
наприклад, скороченням випуску інвестиційно спрямованих видів діяльності,
в т. ч. будівництва, машинобудування тощо. Поряд із тим у 2012 р., як
і в попередньому році, ознаки створення передумов для перерозподілу номінальних обсягів випуску на користь видів діяльності з підвищеною доданою
вартістю (індекс зростання цін виробників у машинобудуванні, хімічній, нафтохімічній промисловості, харчовій, а також в аграрному виробництві випереджав збільшення цін загалом по обробній та добувній промисловості відповідно на 3,5 і 5,5 в. п.). Зміцнення цих тенденцій у майбутньому може стати
чинником підвищення зацікавленості інвесторів у розвитку виробництв, де це
випередження спостерігалося найбільше.
Тенденції посилення впливу цінового чинника на структурну динаміку в умовах макронестабільності. Аналіз динаміки фінансових показників, що визначають результати господарської діяльності за роки докризового та післякризового періодів, показує причини тривалого збереження
несприятливих економічних (цінових) умов для функціонування інвестиційно
спрямованих та споживчо орієнтованих видів діяльності, розвиток яких формує підґрунтя для побудови місткого внутрішнього ринку і забезпечення стійкості економічного зростання та позитивних структурних зрушень.
Як відомо, за умов розвитку конкуренції саме відмінність рівня рентабельності за галузями слугує стимулом переливання капіталу та відповідного зростання галузевих випусків, що задає динаміку структурних змін
у наступні роки124. За підсумками передкризового 2007 р. основне зростання прибутку у виробничій сфері припадало на енергосировинні види діяльності. За даними статистики, за роки докризового періоду (2002–2007 рр.)
у металургії фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування збільшився у 6,0 разів (до рівня 2001 р.) і становив 15,9 млрд грн.
124

Погосов И.А. Тенденции изменения структуры производств и влияние инфляции
и рентабельности активов // Модернизация и конкурентоспособность российской эк ономики / под науч. ред. Сильвестрова С.Н. – Санкт-Петербург : Алетейя. – 2010. –
С. 79–103.

242

Розділ 4. Макроекономічна збалансованість розвитку окремих видів діяльності…

Водночас у машинобудуванні, при вдвічі менших темпах зростання фінансового результату, його обсяг становив лише 5,1 млрд грн. Стосовно загальної
суми фінансового результату до оподаткування, одержаного у 2007 р. по
економіці загалом, зазначені обсяги за двома згаданими галузями становили відповідно 11,7 і 3,8%, тобто відрізнялися втричі. Для порівняння зазначимо, що у 2001 р. розрив між розглянутими структурними показниками був
значно меншим (частка металургії у загальному обсязі фінансового результату становила 14,1%, а машинобудування – 7,5%).
Відповідним чином відрізняються і рівні рентабельності експортоорієнтованих сировинних видів діяльності та тих, що працюють переважно на
внутрішній ринок. Якщо загалом по економіці за роки докризового зростання
(2001–2007 рр.) рентабельність збільшилась із 2,7 до 6,8%, то в металургійному виробництві цей показник у передкризовому році досяг 8,3%, у добувній промисловості – 11,4%. Проте в машинобудівних галузях, які в розвинених економіках посідають провідне місце, рентабельність у 2007 р. становила лише 4,3%. Невисокий рівень рентабельності за умов відсутності
зваженої цінової політики держави спостерігався і в низці споживчо орієнтованих видів діяльності, що випускають продукцію з підвищеною доданою
вартістю: у харчовій промисловості в 2007 р. він становив 4,7%, легкій промисловості – 0,7%. Через існування такого суттєвого розриву в рівнях рентабельності зазначених видів діяльності відсутня економічна мотивація для
суб‘єктів господарювання, що працюють у сфері виробництв сировинної
спеціалізації (добування енергетичних, неенергетичних копалин) та первинного оброблення (металургія), щодо здійснення галузевої диверсифікації бізнесу та участі у розв‘язанні актуальних завдань стосовно перебудови
структури виробництва. За цих умов сучасні види промислової діяльності
залишаються непривабливими для інвестування. Саме сукупність наведених
умов та факторів і визначає непривабливий інвестиційний клімат у національному господарстві з високими ризиками вкладання інвестицій.
Згідно з результатами досліджень зазначені диспропорції, що пов‘язані
з існуванням найсприятливіших умов функціонування сировинних галузей
і виробництв із первинної обробки порівняно з галузями, що випускають продукцію з підвищеною доданою вартістю, зберігалися і в післякризовому періоді. Так, рентабельність операційної діяльності добувної промисловості
у 2011 р. становила 17,3% і перевищувала аналогічний показник машинобудування, харчової та легкої промисловості у 2–4 рази.
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Як зазначалося вище, в економіці України активний вплив на фінансові
результати господарської діяльності підприємств і, відповідно, на динаміку
структурних зрушень здійснював фактор зростання цін, дія якого особливо
посилилася за роки післякризового відновлення економіки. За нашими розрахунками, частка впливу цінового чинника на структурну динаміку досягала 71 і 76% (від загального впливу чинників) відповідно в 2010–2011 рр.,
тобто інфляційний фактор структурних змін суттєво перевищував дію
чинника зміни обсягів виробництва. За таких умов чинник зростання
і удосконалення виробництва (його частка зменшилася відповідно до 29
і 24% за зазначені роки) втрачає якості головного регулятора змін міжгалузевих пропорцій економіки на користь інфляційного фактора, що посилює структурні диспропорції в економіці.
Оскільки вигоди та збитки при активізації інфляційних процесів розподіляються між галузями нерівномірно, то в окремих галузях, наприклад, у сільськогосподарському виробництві, зростання цін на спожиту сировину, матеріали та засоби виробництва в багатьох випадках випереджає динаміку цін
продажу готової продукції. Тому тривалий період зберігався диспаритет цін
на продукцію аграрних товаровиробників та інших галузей. Так, за період
2001–2011 рр. кумулятивний індекс цін виробників промислової продукції
в 1,5 раза перевищував індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції
(останній становив 310%). За цих умов оцінка впливу на структурну динаміку
фактора зміни цін на продукцію сільськогосподарського виробництва мала
від‘ємні значення (в діапазоні від -0,2 до -4,7 в. п., за виключенням 2007
і 2011 рр.), що свідчить про стійкість процесів порушення цінових макропропорцій (див. табл. 4.5).
Наслідком дії міжгалузевого диспаритету цін стало зниження частки продукції сільського господарства у структурі економіки України, обрахованої
у фактичних цінах, що недооцінює вплив агросфери на економічний розвиток.
Водночас аналіз структурних змін у виробництві, визначених у порівняльних
цінах, свідчить про вагомий позитивний вклад сільгоспвиробництва у структурну динаміку кризового періоду: оцінка впливу чинника зростання реальних
обсягів виробництва в умовах високого врожаю (2008 р.) становила 1,2 та
1,4 в. п. відповідно у 2008 і 2009 рр. Отже, динаміка аграрного виробництва
на тлі стагнації основних галузей промисловості та будівництва за ці кризові
роки перевищувала з більшим відривом темпи зміни ВВП, що дало змогу
уникнути більш глибокого падіння національної економіки під тиском глобальної кризи.
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Якщо за початковий період економічного зростання в Україні тенденції
структурних зрушень значною мірою визначалися впливом фактора зростання реальних обсягів виробництва за видами діяльності, то в наступні
роки суттєво переважав (у 2010–2011 рр. – більш ніж удвічі) вплив цінового
фактора на структурну динаміку. За таких умов динаміка обсягів випуску за
видами діяльності перестає бути головним інструментом зміни міжгалузевих пропорцій випуску і втрачає якості основного регулятора переливання
капіталу та відповідних структурних змін. За нашими розрахунками, за умов
подальшого зниження інфляції до прийнятного рівня (6–7% для індексу
приросту цін виробників, рік до року) та зростання ВВП (на 5–6% щорічно)
структурні зміни відбуватимуться більшою мірою за рахунок зростання
виробництва, а можливості цінового перерозподілу номінальних обсягів
продукції між галузями суттєво знизяться.
До стратегічних напрямів структурної політики, з огляду на тенденції посилення дисбалансів виробництва і споживання продовольства у світовому
господарстві, а також враховуючи вагомий потенціал розвитку аграрного
сектора України і в національному, і в глобальному вимірах, слід віднести
раціональне використання цього потенціалу з метою забезпечення продовольчої безпеки держави та її позиціонування як одного з провідних світових
продуцентів та експортерів продовольства. Доцільно посилити пріоритетність
вкладання державних ресурсів у аграрно-продовольчий сектор, особливо
у виробництва, орієнтовані на поглиблення переробки сільгосппродукції
і випуск продукції кінцевого призначення, а також у галузі машинобудування,
що працюють на задоволення потреби агросфери та реалізацію інфраструктурних проектів.

4.2. Динаміка сфери послуг у контексті збалансованого
макроекономічного розвитку
Сфера послуг і становлення постіндустріальної економіки
Згідно з теорією постіндустріального суспільства, яка з‘явилася у 1940–
1950-ті роки, суспільне виробництво поділяється на три основні сектори:
первинний – сільське господарство, вторинний – промисловість, третинний
– сфера послуг, причому саме прискореним збільшенням частки останнього
в структурі ВВП та зайнятості визначається рівень розвитку країни. Даніел
Белл, з іменем якого пов‘язують становлення сучасної теорії постіндустріального суспільства, визначає його як "суспільство, в економіці якого пріо245
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ритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва
послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення
якості життя"125.
Довідка: відповідно до теорії Д. Белла126 економічний розвиток суспільства проходить три стадії – доіндустріальну, індустріальну, постіндустріальну – а перехід від передостанньої до останньої стадії передбачає:
а) прискорення промислового розвитку через розвиток транспорту і суспільних служб як послуг, пов‘язаних з просуванням товарів; б) зростання
і розширення оптової та роздрібної торгівлі, фінансового сектора, операцій
з нерухомістю і страхуванням в умовах масового споживання благ; в) зменшення у структурі споживання населення частки витрат на харчування
з поступовим її збільшенням на придбання товарів довгострокового користування, відпочинок, споживання інших послуг127.
Загалом концепція постіндустріального суспільства Д.Белла передбачає розвиток таких процесів: а) в економічному секторі – перехід від виробництва товарів до розширення виробництва послуг; б) у структурі
зайнятості – домінування професійного і технічного класів; в) вихід науково-теоретичних знань на центральне місце у розвитку суспільства; г) надання новітнім технологіям особливого статусу в контексті орієнтації суспільства на майбутній розвиток; д) прийняття рішень на основі нової "інтелектуальної технології"128.
Подальшим розвитком теорії постіндустріального суспільства стала теорія інформаційного суспільства Мануеля Кастельса, який у своїй ґрунтовній
роботі "Інформаційна епоха. Економіка, суспільство і культура" зазначає,
що "…у світі з‘явилася економіка нового типу, яку я називаю інформаційною
і глобальною, що дозволяє визначити її особливі риси і взаємозв‗язок між
ними. Так, інформаційна – оскільки як продуктивність праці, так і конкурентоспроможність факторів чи агентів у цій економіці (чи то фірма, регіон або
нація) залежать в першу чергу від їх здатності генерувати, обробляти і ефекЕкономіка знань: виклики глобалізації та Україна / за заг. ред. А.П. Гальчинського,
С.В. Льовочкіна, С.П. Семиноженка. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень. –
С. 111.
126 Д.Белл. Грядущее индустриальное общество. [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://royallib.ru/book/bell_daniel/gryadushchee_postindustrialnoe_obshchestvo___vvedenie.html
127 Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг : навчальний посібник [Електронний ресурс].
– К. : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.
. – Доступний з :
http://www.cul.com.ua/preview/management%20u%20sferi%20posl_Morgulez.pdf
128 Теория постиндустриального общества
[Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/postindustrializm.html
125
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тивно використовувати інформацію, що ґрунтується на знаннях. Глобальна
– тому що основні види економічної діяльності, такі як виробництво, споживання і циркуляція товарів і послуг, а також їх складові (капітал, праця,
сировина, управління, інформація, технологія, ринки) організуються у глобальному масштабі… Глобальна мережа з‘явилася в останній чверті ХХ ст.
як результат революції у сфері інформаційних технологій, що надала необхідну матеріальну базу для створення такої нової економіки"129.
Порівняння сутності трьох стадій розвитку суспільства – доіндустріального, індустріального, постіндустріального – наведено в табл. 4.6.
Отже, у контексті класичної теорії постіндустріального суспільства основним джерелом продуктивності й зростання стає знання, що поширюється на
всі сфери економічної діяльності через обробку інформації; економічна
діяльність зміщується від виробництва товарів до виробництва послуг;
у новій економіці зростає значення професій, пов‘язаних з високою насиченістю їх представників інформацією і знаннями.
Таблиця 4.6
Характеристики стадій суспільного розвитку
Характеристика

Основний виробничий ресурс
Базовий тип виробничої діяльності
Характер базових
технологій
Характеристика
взаємовідносин

доіндустріальна

Стадії розвитку суспільства
індустріальна
постіндустріальна

Сировина

Енергія

Інформація

Видобуток

Виготовлення

Обробка

Працемісткі

Капіталомісткі

Наукомісткі

Взаємовідносини з природою

Взаємовідносини з перетвореною природою

Взаємовідносини
між людьми

Джерело: Теория постиндустриального общества [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/postindustrializm.html

Послуга як економічна категорія. За Ф.Котлером, "послуга – це будьякий захід або вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які
в основному не відчутні та не зумовлюють володіння чимось. Виробництво
послуг може бути, а може і не бути пов‘язаним з товаром у його матеріальній формі"130.
Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/
130 Котлер Ф. Основи маркетинга / пер. з англ. – М. : Росинтэр, 1996. – 907 с.
129
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За визначенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, "послуги – це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не
підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві"131.
Загалом існують різні підходи до визначення сутності послуг, проте дослідники відзначають таку їхню особливість, як неможливість зберігання,
оскільки їх виробництво і споживання є одночасним. В основу класифікації
послуг дослідники зазвичай вкладають такі поняття, як132:
– специфіка поняття "послуга" (послуга сприймається або як товар, або
як дія, що приносить користь споживачу);
– місце послуги у суспільному виробництві (спрямованість на виробниче
чи особисте споживання);
– роль у суспільстві та інфраструктурі економіки (спрямованість на задоволення споживчих потреб населення чи інфраструктурних);
– капіталомісткість продукування послуг (індивідуальні чи масові);
– матеріаломісткість послуг (матеріальні послуги, спрямовані на речовий прояв, або нематеріальні з виконанням інтелектуальних дій);
– характер витрат праці (потребують висококваліфікованих фахівців чи ні);
– комплексність надання (основні, супутні, допоміжні, комплексні);
– зв‘язок з процесом виробництва (пов‗язані / не пов‗язані з процесом
виробництва, є його складовою або продовженням, забезпечують необхідні
параметри процесу виробництва і реалізації продукції);
– призначення послуг (виробничі, розподільчі, професійні, споживчі, суспільні);
– соціальний статус споживачів послуг (спрямованість на малозахищені
верстви населення, працюючих, високозабезпечених);
– рівень комерціалізації (платні, безоплатні);
– періодичність надання (постійні, періодичні, за певних обставин).
Існують також різні трактування поняття "сфера послуг", яку часто
у вузькому сенсі ототожнюють з обслуговуванням населення і розуміють як
"сукупність галузей, підгалузей і видів діяльності, функціональне признаНаціональний класифікатор України, затверджений наказом Держспоживстандарту
України від 11.10.2010 N 457. Чинний від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://kchp.com.ua/novoe/1.html
132 Ковальська Н.М. Сутність та перспективи сфери послуг у реалізації державної стратегії
розвитку
економіки
України
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/202-190-30.pdf
131
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чення яких у системі суспільного виробництва виражається у виробництві
та наданні послуг і духовних благ населенню"133. У більш широкому розумінні сфера послуг є сукупністю видів діяльності, що надають фінансові та
нефінансові послуги інституційним одиницям усіх секторів економіки.
Відповідно до Національного класифікатора України до сфери послуг
відносяться такі види економічної діяльності (табл. 4.7).
Таблиця 4.7
Класифікація послуг за Національним класифікатором України
Код
A*38

16

D

17
19

E
G

20

H

21
22
23
24

I
JA
JB
JC

25
26
27

K
L
MA

28
29
30

MB
MC
N

31

O

32
33
34
35

P
QA
QB
R

Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010

Розділи

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення
Телекомунікації (електрозв'язок)
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном2
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку,
архітектури та інжинірингу, технічні випробування
та дослідження
Наукові дослідження та розробки
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування
Освіта
Охорона здоров'я
Надання послуг догляду та соціальної допомоги
Мистецтво, розваги та відпочинок

35
36 – 39
45 – 47
49 – 53
55 + 56
58 – 60
61
62 + 63
64 – 66
68
69 – 71
72
73 – 75
77 – 82
84
85
86
87 + 88
90 – 93

Ковальська Н.М. Сутність та перспективи сфери послуг у реалізації державної стратегії
розвитку
економіки
України
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/202-190-30.pdf
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Продовження табл. 4.7
Код A*38

36
37
38

Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010

Розділи

S
T*
U*

Надання інших видів послуг
94 – 96
Діяльність домашніх господарств
97 + 98**
Діяльність екстериторіальних організацій і орга99**
нів
*Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої діяльності
за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до таблиці для
повноти інформації.
**У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.
Джерело: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457 [Електронний ресурс].
– Доступний з : http://kchp.com.ua/novoe/1.html

Країни ЄС/СОТ використовують такий класифікатор (табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Класифікатор послуг ГАТС
1.
Ділові послуги
А.
Професійні послуги
В.
Комп‘ютерні і пов‗язані з ними послуги
С.
Послуги у сфері досліджень і розробок
D.
Послуги, пов‗язані з майном
Е.
Послуги з оренди/лізингу
2.
Послуги у сфері зв‘язку
А.
Поштові послуги
В.
Кур‗єрські послуги
С.
Послуги у сфері електрозв‘язку (телекомунікацій)
D.
Аудіовізуальні послуги
3.
Будівничі і пов’язані з ними інженерні послуги
4.
Дистриб’юторські послуги
5.
Послуги у сфері освіти
А.
Послуги у сфері початкової освіти
В.
Послуги у сфері середньої освіти (включ. проф.-технічну та ін. спецшколи)
С.
Послуги у сфері вищої освіти (включ. вищу, проф.-технічну і спеціальну
D.
Послуги у сфері освіти для дорослих
6.
Послуги, пов’язані з захистом довкілля
7.
Фінансові послуги
А.
Страхові
В.
Банківські
8.
Послуги з охорони здоров’я і соціальної допомоги
9.
Туризм і послуги, пов’язані з мандрівками
10.
Послуги з організації дозвілля, культурних і спортивних заходів
11.
Транспортні послуги
Джерело:
cайт
"Росправо"
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
http://www.rospravo.ru/files/sites/4082eee697f42d77dec03120ca66fd20.pdf
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Динаміка сфери послуг у контексті економічного розвитку:
порівняння країн світу
За останні десятиріччя спостерігається суттєве зростання ролі сфери
послуг у світовій економіці, що уособлюється в підвищенні частки послуг
у загальному виробництві, обсягах імпорту та експорту, "перетіканні" у цю
сферу трудових ресурсів. У процесі залучення країн у глобальну економіку
та міжнародний розподіл праці дедалі більшу роль відіграють послуги. Саме сфера послуг стає сьогодні тим чинником, від якого великою мірою залежить зростання національної економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, рівень життя населення. Саме тому дослідження тенденцій та перспектив розвитку сфери послуг в Україні з точки
зору забезпечення збалансованого економічного зростання та підвищення
якості життя є актуальним і має теоретичне й практичне значення.
Загалом одним із поширених підходів щодо аналізу структури економіки
є співвідношення її трьох основних секторів – промисловості, сільського
господарства і послуг – за їхньою часткою у загальному обсязі виробництва
чи в загальній зайнятості, у динаміці.
На рисунках нижче показано, як відповідно до оцінки за методикою Світового банку змінилася структура економіки за період з 2000 по 2012 р.
у країнах з низьким, середнім і високим рівнем економічного розвитку,
а також в Україні (рис. 4.2, 4.3).
З графіків видно, що в усіх наведених групах країн відбулася зміна структури економіки на користь сфери послуг і перетворення останньої в домінуючий сектор виробництва, що свідчить про розвиток сучасного суспільства у рамках постіндустріальної стадії розвитку. При цьому найвищий
рівень сфери послуг спостерігається у країн з високим рівнем розвитку,
найнижчий – з низьким рівнем розвитку. Україна станом на 2012 р. (рис. 4.3)
за часткою сфери послуг у ВВП займає проміжне місце між країнами з високим та середнім рівнем розвитку (для порівняння станом на 2000 р. (рис.
4.2) Україна за цим показником була між країнами з середнім і низьким
рівнями розвитку), що свідчить про суттєвий прогрес на шляху до побудови
постіндустріальної стадії суспільства.
Порівнюючи країни світу, проаналізуємо, як зміна частки додатної вартості сфери послуг у ВВП (табл. 4.9) та зміна частки зайнятих у сфері послуг у загальній зайнятості (табл. 4.10), а також інтенсивність розвитку сфери послуг (динаміка доданої вартості сфери послуг (табл. 4.11)) відображається на рівні економічного розвитку країн, а саме на обсязі ВВП
у розрахунку на душу населення (табл. 4.12).
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Сільське господарство,%

Країни з високим
рівнем розвитку

Промисловість, будівництво,%

17%
Україна
Послуги,%

Рис. 4.2. Структура виробництва за результатами 2000 р.,
% у ВВП
Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table
100
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48%
54%
74%

60
40

24%
36%

20

61%

30%
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25%
10%

0
Країни з низьким
рівнем розвитку
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Країни з середнім
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Сільське господарство,%

Країни з високим
рівнем розвитку

Промисловість, будівництво,%

9%
Україна
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Рис. 4.3. Структура виробництва за результатами 2012 р.,
% у ВВП
Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table
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Порівнюючи країни світу, проаналізуємо, як зміна частки додатної вартості сфери послуг у ВВП (табл. 4.9) та зміна частки зайнятих у сфері послуг у загальній зайнятості (табл. 4.10), а також інтенсивність розвитку сфери послуг (динаміка доданої вартості сфери послуг (табл. 4.11)) відображається на рівні економічного розвитку країн, а саме на обсязі ВВП
у розрахунку на душу населення (табл. 4.12).
Таблиця 4.9
Зміна частки доданої вартості сфери послуг у ВВП, %
Країна / Роки

1990

1996

2006

2011

Австрія
Білорусь
Бельгія
Бразилія
Болгарія
Канада
Китай
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Індія
Італія
Японія
Казахстан
Латвія
Молдова
Польща
Румунія
РФ
Словацька Республіка
Словенія
Туреччина
Україна
Велика Британія
Узбекистан

64,1
29,4
66,6
53,2
33,8
65,8
31,5
70,4

66,9
44,4
70,4
68,5
61,1
66,1
32,8
71,2
63,4
63,4
72,9
42,1
67,4

69,0
47,9
75,1
65,8
62,0
66,5
40,9
72,5
67,1
64,0
77,3
62,3
69,1

69,3*
45,7
77,6*
67,0
63,2
66,1**
43,4
77,0*
67,7*
67,9*
79,2*
67,4
71,2*

46,3
67,1
65,5
60,3
64,0
37,9
58,9
37,0
54,1
55,5
60,7
51,0
48,0
68,3
43,4

52,9
70,9
70,8
52,0
74,6
67,0
64,6
52,1
58,2
57,4
63,2
61,8
55,2
76,3
46,5

55,7
72,8*
72,7
54,3
74,1*
68,4
64,8*
51,6
58,9
61,2*
65,9*
62,9
60,1
78*
48,3

60,1
68,7
35,0
61,2
44,5
64,5
60,4
31,9
27,2
41,6
26,3
35,0
33,5
51,9
49,8
29,9
64,4
34,3

2012

45,9
68,5
63,2
44,6

68,3
56,9
55,8
70,1
61,5
60,1
63,9
60,9
48,7

Примітки. * Дані за 2010 р.
** Дані за 2009 р.
Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table
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Зміна частки зайнятих у сфері послуг,
% від загальної чисельності зайнятих
Країна

Австрія
Білорусь
Бельгія
Бразилія
Болгарія
Канада
Китай
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Індія
Італія
Японія
Казахстан
Латвія
Молдова
Польща
Румунія
РФ
Словацька
Республіка
Словенія
Туреччина
Україна*
Велика Британія
Узбекистан

Таблиця 4.10

1990

1996

2006

2011

2012

54,9
36,1
65,6
54,5
37,3
71,9
18,5
66,6
41,8
61,1
64,8

61,7

66,3

68,7

68,9

69,6
55,7
42,8
74,2
26
69,2
56,6
65,5
68,6

73,3
59,1
57,2
75,7
32,2
73,8
61,9
69,8
72,3

75,5
62,7
61,7

77,1

48,3

61,8
56,8

68,1
65,9

70,1
69,8

59,3
58,2

60,5
60,8

67,8

33,9
35,8
27,4
45,6

55,4
42,1
46,2
30,5
52,2

65,6
66,6
50
61,3
41,2
54,2
38,8
60,7

54,6
68,2
46
56,7
42,6
62,3

55,1
68,1
54,3
57
42,4

56,8
55,2
47,3
58,2
76,4

59,5
59,5
49,4
62,2
79

59,2
60,3
50,4
62,1
78,9

32,4
15,4
64,9

51,6
47,5
34,3
14,4
70,3
35,1

35,7
77,6
62,9
72,4
74,6

62,2

77,5
64,1
72,7
74,9
36,2**
70,2
70,3
28,1
68,5

Примітки. * Для України по 2000 р. включно надається частка зайнятих у нематеріальній
сфері виробництва.
** Дані за 2007 р.
Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table
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Динаміка річної зміни доданої
вартості сфери послуг, %
Країна / Роки

Австрія
Білорусь
Бельгія
Бразилія
Болгарія
Канада
Китай
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Індія
Італія
Японія
Казахстан
Латвія
Молдова
Польща
Румунія
РФ
Словацька
Республіка
Словенія
Туреччина
Україна
Велика Британія
Узбекистан

Таблиця 4.11

1990

1996

2006

2011

2012

4,1

2,4
1,9

3,7
6,4

1,4*
9,7

17,2

2,2

2,7
0,2
2,2*
9,1
1,6*
-0,4*
2,1*
-1,7**
2,4
2,8*

1,6
0,6

1,7
10,1
3,6
7,7
3,4
1,6
15,1
2,7

4,2
6,9
4,0
14,1
3,6
8,8
1,7
3,1
17,3
3,4

7,9
1,6
2,4
3,9
4,8
1,4
5,9
4,4
-0,6

10,1
2,1
0,9
8,7
13,1
12,2
4,5
23,3
10,9

8,2
1,4*
0,3
8,1
-1,4*
5,3
1,9*
-4,2
3,0

7,1

2,7
2,2
6,5
-10,7
4,8

4,1
5,2
6,0
7,0
10,1

7,5*
1,7*
8,2
-2,5
11,4

1,3
1,9
4,3
1,7
2,4
5,9
4,9
2,2
4,5
-5,2

8,0

-8,4

8,1

6,5

11,8
7,5
7,5
4,7

2,5
2,9
9,8

Примітки. * Дані за 2010 р.
** Дані за 2009 р.
Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table
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ВВП на душу населення, у дол. США 2005 р.
Країна / Роки

Австрія
Білорусь
Бельгія
Бразилія
Болгарія
Канада
Китай
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Індія
Італія
Японія
Казахстан
Латвія
Молдова
Польща
Румунія
РФ
Словацька Республіка
Словенія
Туреччина
Україна
Велика Британія
Узбекистан

Таблиця 4.12

1990

1996

2006

2011

2012

28040,4
2328,1
28076,4
3999,4
2863,6
26983,0
463,1
36443,8

30936,2
1567,1
30243,5
4325,7
2378,8
27968,7
846,9
41091,6
5325,3
27483,5
29188,4
816,8
30129,5
15889,5
495,9
27528,2
33715,1
1990,3
3469,9
617,7
5517,7
3674,4
3417,1
8127,3
12601,8
5726,8
1159,5
29701,3
398,5

38237,9
3460,1
36728,7
4874,6
3997,0
35786,0
1940,1
48999,4
11395,0
38815,5
34412,6
1594,5
34823,1
22721,1
797,3
30972,3
36391,8
4130,9
7869,2
873,3
8464,3
4943,9
5798,5
12324,5
18838,8
7523,0
1975,5
39364,4
579,6

39742,6
4782,1
36877,0
5721,3
4570,5
35794,3
3120,9
46699,2
11363,0
38921,7
34405,4
1966,0
37321,8
19809,3
1085,7
29186,4
36160,8
5014,8
7931,4
1046,4
10387,4
5406,0
6633,1
14672,3
19147,8
8413,3
2084,8
38028,9
793,2

39904,8
4858,4
36514,7
5721,2
4634,6
35992,1
3348,0
46357,7
11815,2
38414,5
34239,9
2070,8
37536,5
18578,1
1106,8
28356,3
36938,0
5190,7
8462,5
1038,4
10573,9
5588,9
6834,0
14903,6
18621,0
8492,6
2094,1
37790,3
845,7

28122,9
27801,2
2499,1
27900,9
15384,2
403,1
25576,2
31175,0
3073,3
5405,5
1612,8
4726,7
3835,2
5685,0
8933,6
12514,8
5012,9
2640,7
25934,4
547,1

Джерело: статистичні таблиці Світового банку: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://wdi.worldbank.org/table

Аналізуючи дані таблиць 4.9–4.12, можемо зробити такі висновки.
1. У всіх країнах упродовж 1990–2012 рр. спостерігається стала тенденція зростання ВВП на душу населення на тлі постійного і суттєвого зростання внеску сфери послуг у виробництво ВВП та перетікання трудових
ресурсів у цю сферу діяльності. Означені тенденції свідчать про зміну структури економіки на користь сфери послуг та вагомість останньої щодо за256
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безпечення економічного зростання у кількісному та якісному аспектах
у рамках постіндустріальної стадії розвитку.
2. Країни з найбільш високим ВВП на душу населення (табл. 4.12), 
а саме Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія  мають найвищу частку доданої вартості сфери послуг у
ВВП (табл. 4.9) та найвищу частку зайнятих у сфері послуг у загальній чисельності зайнятих (табл. 4.10).
3. Країни з найбільш низьким ВВП на душу населення (табл. 4.12), а саме Узбекистан, Молдова, Індія, Грузія, Україна, Китай, Болгарія, Білорусь,
мають порівняно найнижчу частку доданої вартості сфери послуг у ВВП
(табл. 4.9) та найнижчу частку зайнятих у сфері послуг у загальній чисельності зайнятих (табл. 4.10).
4. Важливо зауважити, що Україна є певним винятком із зазначених закономірностей, а саме: з дуже низьким рівнем ВВП на душу населення
(2094,1 дол. США 2005 р. за результатами 2012 р.) має порівняно більш
високу частку сфери послуг у національній економіці  в цілому, на рівні
країн із середнім рівнем ВВП на душу населення, таких як Польща, Словацька Республіка, Туреччина, РФ, Румунія та ін. (причому це характерно як
для післякризових 2011–2012 рр., що логічно пояснюється суттєвим згортанням промислового виробництва в Україні у кризові та післякризові роки,
так і для більш раннього докризового 2006 р.). Така ситуація свідчить про
високу значущість і суттєвий потенціал ефективного розвитку сфери послуг
щодо забезпечення економічного зростання в Україні у рамках постіндустріальної стадії розвитку суспільства.
5. У 1996–2012 рр. спостерігається прискорене зростання динаміки доданої вартості сфери послуг країн, що розвиваються, на противагу певному
"затуханню" і стабілізації динаміки сфери послуг у високорозвинених країнах (табл. 4.11), що свідчить про досягнення останніми певної збалансованості економічної структури на цьому етапі економічного розвитку. Щодо
країн, які розвиваються, до яких належить й Україна, то саме з розвитком
сфери послуг учені-економісти пов‘язують їхнє подальше просування на
шляху побудови повноцінного постіндустріального суспільства з високими
доходами та рівнем життя населення.
Висновок: зазначене вище свідчить, що важливим напрямом підвищення рівня економічного розвитку України та рівня і якості життя населення є забезпечення ефективного розвитку сфери послуг у контексті збалансованого макроекономічного розвитку.
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Динаміка сфери послуг в Україні у контексті збалансованого
економічного розвитку
За даними Державної служби статистики України, станом на 2013 р. на
ринку послуг України зареєстровано 69,9 тис. підприємств  юридичних
осіб, основним видом діяльності яких є надання послуг. З них 24,5% здійснюють операції з нерухомим майном, 20,5 працюють у сфері професійної,
наукової і технічної діяльності, 14,7 – транспорту, складського господарства, пошти, кур‘єрської діяльності, 12,8  адміністративного та допоміжного
обслуговування, 9,5  інформації та телекомунікацій, 4,8  охорони здоров‘я та надання соціальної допомоги, 3,3  освіти, 4,3% надають інші види
послуг. Понад половину таких підприємств функціонує в шести регіонах
України – м. Київ, Донецькій, Харківській, Одеській, Дніпропетровській та
Львівській областях134.
Як зазначалося вище, прискорений розвиток сфери послуг в умовах
глобалізації є одним із найвпливовіших чинників, від якого залежить зростання національної економіки, підвищення рівня та якості життя населення,
підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках. У цьому
аспекті дослідження тенденцій, особливостей, механізмів та макроекономічної ефективності розвитку сфери послуг в Україні є актуальним і має як
теоретичне, так і практичне значення.
Проаналізуємо, як змінилися роль і місце сфери послуг в економіці
України (табл. 4.13).
Як видно з табл. 4.13, за період 2001–2012 рр. частка сфери послуг
у виробництві ВВП збільшилася з 44,7 до 55,3% на тлі скорочення частки
інших видів економічної діяльності  "Сільського господарства, мисливства,
лісового господарства, рибальства, рибництва" з 14,4 до 7,9%, промисловості з 27,1 до 22,8%, будівництва з 3,6 до 2,7%. В означений період відбулося значне "перетікання" зайнятих у сферу послуг, частка яких збільшилася з 52,9 до 62,2% на тлі скорочення чисельності зайнятих в інших видах
діяльності. Цьому сприяло певне вирівнювання співвідношення між заробітною платою за видами економічної діяльності за 2001–2013 рр. (табл. 4.14).
Зокрема важливо відзначити підвищення рівня заробітної плати у таких
важливих з точки зору забезпечення якості життя населення галузях сфери
послуг, як "Освіта" (з 72 до 82,7% від середнього рівня по економіці), "ОхоДіяльність підприємств сфери послуг. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] /
Державна служба статистики України. – К., 2014. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
134
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рона здоров‘я та надання соціальної допомоги" (від 58,7 до 72,5%), "Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури і
спорту" (з 67,6 до 98,0%). Крім того, на сьогодні підтримується високий
рівень оплати праці у таких перспективних (з точки зору забезпечення майбутнього розвитку на інноваційних засадах) галузях сфери послуг, як "Інформація та телекомунікації" та "Професійна, наукова та технічна діяльність"
(відповідно 140,9 та 136,8 від середнього рівня по економіці).
Таблиця 4.13
Динаміка структури валової доданої вартості,
зайнятості та прямих іноземних інвестицій
за видами економічної діяльності
Вид економічної діяльності

2001

Роки
2006 2009

Структура валової доданої вартості*, %
Сільське господарство, мисливство, лісове господар14,4 7,5
7,2
ство, рибальство, рибництво
Промисловість**
27,1 27,6 23,5
Будівництво
3,6
3,9
2,4
Сфера послуг
44,7 50,5 59,7
Структура зайнятості, %
Сільське господарство, мисливство, лісове господар20,8 17,6 15,6
ство, рибальство, рибництво
Промисловість**
22,0 19,5 17,6
Будівництво
4,3
4,8
4,8
Сфера послуг
52,9 58,1 62,0
Структура прямих іноземних інвестицій, на початок року, %
Сільське господарство, мисливство, лісове господар1,8
2,3
ство, рибальство, рибництво
Промисловість**
30,6 22,6
Будівництво
3,0
5,4
Сфера послуг
33,5 47,8
Нерозподілені обсяги
31,2 22,3

2012

7,9
22,8
2,7
55,3
17,2
16,2
4,4
62,2
1,4
29,9
1,6
67,3
-

Примітки. * як відсоток від фактичного ВВП, без урахування податків і субсидій за видами
економічної діяльності;
** з урахуванням: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
Джерело: розраховано за даними офіційного сайту Державної служби статистики України:
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/; Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2014. –
Лютий. – Вип. 2(166); Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України. – 2014. – Травень. – Вип. 5(169).
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Таблиця 4.14
Галузеві співвідношення середньомісячної заробітної плати штатних
працівників за основними видами економічної діяльності,
% до середнього рівня по економіці
Вид економічної діяльності*

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво
Промисловість
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур‘єрська діяльність
Тимчасове розміщування, організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова і страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов‘язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров‘я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

Роки
2001 2006 2009

2013

49,5 53,1 63,3

71,6

130,4 116,4 111,1
116,5 109,4 79,3

115,3
82,8

91,1 86,2 82,1

92,2

147,8 127,5 126,4

109,9

75,5 70,6 66,5

68,9
140,9
192,2
84,4
136,8

267,8 196,8 211,9
119,8 114,6 117,0

77,4
127,4 151,6 131,9

113,4

72,0 77,4 84,5

82,7

58,7 63,2 68,6

72,5

67,6** 79,5** 93,5** 100,6(98,0***)
82,9

Примітки. * 01.01.2012 р. набрав чинності оновлений Національний класифікатор України,
ухвалений Наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 № 457, де надається оновлена класифікація видів економічної діяльності (ВЕД);
** надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури і спорту;
*** надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури і спорту, дані
за 2012 р.
Джерело: Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. – 2014. – Лютий. – Вип. 2(166). – С. 74–75.

Аналіз структури реалізованих послуг (рис. 4.4) свідчить, що станом на
2013 р. провідне місце належить таким ВЕД сфери послуг, як "Транспорт,
складське господарство, поштова та кур‘єрська діяльність" (38%), "Інформація та телекомунікації" (20%), "Професійна, наукова та технічна діяльність" (14%). Останні два є такими, що несуть у собі потенціал майбутнього
розвитку на інноваційних засадах і є основою розвитку постіндустріального
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та інформаційного суспільства. Суттєвим ризиком подальшого просування
України на шляху постіндустріальної стадії економіки вбачається дуже
низька частка у структурі послуг таких важливих напрямків, як "Освіта"
(1%), "Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги" (3%), "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (3%), які є основою для розвитку людини, рівня та якості життя населення, якості людського капіталу. Певним
чином така ситуація пояснюється порівняно низьким рівнем оплати праці
у цих сферах, низьким рівнем платоспроможного попиту на ці послуги, а
також недостатньою розвиненістю цих напрямів діяльності й низькою
якістю надаваних послуг.
Охорона здоров'я
та надання
соціальної
допомоги
3%

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
3%
Освіта
1%

Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
8%

Оптова та
роздрібна торгівля,
ремонт
автотранспорту
0,5%

Транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур'єрська
діяльність
38%

Професійна,
наукова та технічна
діяльність
14%

Операції з
нерухомим майном
10%

Надання інших
видів послуг
1%

Інформація та
телекомунікації
20%

Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
2%

Рис. 4.4. Структура реалізованих послуг за видами економічної
діяльності, за результатами 2013 р.,
% у від загального обсягу реалізованих послуг
Джерело: Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. – 2014. – Лютий. – Вип. 2(166). – С. 46.
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Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі свідчить, що з 2001 по
2013 рр. суттєво зросли обсяги як експорту, так і імпорту послуг – відповідно
у 4,1 і 6,7 раза (табл. 4.15), проте їхня частка у загальному обсязі експорту
з 2001 р. є практично незмінною (16–17%), а частка імпорту, збільшившись
за 2001–2006 рр. з 0,9 до 7,6%, надалі також залишається відносно стабільною (7–10%).
Щодо географічних характеристик зовнішньої торгівлі послугами, то якщо у 2001 р. 60,6% загального обсягу експорту послуг приходилося на країни СНД, то у 2011 р. цей показник зменшився до 45,3%, а у 2013 р. – до
41,3% на користь інших країн світу; структура імпорту упродовж означеного
періоду залишається досить стабільною  з країнами СНД на рівні 18–20%
від загального обсягу імпорту і приблизно 80% з іншими країнами світу.
Найвища частка як серед експортованих, так і імпортованих послуг, станом
на 2013 р., належить транспортним послугам, серед яких особливе місце
посідає трубопровідний транспорт, а також різним діловим, професійним та
технічним послугам.
Таблиця 4.15
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами і послугами, млн дол. США
Роки

Експорт товарів,
млн дол. США,
% у загальному
експорті

Експорт послуг,
млн дол. США,
% у загальному
експорті

Імпорт товарів,
млн дол. США,
% у загальному
імпорті

Імпорт послуг,
млн дол. США,
% у загальному
імпорті

2001
2006
2009
2011
2012
2013

16264 (82,1)
38368 (83,6)
39695 (80,5)
68394 (83,2)
68809 (83,5)
63312 (81,4)

3544 (17,9)
7505 (16,4)
9598 (19,5)
13792 (16,8)
13599 (16,5)
14509 (18,6)

15775 (99,1)
45038 (92,4)
45433 (89,8)
82608 (93,0)
84658 (92,6)
76964 (91,0)

1147 (0,9)
3719 (7,6)
5173 (10,2)
6235 (7,0)
6736 (7,4)
7649 (9,0)

Джерело: Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Міністерство економіки
України. – 2014. – Випуск 2(166). – С. 84–95.

Важливо також зазначити, що найбільша частка прямих іноземних інвестицій вкладається саме у сферу послуг (за результатами 2012 р.  67,3%
від загального обсягу).
Економіко-математичні дослідження впливу розвитку сфери послуг
на рівень економічного розвитку
Проаналізуємо силу й характер впливу динаміки розвитку сфери послуг
на рівень макроекономічного розвитку України за допомогою економетричних методів, які дозволяють у кількісному виразі оцінити ступінь такого
впливу.
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Як модельовану змінну визначимо ВВП у розрахунку на душу населення
у зіставних дол. США 2005 р. (GDP_PER_$2005), що в узагальненому вигляді відображає рівень економічного розвитку та рівень життя населення
в Україні.
Досліджуваними факторами впливу сфери послуг визначимо такі показники, як:
 темпи зростання доданої вартості, виробленої у сфері послуг
(DS_SERV_I), щорічна зміна, %;
 частка обсягу доданої вартості, виробленої у сфері послуг, від загального обсягу ВВП України, % (DS_SERV_GDP ).
Для підвищення точності моделювання реальної динаміки ВВП на душу
населення до факторів впливу сфери послуг додамо такий важливий макроекономічний фактор, як валове нагромадження основного капіталу,
млн грн у зіставних цінах 2005 р. (I_05).
Результати генерації економетричних рівнянь та їхні статистичні характеристики наведено нижче.
1. Оцінка впливу темпів зміни обсягу доданої вартості, виробленої
у сфері послуг України, на реальну динаміку ВВП на душу населення.
GDP_PER_$2005/GDP_PER_$2005(-1) = 1.017867658 +
0.008961821519*DS_SERV_I - 0.01558262867*F2008_1
Таблиця 4.16
Статистичні характеристики рівняння 1
Dependent Variable: GDP_PER_$2005/GDP_PER_$2005(-1)
Method: Least Squares
Date: 07/11/14 Time: 14:59
Sample: 2001 2012
Included observations: 12
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
1.017868
0.010088
100.8985
DS_SERV_I
0.008962
0.001241
7.221425
F2008_1
-0.015583
0.015579
-1.000240
R-squared
0.854054 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.821621 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.029809 Akaike info criterion
Sum squared resid
0.007997 Schwarz criterion
Log likelihood
26.85431 F-statistic
Durbin-Watson stat
2.339314 Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
0.3433
1.049086
0.070578
-3.975718
-3.854492
26.33328
0.000173

Джерело: розраховано автором.
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2. Оцінка впливу на обсяг ВВП на душу населення: а) частки обсягу доданої вартості, виробленої у сфері послуг, у загальному ВВП країни;
б) темпів зміни обсягу доданої вартості, виробленої у сфері послуг України.
GDP_PER_$2005 = -2431.671997 + 74.48756622*DS_SERV_GDP +
21.18036439*DS_SERV_I + 91.1534111*F2008_1
Таблиця 4.17
Статистичні характеристики рівняння 2
Dependent Variable: GDP_PER_$2005
Method: Least Squares
Date: 07/11/14 Time: 14:46
Sample: 2001 2012
Included observations: 12
Variable
Coefficient
C
-2431.672
DS_SERV_GDP
74.48757
DS_SERV_I
21.18036
F2008_1
91.15341
R-squared
0.823374
Adjusted R-squared
0.757139
S.E. of regression
140.8892
Sum squared resid
158798.2
Log likelihood
-73.97016
Durbin-Watson stat
1.876138

Std. Error
t-Statistic
813.1660
-2.990376
14.08791
5.287338
8.258067
2.564809
76.20217
1.196205
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0173
0.0007
0.0334
0.2659
1856.842
285.8902
12.99503
13.15666
12.43115
0.002219

Джерело: розраховано автором.

3. Оцінка впливу на обсяг ВВП на душу населення: а) частки обсягу доданої вартості, виробленої у сфері послуг, у загальному ВВП країни;
б) темпів зміни обсягу доданої вартості, виробленої у сфері послуг України;
в) реальних інвестицій в основний капітал (I_05).
Довідка: останній фактор додано для підвищення точності моделювання.
GDP_PER_$2005 = -1929.144773 + 0.004940715853*I_05 +
9.339353416*DS_SERV_I + 58.6221534*DS_SERV_GDP 24.49814281*F2008_1
Результати генерації рівнянь 13 та їхні статистичні характеристики
(табл. 4.164.18) свідчать про наявність суттєвого позитивного впливу динаміки сфери послуг та збільшення її частки у ВВП на рівень загального
макроекономічного розвитку та рівень життя населення в Україні. Отже,
ефективний і динамічний розвиток сфери послуг є вагомим чинником забезпечення збалансованого макроекономічного зростання.
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Статистичні характеристики рівняння 3
Dependent Variable: GDP_PER_$2005
Method: Least Squares
Date: 07/11/14 Time: 15:08
Sample: 2001 2012
Included observations: 12
Variable
Coefficient
C
-1929.145
I_05
0.004941
DS_SERV_I
9.339353
DS_SERV_GDP
58.62215
F2008_1
-24.49814
R-squared
0.949992
Adjusted R-squared
0.921417
S.E. of regression
80.14280
Sum squared resid
44960.08
Log likelihood
-66.39900
Durbin-Watson stat
2.650633

Таблиця 4.18

Std. Error
t-Statistic
477.7110
-4.038309
0.001174
4.209974
5.475135
1.705776
8.855579
6.619799
51.31828
-0.477377
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0049
0.0040
0.1318
0.0003
0.6476
1856.842
285.8902
11.89983
12.10188
33.24469
0.000121

Джерело: розраховано автором.

До основних факторів, які обумовлюють розвиток сфери послуг, її
динаміку, структуру, місце та роль у суспільстві, економісти відносять
у першу чергу такі, як135: ВВП, доходи населення, індекс споживчих цін,
обсяг реалізованих послуг. У більш поглибленому розрізі фактори поділяють на такі, що відображають вплив макросередовища (політичні, економічні, соціальні, технологічні, правові, екологічні) і мікросередовища
(ресурси, управління, планування, організація, мотивація, координація,
контроль)136.
На наш погляд, загальна логіка побудови економіко-математичної моделі дослідження динаміки сфери послуг у контексті забезпечення збалансованого макроекономічного розвитку може бути зображена таким чином
(рис. 4.5).

Аракелова І.О. Аналіз впливу основних факторів на розвиток сфери послуг на основі розробки
багатофакторної математичної моделі [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1673
136 Пойта І.О. Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://eprints.zu.edu.ua/11633
135
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Загальна логіка побудови економіко-математичної моделі
дослідження динаміки сфери послуг
Система показників, що
характеризують розвиток сфери
послуг у контексті збалансованого
макроекономічного розвитку
•

Додана вартість сфери послуг, у т.ч.
частка у ВВП країни
Зайнятість у сфері послуг, у т.ч.
частка у загальній зайнятості
Валове нагромадження основного
капіталу у сфері послуг, у т.ч. частка
у загальному обсязі
Експорт послуг, у т.ч. частка у
загальному експорті
Імпорт послуг, у т.ч. частка у
загальному імпорті
Прямі іноземні інвестиції у сферу
послуг, у т.ч. частка у загальному
обсязі
Середня заробітна плата, у т.ч.
відносно середньої по економіці
Індекс цін на послуги
Фінансування послуг за рахунок
бюджету
Макроекономічна ефективність
послуг, що фінансуються державою

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Фактори макровпливу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нормативно-правові
Політичні
Економічні
Соціальні
Технологічні
Рівень відкритості економіки
Рівень глобалізації
Фактори мікровпливу
Ефективність організаційної
форми
Професійність, навчання
кадрів, мотивація праці
Рівень технологій
Інформаційне середовище
Рівень управління, планування,
організації, координації,
контролю
Вихід на локальні внутрішні та
зовнішні ринки послуг

Рис. 4.5. Загальна логіка побудови економіко-математичної моделі
дослідження динаміки сфери послуг
Джерело: розроблено автором.

З наведеного вище можемо зробити такі висновки:
 інтенсивність розвитку сфери послуг в Україні не є такою активною, як у
більшості країн, що розвиваються, і, як результат, сьогодні в структурі української економіки сфера послуг не має провідного значення. Це свідчить про
певну "відсталість" України на шляху побудови постіндустріальної економіки,
а отже, ефективний розвиток сфери послуг є важливим напрямом економічного зростання та забезпечення високого рівня й якості життя населення;
 порівняно невисокі темпи зростання експорту та імпорту послуг, а також їхня невисока частка в загальних обсягах зовнішньої торгівлі країни
сигналізує про низький рівень інтеграції України у світові ринки послуг. Зазначене свідчить про неефективність України щодо міжнародного розподілу
праці і суттєве "недоотримання вигід" від високого рівня відкритості національної економіки. У цьому контексті ефективний розвиток сфери послуг та
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підвищення конкурентоспроможності останніх з метою виходу на світові
ринки послуг є важливим напрямом як економічного розвитку країни, так
і зміцнення її позиції на сучасних (перспективних) світових ринках з метою
отримання вигід від глобалізації;
 позитивним з точки зору забезпечення майбутнього розвитку економіки на інноваційних засадах є те, що одне з провідних місць у структурі сфери послуг займають такі перспективні напрями, як "Інформація та телекомунікації" і "Професійна, наукова та технічна діяльність". Суттєвим ризиком
суспільного розвитку України вбачається дуже низька частка у структурі
послуг таких важливих напрямів, як "Освіта", "Охорона здоров‘я та надання
соціальної допомоги", "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", які є основою для розвитку людини, рівня та якості життя населення, якості людського капіталу. У цьому контексті підвищення економічної ефективності сфери послуг прогнозується на шляху подальшої інтенсифікації напрямів "Інформація та телекомунікації" і "Професійна, наукова та технічна діяльність"
та суттєвого підвищення місця й ролі "Освіти", "Охорони здоров‘я та надання соціальної допомоги", "Мистецтва, спорту, розваги та відпочинку"
 при побудові економіко-математичної моделі дослідження розвитку сфери послуг у контексті збалансованого економічного розвитку, слід враховувати
фактори макровпливу (нормативно-правові, політичні, економічні, соціальні,
технологічні, рівень відкритості економіки та рівень глобалізації) та мікровпливу
(організаційна форма, кадри, інформаційне середовище та рівень технологій,
рівень управління, планування, організації, координації, контролю, вихід на
локальні внутрішні та зовнішні ринки послуг).
Розвиток освітніх послуг і науки як фактор збалансованого
макроекономічного розвитку в Україні
Ринкові послуги в сучасному світі надзвичайно різноманітні. Нині перед
країнами світу стоїть проблема переходу до економіки нової якості  економіки знань, формування якої пов‘язано з такими пріоритетними напрямами розвитку, як освіта і наука, охорона здоров‘я, культура, інформаційнокомунікаційні технології та зв‘язок, інновації.
Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу у другій половині минулого сторіччя, який докорінно змінив характер економіки більшості країн
світу, поставивши їх на якісно іншій – постіндустріальний  ступінь розвитку, став можливим у першу чергу за рахунок активного накопичення нових
знань та розширення їх застосування в економіці. В кінцевому рахунку саме
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знання, ставши продуктивною силою економіки, спричинили якісне переродження останньої.
У сучасному світі високих технологій та посилення конкуренції на ринках
новітніх розробок роль "знаннєвого" фактора посилюється. Сучасні концепції економічного розвитку дедалі більше уваги приділяють дослідженню
такого важливого фактора, як розвиток знань, а в економічній теорії сформувався новий напрям досліджень, що являє собою цілісну систему поглядів, яка дістала назву "економіка знань". На переконання вчених-економістів, "загальновизнаною стала думка про те, що сьогодні тільки через
знання можна створити і розвивати економіку, здатну бути конкурентоспроможною і забезпечувати сучасний рівень життя населення. При цьому боротьба відбувається насамперед за подальше нагромадження знань, забезпечення їх безперервного трансферу в суспільстві і матеріалізації
в техніці й технологіях"137.
У цьому аспекті досягнення високого рівня технологічного укладу неможливе без належного розвитку людського капіталу в таких напрямах, як:
налагодження сучасної системи професійної та вищої освіти, перекваліфікації та підвищення кваліфікації; вдосконалення системи охорони здоров‘я,
упровадження профілактичної медицини; розвиток науки як бази для
інноваційного, технологічного, інформаційного, знаннємісткого розвитку
суспільства.
Отже, забезпечення ефективного розвитку через розбудову економіки
знань потребує формування відповідного "знаннєвого" середовища, в першу чергу – створення якісної системи науки і освіти. У цьому контексті важливо дослідити динаміку та особливості розвитку освітніх послуг та наукової діяльності в Україні, їхній вплив на людський та економічний розвиток
країни, оцінити економічну ефективність бюджетних витрат, які спрямовуються державою для фінансування освіти та науки.
Довідка: сучасні економічні теорії та практика державного управління
особливу увагу акцентують на людському факторі як основній продуктивній
силі суспільства, надаючи пріоритет інвестиціям у розвиток людини. Саме
людина як носій загальних і професійних знань і навичок з можливістю постійного навчання і самовдосконалення вважається сьогодні основним чинником забезпечення сталого економічного розвитку на інноваційних засадах.
Відповідно як міжнародні організації, так і уряди країн світу, розробляючи
Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К. : Основа, 2006.
– 592 с. – С. 11.
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різного роду стратегії і програми, в центр уваги ставлять розвиток людини,
сім‘ї, громади. Так, діяльність ООН дедалі більше орієнтується на проблеми
та розвиток людини у глобальному вимірі (зокрема, готується щорічний звіт,
де проводиться порівняння основних складових життя людини по країнах
світу, серед яких основне місце займає індикатор доступу до знань), Європейська соціальна модель особливого значення надає умовам життя та праці
людей, МОП опікується створенням умов для життя та розвитку працюючої
людини, особливо акцентуючи на забезпечення доступу до знань. Стратегічні
й програмні документи уряду і Президента України також містять положення
щодо створення належних умов життя, праці і розвитку людини як важливого
чинника економічного розвитку.
Освіта і наука як фактори макроекономічного розвитку:
порівняння з країнами світу
Порівняльний аналіз, здійснений на базі доповідей ООН "Про розвиток
людини" за відповідні роки138, показав, що:
а) Україна має високі досягнення у сфері освіти, зокрема рівень грамотності дорослого населення, рівень охоплення населення початковою, середньою та вищою освітою перебувають на рівні країн з дуже високим рівнем
розвитку людини і є одними з найвищих серед країн своєї групи (з високим
рівнем розвитку людини);
б) досить високі досягнення освіти у кількісному виразі порівняно з іншими країнами світу є, зокрема, результатом здійснюваної державної політики у сфері освітніх послуг, включаючи досить високий рівень прямої фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів (рис. 4.6) відповідно до
існуючого рівня ВВП;
в) порівняння за виробництвом валового національного доходу (ВНД)
на душу населення (рис. 4.7) свідчить, що Україна у рази відстає від країн
з дуже високим рівнем людського розвитку і є однією з найгірших серед
країн своєї групи (з високим рівнем людського розвитку).
Відповідно до міждержавних порівнянь можемо констатувати суттєве відставання України за рівнем ВНД на душу населення на тлі досить високого
рівня забезпеченості освітніми послугами, що свідчить про наявність
в Україні суттєвого дисбалансу між розвитком освітніх послуг і макроекономічною динамікою. На наш погляд, першопричиною такої ситуації
є, з одного боку, низька якість освітніх послуг, їхня невідповідність сучасним
Доклады о развитии человека:
http://www.un.org/ru/development/hdr/
138
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Рис. 4.6. Державні витрати на освіту, середні у 2000–2007 рр., % від ВВП
Джерело: Доклад о развитии человека. 2010 [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/index.shtml
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потребам економічного розвитку, з іншого  низький попит сучасної економіки на якісну освіту.
Довідка: в Україні у період 2000–2008 рр. рівень безробіття робітників із середньою та вищою освітою (14,6%) суттєво перевищував рівень безробіття
малоосвічених робітників з початковою і середньою освітою (6,7%)139. Така
ситуація може свідчити про: незатребуваність висококваліфікованих та освічених кадрів сучасною українською економікою; низький рівень професійної кваліфікації та освіченості кадрів через низький рівень освітніх послуг, що надаються; невідповідність між структурою попиту та напрямами освіти.
Вагомим чинником економічної неефективности освітніх послуг в Україні
є, на наш погляд, державна політика щодо наукових досліджень. Порівняльний аналіз, здійснений на базі доповідей ООН "Про розвиток людини"
за відповідні роки140, показав, що:
а) державні витрати України на науку як частка від ВВП є суттєво нижчими на тлі країн з дуже високим рівнем людського розвитку і середніми
серед країн своєї групи (з високим рівнем людського розвитку) (рис. 4.8).
Проте, зважаючи на порівняно низький рівень ВВП в Україні, державні витрати на наукові дослідження і розробки реально є досить низькими, що
певною мірою пояснює їхню економічну неефективність, зокрема щодо
інноваційного розвитку;
б) кількість науковців у розрахунку на 1 млн населення в Україні є невисокою порівняно з іншими країнами світу (рис. 4.9);
в) країни з дуже високим рівнем розвитку людини (і високим рівнем економічного розвитку) відрізняються найбільшими державними витратами на
науку (як частки від ВВП) і найбільшою чисельністю науковців у розрахунку
на 1 млн населення. Тобто можна зробити висновок, що політика країн
світу, орієнтована на підтримання високого рівня витрат на наукові дослідження і розробки та високу кількість наукових працівників, обертається
прямим економічним ефектом;
г) країни з високим рівнем державних витрат на науку та високою чисельністю науковців мають порівняно вищий рівень виданих патентів (рис.
4.10), що свідчить про тісний зв‘язок науки з економікою через активізацію
інноваційних процесів.
Доклад о развитии человека. 2010 [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/index.shtml
140
Доклады о развитии человека: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.un.org/ru/development/hdr/
139
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Рис. 4.8. Державні витрати на наукові дослідження і розробки, середні
в 2005–2010 рр., % від ВВП
Джерело: Доклад о развитии человека. 2013 [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.un.org/ru/development/hdr/2013/index.shtml
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Джерело: Доклад о развитии человека. 2013 [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.un.org/ru/development/hdr/2013/index.shtml

У структурі бюджетних витрат на освіту в Україні основну частку становлять витрати на загальну середню й вищу освіту (станом на 2012 р. 45
і 32% відповідно). Спостерігається тенденція збільшення частки бюджетних
витрат за всіма напрямами освіти – дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої – як у загальному обсязі витрат зведеного бюджету (рис. 4.11), так і у ВВП країни (рис. 4.12), що можна інтерпретувати як
посилення освітньої складової ВВП.
Економіко-математична оцінка впливу державних витрат на освіту
на збалансований економічний розвиток в Україні
Для дослідження державних витрат на освіту як чинника збалансованого економічного розвитку пропонується оцінити вплив витрат, які спрямовуються на освіту (як частки від обсягу ВВП), на: а) реальну макроекономічну
динаміку; б) індекс людського розвитку; в) розвиток інноваційних процесів.
Цікаво також дослідити вплив на макродинаміку такого чинника, як обсяг
державних витрат на наукові і науково-технічні роботи. Вирішення окреслених завдань дозволить визначити рівень макроекономічної ефективності
бюджетних витрат на освіту та науку, або, іншими словами, оцінити їхню
"економічну віддачу".
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Рис. 4.11. Динаміка структури видатків зведеного бюджету на освіту за
напрямами освіти, частка від загальних видатків зведеного бюджету, %
Джерело: розраховано згідно з інформацією Державної служби статистики України.
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Рис. 4.12. Динаміка структури видатків зведеного бюджету на
освіту за напрямами освіти, частка у ВВП, %
Джерело: розраховано згідно з інформацією Державної служби статистики України.
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Для економіко-математичного дослідження макроекономічного впливу
наведених вище чинників пропонуємо застосувати економетричні методи,
які дають змогу оцінити кількісний взаємозв'язок між рядами економічної
динаміки. Математична формула, отримана за допомогою цих методів,
дозволяє вирахувати значення досліджуваного показника залежно від очікуваної динаміки факторів впливу. Для генерації рівнянь використовується
система економетричного моделювання EViews.
Економіко-математичне дослідження показало наявність позитивного та
суттєвого впливу: а) видатків зведеного бюджету на освіту (як частки у ВВП)
на динаміку реального ВВП та індекс людського розвитку; б) обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт (як частки у ВВП) на динаміку реального ВВП. Наведені статистичні характеристики згенерованих рівнянь свідчать про їхню відповідність економічній теорії (рівняння 1–3 табл. 4.19).
Економіко-математичні дослідження показали, що державні видатки на
професійно-технічну й вищу освіту (з лагом від 1 до 5 років) не мають позитивного впливу на збільшення випуску інноваційної продукції (рівняння 4–8
табл. 4.19). Тобто не існує суттєвого позитивного взаємозв‘язку між державними витратами на професійно-технічну й вищу освіту (як частки від ВВП)
та розвитком інноваційних процесів в економіці Україні  частка інноваційної продукції у ВВП зменшується на тлі збільшення частки державних витрат на професійно-технічну та вищу освіту у ВВП, що свідчить про економічну неефективність означених державних витрат. Аналогічні висновки
стосуються й інших показників інноваційного розвитку  упровадження
прогресивних технологічних процесів та виробництва нових видів продукції
в промисловості, питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі
промислової продукції, питомої ваги підприємств, що упроваджують інновації, динаміка яких не має суттєвого позитивного зв‘язку з динамікою державних витрат на професійно-технічну й вищу освіту.
Економіко-математичні дослідження показали, що динаміка частки інноваційної продукції не залежить також і від динаміки індексу людського розвитку – вони мають протилежну тенденцію (рівняння 9 табл. 4.19)  тобто
якісний, у тому числі освітній, рівень населення не спричиняє відповідного
впливу на розвиток інноваційних процесів в економіці України.
Зазначене вище свідчить про наявність в Україні дисбалансу між високим освітнім рівнем і розвитком економіки на інноваційних засадах.
Економіко-математичні дослідження підтверджують, що існує суттєвий
позитивний вплив обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт як
частки у ВВП на динаміку реального ВВП (рівняння 10 табл. 4.19). Тобто
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чим більшу частку виробленого ВВП суспільство витрачатиме на фінансування означеного напряму, тим кращою буде реальна макроекономічна
динаміка. З огляду на це суттєвим ризиком макроекономічного розвитку
є постійне зниження частки наукових та науково-технічних робіт у ВВП –
з 1,36% до 1,24 і 0,81% відповідно у 1996, 2003 і 2013 рр., що негативно
позначається на реальній динаміці ВВП і суттєво обмежує перспективи
інноваційного розвитку країни.
Таблиця 4.19
№
рівняння

1

2

3

4

5

6

7
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Модельований
показник*

Згенеровані економетричні рівняння

Реальний ВВП
GDP_05 = 1.40105375303*I_05 + 1.56497684394*ZAN +
України (у зістав(Т=7,25)
(Т=1,25)
них цінах 2005 р.) 4558381.2856* OSVITA/GDP
(Т=9,44)
R-squared = 0.95; Durbin-Watson stat. = 1.81
Індекс людського ILR
=
0.590367915169
+
розвитку в Україні 2.07352329059*VID_ZB_OSVITA/GDP
(Т=33,4)
(Т=7,18)
R-squared=0.82; Durbin-Watson stat.= 1.49
Реальна зміна
GDP_05/GDP_05(-1)
=
0.511029572453
+
ВВП України
0.323187803465*I_05/I_05(-1) +
(у зіставних цінах
(Т=5,97)
(11,35)
2005 р.)
0.197124842203*(NTR(-1)/GDP(-1))/(NTR(-2)/GDP(-2))
(Т=2,32)
R-squared=0.93; Durbin-Watson stat.= 1.72
Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.101238 - 2.506235*( PTO(-1) +
ної продукції
(Т=6,48) (Т= -3,59)
у ВВП
VO(-1))/GDP(-1)
R-squared=0.56; Durbin-Watson stat.= 0.88
Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.100325 - 2.510074*( PTO(-2)+
ної продукції
(Т=5,95) (Т= -3.29)
у ВВП
VO(-2))/GDP(-2)
R-squared=0.54; Durbin-Watson stat.= 1.11
Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.098812 - 2.557872*( PTO(-3)+
ної продукції
(Т=4,39) (Т= -2,44)
у ВВП
VO(-3))/GDP(-3)
R-squared=0.42; Durbin-Watson stat.= 0.71
Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.121764 - 3.778279*( PTO(-4)+
ної продукції
(Т=3,98) (Т= -2,56)
у ВВП
VO(-4))/GDP(-4)
R-squared=0.48; Durbin-Watson stat.= 0.70
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Продовження табл. 4.19
8

9
10

Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.119821-3.815818*( PTO(-5)+
ної продукції
(Т=3,25) (Т= -2,10)
у ВВП
VO(-5))/GDP(-5)
R-squared=0.42; Durbin-Watson stat.= 1,06
Частка інновацій- INOV_PROD/GDP = 0.331655 -0.396563* ILR
ної продукції
(Т=3,25) (Т= -2,10)
у ВВП
R-squared=0.463688; Durbin-Watson stat.= 0.802664
Реальна зміна
GDP_05/GDP_05(-1) = 0.511029572453 +
ВВП України
(Т=5,97)
(у зіставних цінах 0.323187803465*I_05/I_05(-1) +
2005 р.)
(Т=11,35)
0.197124842203*(NTR(-1)/GDP(-1))/(NTR(-2)/GDP(-2))
(Т=2,32)
R-squared=0.93; Durbin-Watson stat.= 1.72

Примітка. * Згенеровані рівняння відображають вплив досліджуваних чинників і можуть бути
доповнені іншими факторами,
де: GDP_05 – реальний ВВП, у зіставних цінах 2005 р.;
GDP – ВВП, у поточних цінах.
I_05 – обсяг реальних інвестицій, у зіставних цінах 2005 р.;
ZAN – чисельність зайнятих;
OSVITA – обсяг видатків зведеного бюджету на освіту;
ILR – індекс людського розвитку, розрахований ООН;
NTR – обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт;
INOV_PROD – обсяг випуску інноваційної продукції;
PTO – видатки зведеного бюджету на професійно-технічну освіту;
VO – видатки зведеного бюджету на вищу освіту.

З наведеного вище можемо зробити такі висновки:
 забезпечення ефективного розвитку через розбудову економіки знань
потребує формування відповідного "знаннєвого" середовища, в першу чергу – створення якісної системи науки та освіти. Економічним результатом
інвестицій у науку та освіту мають стати суттєві економічні вигоди, підвищення стандартів життя, підвищення конкурентоспроможності країни на
сучасних світових ринках;
 Україна має достатньо високий рівень забезпеченості населення послугами освіти. Як результат, показники грамотності дорослого населення, охоплення населення початковою, середньою і вищою освітою перебуваютья на
рівні країн з дуже високим рівнем розвитку людини і є одними з найвищих
серед групи країн з високим рівнем розвитку людини, до якої належить Україна;
 для України характерний досить високий рівень державних витрат на
освіту (як частки у ВВП), а останні, згідно з результатами економіко277
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математичних досліджень, спричиняють позитивний і суттєвий вплив як на
реальну динаміку ВВП, так і на індекс людського розвитку, що відповідає
теоретичним уявленням про позитивний характер впливу видатків розвитку
(якими є видатки на освіту) на макроекономічну динаміку;
 на тлі тенденції збільшення у структурі зведеного бюджету видатків на
освіту та високого рівня забезпеченості освітніми послугами в Україні спостерігається суттєве відставання за рівнем ВНД на душу населення порівняно з країнами світу, що свідчить про низьку макроекономічну ефективність освіти та існування дисбалансу між освітою й економічним розвитком;
 збільшення державних витрат на професійно-технічну та вищу освіту
не зумовлює збільшення частки інноваційної продукції у загальному випуску
(згідно з економіко-математичними дослідженнями державні видатки на
професійно-технічну й вищу освіту (з лагом від 1 до 5 років) не мають позитивного впливу на збільшення випуску інноваційної продукції), що свідчить
про економічну неефективність (нерезультативність) означених державних
витрат. Частка інноваційної продукції не залежить також і від динаміки індексу
людського розвитку – вони мають протилежну тенденцію. Тобто якісний,
у тому числі освітній, рівень населення не спричиняє відповідного впливу
на розвиток інноваційних процесів в економіці України, або, іншими словами, в Україні існує дисбаланс між високим освітнім рівнем населення і розвитком економіки на інноваційних засадах;
 суттєвим ризиком інноваційного розвитку в Україні є державна політика щодо наукових досліджень. Міждержавні порівняння свідчать, що високорозвинені країни з найбільш високим доходом (ВНД) на душу населення
використовують на державне фінансування наукових досліджень і розробок
найбільш високу (порівняно з іншими країнами) частку виробленого ВВП,
а також утримують найбільшу кількість науковців у розрахунку на 1 млн
населення. Відповідно рівень інноваційного розвитку таких країн є також
порівняно найвищим, що відображається кількістю виданих патентів у розрахунку на 1 млн населення. Або, іншими словами, політика високих державних витрат на наукові дослідження та підтримання високого рівня чисельності науковців через активізацію інноваційних процесів обертається
суттєвим економічним ефектом та зростанням рівня життя населення.
В Україні в 20002012 рр. спостерігається тенденція зменшення питомої
ваги обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП, наслідком чого стало аналогічне скорочення питомої ваги інноваційної продукції
в обсязі реалізованої промислової продукції, а останнє свідчить про спо278
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вільнення інноваційних процесів в економіці України. При цьому економікоматематичні дослідження свідчать про позитивний і суттєвий вплив питомої
ваги обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП на динаміку
реального ВВП.

4.3. Подолання дисбалансів у сфері житловокомунального господарства в контексті формування
стратегії модернізації економіки України
Виявлення та аналіз факторів, що перешкоджають реформуванню
ЖКГ та проведенню модернізації житлово-комунальної
інфраструктури
Реформування житлово-комунальної сфери в Україні триває десять
років. Між тим сфера ЖКГ до цього часу є однією з найменш реформованих; стан інфраструктури життєзабезпечення погіршується з кожним
роком; незадоволення населення надійністю та якістю комунальних
послуг зростає.
Серед найважливіших завдань нової редакції Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, схваленої Законом України від 11 червня 2009 року N 1511-VI , (далі – Програма), були визначені такі, як:
 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ;
 технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг
(ЖКП), у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання
використання альтернативних джерел енергії та видів палива;
 залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.
Означені завдання тісно між собою пов‘язані. Зважаючи на стан комунальної інфраструктури, беззбиткове функціонування підприємств ЖКГ
неможливе без проведення серйозного технічного переоснащення та модернізації систем життєзабезпечення, запровадження у сфері ЖКГ нових
енергоефективних технологій. Останнє, у свою чергу, неможливе без залучення інвестицій  як зовнішніх, так і внутрішніх.
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Програмою реформування ЖКГ було визначено й основні механізми фінансового оздоровлення підприємств та поліпшення технічного стану комунальних систем життєзабезпечення. Ними є:
 проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики і політики у сфері розвитку внутрішнього ринку; розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері;
 розвиток механізмів стимулювання державою інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання, зокрема
шляхом бюджетної підтримки проведення модернізації житловокомунальної інфраструктури;
 оптимізація системи управління підприємствами галузі та підвищення
на цій основі ефективності їх діяльності.
Cаме на розробленні та впровадженні цих механізмів і має будуватися
політика щодо модернізації житлово-комунальної інфраструктури та фінансового оздоровлення підприємств галузі на сучасному етапі. Між тим запровадження цих механізмів відбувається вкрай повільно. Причинами є:
– популізм влади стосовно ЖКГ, що базується на "радянських уявленнях" суспільства про те, що держава зобов‘язана забезпечити людину безкоштовним житлом, дешевими та якісними житлово-комунальними
послугами;
– сприйняття цієї сфери як елемента соціальної підтримки малозабезпечених як суспільством, так і владою.
Одними з основних факторів, що перешкоджають запровадженню передбачених Програмою механізмів та, відповідно, реформуванню ЖКГ та
проведенню модернізації житлово-комунальної інфраструктури, є недосконалість:
– тарифної політики;
– системи соціальної підтримки населення;
– законодавства, що регулює діяльність на ринках ЖКГ.
Увесь час реалізації Програми підходи до формування та реалізації тарифної політики у сфері ЖКГ змінювалися лише у теоретичній площині. Що
стосується практичного застосування нових інструментів державного регулювання цін/тарифів, то тут спостерігалися переважно косметичні заходи.
Розв‘язання найбільш серйозних проблем тарифоутворення щоразу відкладалося "на майбутнє". Тим часом технічні, екологічні та енергоефективні
характеристики комунальної інфраструктури погіршувалися загрозливими
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темпами. Складність завдань, які стоять перед державою у цій сфері, постійно зростала. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для відновлення
комунальної інфраструктури, збільшувався.
Тариф є економічною категорією, а отже, його рівень та основні принципи розрахунку впливають не лише на фінансово-економічний стан та перспективи розвитку комунальних підприємств та галузі ЖКГ в цілому, а й великою мірою – на макроекономічну ситуацію в Україні загалом. Останнє
виявляється, зокрема, у складності залучення коштів міжнародних фінансових організацій для підтримки фінансової стабільності в державі, обумовлює неефективні витрати бюджетних коштів на імпортовані енергетичні
ресурси, перш за все природний газ, сприяє підвищенню боргової залежності нашої країни до небезпечного рівня, призводить до обмеженості фінансових ресурсів, які могли б бути використані для соціальних чи інвестиційних програм.
Питання тарифної політики є одним із ключових у забезпеченні належного функціонування житлово-комунальної інфраструктури та її модернізації. Саме з огляду на тарифну політику в усьому світі сфера ЖКГ є інвестиційно привабливою для бізнесу, оскільки є "вічним бізнесом", у якому існує
постійна потреба суспільства. В Україні ж ця галузь лишається збитковою
та надзвичайно ризиковою і, відповідно, не представляє інтересу для стратегічних інвесторів.
Неефективність тарифної політики у ЖКГ обумовило стрімке зростання
кредиторської заборгованості підприємств ЖКГ навіть в умовах щорічного
збільшення видатків державного бюджету на пом‘якшення наслідків встановлення для підприємств економічно необґрунтованих цін/тарифів (див.
табл. 4.20).
Як видно з наведеної вище інформації, обсяг субвенцій з державного
бюджету на "пом‘якшення" ситуації у сфері тарифоутворення в ЖКГ має
сталу тенденцію до зростання. Так, за період 2006–2012 рр. обсяг субвенцій на покриття різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з водопостачання і водовідведення для населення зріс більш ніж у 4 рази, а субвенцій на надання пільг та житлово-комунальних субсидій населенню – у 3,37
раза. Значним є й обсяг компенсації різниці між ціною закупівлі імпортованого природного газу та ціною його реалізації підприємствам тепло комуненерго на виробництво тепла для населення (у 2011–2012 рр. ця субвенція
державним бюджетом не планувалася – компенсація мала здійснюватися
за рахунок дивідендів НАК "Нафтогаз України"). Загалом обсяг субвенцій на
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Таблиця 4.20
Видатки державного бюджету, спрямовані на пом’якшення наслідків
неефективної тарифної політики у сфері ЖКГ (факт), млрд грн
Показник / Роки

Субвенція на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на
теплову енергію та
послуги з водопостачання і водовідведення
Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці
між цінами закупівлі
імпортованого природного газу та його реалізації суб‘єктам господарювання на виробництво теплової енергії
для населення
Субвенція на надання
пільг та житловокомунальних субсидій
населенню
Сума державних субвенцій на дотування
тарифів на ЖКП
Доходи державного
бюджету
Частка субвенцій на
дотування тарифів на
ЖКП у доходах державного бюджету, %
Довідково: Видатки
зведеного бюджету на
охорону довкілля

2006

2007

Не
3,347** планувалося

2008

2,0*

Роки
2009

2010

0
(план –
2,396
2,866
2,400)

1,239 7,383 4,130 3,423
(46% (98% (255% (100%
плану) плану) плану) плану)

2,215

2011

3,961 3,616
(80% (85% 4,437
плану) плану)

2012

14,442
(90,2%
від плану)

0***

0***

5,131

6,068
(93%
плану)

7,455
(100%
плану)

5,562

5,2

13,0

10,963 8,554

8,934

14,449

133,5

165,9

231,7

209,7

240,6

314,6

346,025

4,166

3,13

5,6

5,23

3,56

2,83

4,17

1,636

2,240

2,764

2,538

2,872

3,890

5,298

Примітки. * Плановані обсяги.
** Погашення заборгованості минулих років.
*** Компенсація планувалася за рахунок дивідендів НАК "Нафтогаз України".
Джерело: видатки Державного бюджету України за програмною класифікацією за відповідні
роки, Бюджетні моніторинги за відповідні роки.
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дотування тарифів на означені житлово-комунальні послуги для населення
перебував на рівні 3–5% від доходів державного бюджету і суттєво перевищує, наприклад, такі важливі для суспільства видатки, як "Охорона навколишнього природного середовища".
Підґрунтям такого стану речей стала насамперед невідповідність між собівартістю і тарифами на житлово-комунальні послуги, що надаються населенню. Тарифи для населення (середні по країні) були суттєво нижчими за
собівартість виробництва відповідних послуг, а у разі теплопостачання тариф
навіть не завжди відшкодовував вартість витраченого палива.
Збереження низьких тарифів для населення замість того, щоб покривати витрати його соціально незабезпечених верств за рахунок соціальних
субсидій, мало небезпечні наслідки для розвитку ЖКГ. По-перше, запровадження принципу ―соціальної справедливості‖ через низький тариф не стимулювало ощадливе використання ресурсів. По-друге, провокувало стратегічно помилкові рішення всіх суб‘єктів ринку, серед яких найбільш небезпечними є такі, як: перехід на індивідуальне опалення в окремих квартирах;
нехтування використанням відновлювальних та альтернативних джерел
енергії; відмова від централізованого водопостачання тощо. По-третє,
штучне завищення періоду окупності інвестиційних проектів модернізації
систем життєзабезпечення і термомодернізації будівель.
Іншим важливим фактором було зниження стійкості бюджету внаслідок
непрогнозованого зростання обсягів компенсації різниці в тарифах між
цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб‘єктам
господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням. Зазначене дуже дорого коштувало суспільству загалом – обмежувалися можливості держави щодо розбудови соціальної інфраструктури;
втрачалися стимули запровадження програм енергозбереження та енергоефективності; стримувалися можливості з залучення фінансових ресурсів із
світових фінансових ринків.
Ситуація у сфері тарифного регулювання комунальних послуг різко
змінилася у 2014 р. Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) від
06.05.2014 передбачено ухвалення Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, та офіційне оприлюднення
рішення про підвищення тарифів на газ для кінцевих споживачів серед
населення на 56% з набуттям чинності у травні 2014 р. Аналогічно Нацкомпослуг зобов‘язана ухвалити рішення про підвищення тарифів на теп283
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лопостачання для населення на 40% у середньому, з набуттям чинності
1 липня 2014 р.
Меморандумом також передбачено публічне оголошення про рішення
України щодо графіка підвищення тарифів на період до кінця 2017 р., що
передбачатиме такі етапи:
– у 2015 р. підвищення тарифів на газ та опалення на рівні кінцевого
споживача у середньому на 40%;
– надалі – підвищення цих тарифів у середньому на 20% щорічно,
з набуттям чинності цього рішення 1 травня кожного року до того часу, поки
до 2018 р. не буде ліквідовано збитки "Нафтогазу".
Для того щоб вилучити з процесу тарифоутворення політичний компонент, Меморандумом передбачено внесення змін до законодавства, відповідно до яких встановлення тарифів на теплопостачання у країні буде виключною прерогативою Нацкомпослуг.
Реалізація у сфері тарифної політики заходів, що передбачені Меморандумом, буде успішною для країни та суспільства в цілому, якщо держава
запровадить належну соціальну підтримку населенню з низьким рівнем
доходів. Таких родин в Україні дуже багато, а останнім часом унаслідок
стрімкого зростання курсу іноземної валюти та загострення політичної
і соціально-економічної ситуації їхня кількість зросла (див. табл. 4.21).
Таблиця 4.21
Розподіл населення України за рівнем доходів, 2012 р.
Рівень доходів на людину, на місяць
дол. США, за
дол. США,
грн
курсом 2012–
за курсом 2014 р.
2013 рр.
до 480
60
40
480,1–840,0
60,1–105
40,1–70
840,1–1200,0
105,1–150
70,1–100
1200,1–1560,0
150,1–195
100,1–130
1560,1–1920,0
195,1–240
130,1–160
1920,1–2280,0
240,1–285
160,1–190
2280,1–2640,0
285,1–330
190, 1–220
2640,1–3000,0
330,1–375
220,1–250
3000,1–3360,0
375,1–420
250,1–280
3360,1–3720,1
420,1–465
280,1–310
Понад 3720,1
465,1
310,1
Джерело: за даними Держстату України.
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Україна, %
0,3
3,1
12,9
23,9
21,1
14,4
9,4
5,6
3,0
2,2
4,1
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Не менш небезпечною для суспільства є й структура сукупних витрат
домогосподарств (табл. 4.22). Витрати домогосподарств на продукти харчування становлять близько 50%; на житло, воду, електроенергію, газ,
тепло – близько 10%.
Таблиця 4.22
Структура сукупних витрат домогоподарств, 2012 р.
Витрати

Неспоживчі сукупні витрати, %
Споживчі сукупні витрати, %, у тому числі:
продукти харчування
алкогольні напої, тютюнові вироби
Житло, вода, електроенергія, тепло, газ та інше
паливо
Охорона здоров‘я
Транспорт
Зв‘язок
Відпочинок і культура
Освіта

Україна, % до загальних
витрат

9,1
90,9
50,2
3,5
9,9
2,3
3,4
2,8
2,0
1,3

Джерело: за даними Держстату України.

Сьогодні в Україні діє система соціальної підтримки населення, відповідно
до якої держава надає субсидії населенню в разі, якщо вартість оплати
житлово-комунальних послуг становить понад 15% (для пенсіонерів – понад 10%) від середньодушового доходу. Внаслідок підвищення тарифів
потреба у соціальній підтримці значно зросте. Ця обставина передбачена
Меморандумом між Україною та МВФ, яким планується вдосконалити адресний характер програм соціальної допомоги в Україні таким чином, щоб забезпечити повний захист вразливих верств населення від наслідків підвищення цін на газ та теплопостачання. Задля реалізації цієї програми соціальної підтримки передбачено пакет допомоги на суму 3 млрд грн.
Нині триває активна робота щодо удосконалення обчислення сум індивідуальної грошової допомоги, способу її доведення до отримувача,
а також адміністративних процедур, пов'язаних з отриманням доступу до
цієї допомоги. Ця нова схема набула чинності 1 липня 2014 р.
Суттєвим фактором, що перешкоджає залученню приватного бізнесу до
модернізації житлово-комунальної інфраструктури є недосконалість законодавства у цій сфері. На сьогодні воно містить цілу низку системних проблем,
які взагалі не дають змоги суб‘єктам ринку зрозуміти, на яких засадах,
з використанням яких правил працює ця сфера. Зокрема, чинне законодав285

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

ство не дає змоги однозначно визначитися, якими товарами та послугами
оперують ринки ЖКГ. Взагалі відсутній такий товар, як "холодна вода",
а змістовне наповнення більшості комунальних послуг, збільшення тарифів на які постійно обговорюються у суспільстві, у законах взагалі не визначено – їх назви містяться лише у нормативно-правових актах низького
рівня і, як правило, без визначення сутності послуги, що має надаватися.
Відповідно суб‘єктам ринку не зрозуміло: які заходи вони мають здійснити
у межах надання тієї чи іншої послуги, якими є права та обов‘язки виконавця цієї послуги.
Недосконалим є правовий режим внутрішньобудинкових мереж (теплопостачання, гарячого водопостачання, водопостачання та водовідведення),
що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир багатоквартирних будинків. На сьогодні майже всі ці мережі залишаються на балансі
ЖЕО (без наявності для цього правових підстав), а оплата за їхнє обслуговування та ремонт включена до квартирної плати. При цьому теплопостачальні та водопостачальні компанії надають комунальні послуги до окремих
квартир через внутрішньобудинкові мережі, доступу до яких вони не мають,
та несуть у зв‘язку з цим значні витрати, які не враховуються тарифом. Не
визначено, яким чином нараховувати та отримувати плату за житловокомунальні послуги, які використовуються для загальних потреб мешканців
багатоповерхового будинку.
Значно ускладнює діяльність суб‘єктів ринку у сфері ЖКГ та дезорієнтує
споживачів відповідних послуг і те, що модель організації ринків, які відносяться до сфери ЖКГ, кардинально відрізняється від моделі, що застосовується на ринках природного газу та електроенергії. Між тим ринки централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення перебувають у стані природної монополії та законодавством для
них запроваджено ті ж самі принципи державного регулювання, що й для
ринків природного газу та електроенергії.
З часом проблеми законодавчого регулювання дедалі більше загострюються. Так, у квітні 2014 р. набув чинності Закон України "Про внесення
змін до деяких законів України" (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії) (№1198 від 10.04.2014 р.). Зазначеним законом внесено зміни, що
ще більш ускладнило діяльність суб‘єктів у сфері комунальних послуг.
Метою схвалення цього закону було віднесення до сфери регулювання
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, таких видів діяльності, як централізоване опалення, централізо286
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ване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Зазначені
послуги не належать до сфери природної монополії та внаслідок ухвалення
закону були штучно монополізовані. Законом на безальтернативній основі
визначено виконавців послуг з централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води (теплопостачальні організації), а також виконавців
послуг з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем (підприємство централізованого водопостачання
та водовідведення), та передбачено, що тарифи на відповідні послуги має
встановлювати Нацкомпослуг. Зазначеним законом створено нові колізії
у правовому регулюванні ринку комунальних послуг.
Окрім проблем із законодавством, у сфері ЖКГ не є досконалими
й інші питання правового регулювання, зокрема бюджетне й податкове.
Бюджетне законодавство чітко не визначає пріоритети, критерії та м еханізми надання бюджетної підтримки на довгострокову перспективу, що
призводить до невизначеності суб‘єктів ринку щодо програмного стратегічного розвитку. Податкова політика має переважно фіскальний характер та не містить реальних стимулів для підприємств, які вкладають
кошти у модернізацію.
Важливою перепоною для підвищення ефективності функціонування
систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення є й роздробленість та велика кількість малих підприємств, що не дає змоги концентрувати кошти для проведення модернізації, залучення кредитних ресурсів,
запровадження нових сучасних технологій. У зв‘язку з цим доцільним бачиться стимулювання державою процесу укрупнення підприємств галузі як
засобу оптимізації витрат та підвищення ефективності. Окрім підвищення
продуктивності праці, таке об‘єднання дасть змогу вирівняти тарифи у межах певної території.
Водночас таке об‘єднання може відбуватися лише на добровільних засадах за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування. Важливим при цьому є наявність певної державної підтримки для підприємств, що
вирішили об‘єднатися, зокрема, у разі реалізації інвестиційних програм
розвитку комунальної інфраструктури. Необхідно також розробити нормативно-правовий інструментарій об‘єднання підприємств.
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РОЗДІЛ 5

МАКРОБАЛАНСИ ТА ЇХНІ СКЛАДОВІ У СЕКТОРІ
ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
Сектор домашніх господарств займає особливе місце серед інституційних
секторів за рахунок своїх взаємозв‘язків з нефінансовими і фінансовими корпораціями, установами загальнодержавного управління і некомерційними
організаціями, що обслуговують домашні господарства (ДГ). Сектор ДГ є не
тількі постачальником робочої сили для всіх секторів економіки, а й основним
споживачем товарів і послуг, тому незбалансованість між платоспроможним
попитом і пропозицією товарів і послуг на споживчому ринку, між попитом
і пропозицією робочої сили на ринку праці порушує стабільність процесу
відтворення, його фаз: виробництва, обміну, розподілу і споживання.
Створення доданої вартості в процесі виробництва і суспільних відносин
обумовлено функціонуванням праці, її затратами і результатами, привласненням, обміном, розподілом і споживанням продуктів праці. Домашні господарства відіграють важливу роль у її формуванні і, як наслідок, у капіталізації економіки і нагромадженні багатства. Під час дослідження проблем
капіталізації в економіці України фахівцями ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", серед яких О.Барановський., В.Близнюк, І.Бобух,
В.Геєць, А.Гриценко, Б.Кваснюк, В.Корнеєв, Т.Кричевська, Б.Пасхавер,
Ю.Прозоров, Н.Шелудько, Л.Шинкарук, С.Шумська, Е.Юзефович,
О.Яременко, встановлено, що у національному капіталі (до складу якого
віднесено реальний, людський, природний, грошовий, фінансовий, капітал
банківської системи та небанківських фінансових установ) людський капітал
(за різними варіантами оцінки) становить 50–73%. У валовому нагромадженні основного капіталу частка домашніх господарств у 2008–2012 рр.
становила 12,3–9,6%141.
Однак малодослідженим залишається процес формування основних
джерел доходів домашніх господарств, отриманих від залучення праці економічно активного населення, їхній розподіл і використання на споживання
і заощадження у взаємозв‘язку з іншими секторами економіки, прояви дисКапіталізація економіки України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук
А.А. Гриценка. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – С. 175.
141
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пропорцій, протиріч, визначення їх наслідків у розвитку економіки і накопиченні багатства142.
У процесі дослідження розроблено і реалізовано методичний підхід для
оцінки збалансованості між платоспроможним попитом, доходами і структурою кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями використання на середньострокову перспективу; виконано сценарне коригування
тенденцій у доходах, споживанні та заощадженні домашніх господарств для
реалізації моделі ендогенного економічного зростання і подальшого соціального реформування в Україні; обґрунтовано пропозиції для досягнення
збалансованості між платоспроможним попитом і структурою кінцевих споживчих витрат за цілями використання у секторі домашніх господарств
у контексті перспектив розвитку внутрішнього споживчого ринку як чинника
соціально-економічного розвитку економіки України на середньострокову
перспективу.

5.1. Домашнє господарство у міжсекторному
розподілі доходів і заощаджень
За сучасних умов до інновацій і модернізації економіки України при порушенні об‘єктивних законів суспільного відтворення необхідно зважити на
те, що економіка України перебуває у стані системної кризи і перманентного розвитку внаслідок звуженого відтворення. Аналіз динаміки і структури
ВВП за категоріями кінцевого використання і доходу показав, що реалізована модель соціально-економічного розвитку в Україні у 1991–2013 рр.
Капіталізація економіки України. – С. 174–176; Шумська С.С. Капіталізація економіки:
системний підхід та методологічні напрями дослідження // Економічна теорія. – 2012. – № 1.
– С. 38–39; Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування національного багатства
України : монографія / НАН України ; Ін-т екон. та пронозув. – К., 2010. – С. 62–70;
Флербе М. За пределами ВВП: в поисках меры общественного благосостояния // Вопросы
экономики. – 2012. – № 2. – С. 52–66; № 3. – С. 32–51; Колот А.М. Методологічні аспекти
розвитку теорії розподільчих відносин // Економічна теорія. – 2008. – № 4. – С. 3–18; Лагутін
В.Д. Теоретико–методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна
теорія. – 2010. – № 1. – С. 29–38 ;Поворознюк І. Оплата праці в процесі трансформації
постсоціалістичної економіки // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 16–23.; Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4-х т. / ДННУ "Акад. фін.
управління" ; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. – Т. 4 : Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – 2011. – 608 с.; Кваснюк Б.Є. Заощадження як економічна категорія // Економіка і прогнозування. – 2000. – № 1. – С. 13–27;
Манків Григорі Н. Макроекономіка / пер. з англ. ; наук. ред. пер. С. Панчишина. – К. : Основи,
2000. – С 454–482.
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з точки зору розширеного відтворення і макроекономічних пропорцій
неефективна. Впродовж тривалого економічного циклу тренд її розвитку
характеризувався скороченням національної економіки, високими темпами
споживання за рахунок раніше створеного національного багатства і кредитів, перевищенням імпорту над експортом, деградацією виробничого і науково-технологічного потенціалу (табл. 5.1, рис. 5.1).
Таблиця 5.1
Структура ВВП України за категоріями кінцевого використання
у 1990–2013 рр., ВВП=100%; %
Роки

1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

КСВ

73,6
76,4
75,2
76,6
78,1
77,5
80,1
84,7
84,5
85,5
90,1
92,8

КСВДГ

54,8
49,7
54,3
57,2
58,7
58,7
61,4
63,7
63,4
66,5
70,0
72,7

ВН

27,4
26,7
19,8
22,6
24,7
28,2
27,9
17,0
18,4
20,7
18,3
15,7

ВНОК

23,0
23,3
19,7
22,0
24,6
27,6
26,4
18,3
18,1
18,6
18,8
18,2

Зміна
запасів

ВЗ

3,4
3,3
0,0
0,6
0,1
0,7
1,5
-1,3
0,3
2,1
0,2
-2,5

35,9
16,5
24,6
25,7
23,3
24,6
20,8
16,6
18,3
16,0
12,5
…

ІОК,
млрд
грн

31,1
9,3
23,6
93,1
125,3
188,5
233,1
151,8
150,7
209,1
233,4
204,0

ІОК, %

18,6
17,2
13,9
21,1
23,0
26,2
24,6
16,6
13,4
15,5
6,0
13,6

Примітка: КСВ – кінцеві споживчі витрати, КСВДГ – кінцеві споживчі витрати домашніх
господарств, ВН – валове нагромадження, ВНОК – валове нагромадження основного капіталу, ВЗ – валові заощадження, зміна запасів (матеріальних оборотних коштів), ІОК – інвестиції в основний капітал.
Джерело: розраховано за даними Національних рахунків України за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua.

Якщо порівнювати частку валового нагромадження основного капіталу
у структурі ВВП України з аналогічною у високорозвинених країнах і нових
країнах ЄС, то її зниження в Україні до 18% і валового нагромадження до
15,7% ВВП при зміні запасів до -2,5% ВВП є тривожним сигналом щодо
вибору можливих факторів економічного зростання національної економіки
на середньострокову перспективу (табл. 5.1–5.2).
Кумулятивну динаміку ВВП за категоріями кінцевого використання
у табл. 5.3 розраховано у постійних цінах 1990 р. У 2009–2013 рр. ВВП
становив 63,3–69,5% рівня 1990 р., кінцеві споживчі витрати домашніх господарств (КСВДГ) – 120,6–148,4%, валове нагромадження, зокрема, основ290
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ного капіталу, становило, відповідно, 16,7–16,5 і 21,5–22,9% від їхніх рівнів
1990 р. У 2013 р. на 1% приросту ВВП припадало понад 2% приросту кінцевих споживчих витрат ДГ і тільки 0,34% приросту валового нагромадження і
0,36% нагромадження основного капіталу, тобто у 2009–2013 рр. становище на споживчому ринку характеризувалося переспоживанням і недовикористанням ресурсів для нагромадження.
Таблиця 5.2
Валове нагромадження основного капіталу
в Україні та інших країнах у 2001–2010 рр., ВВП=100%; %
Країна

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Україна
Росія
Польща
Угорщина
Чеська
Республіка
Словаччина
Румунія
США
Німеччина
Франція
Велика
Британія
Японія

19,7
18,9
20,7
22,9

19,2
17,9
18,7
23,0

20,6
18,4
18,2
22,2

22,6
18,4
18,1
22,5

22,0
17,7
18,2
22,8

24,6
18,5
19,7
21,7

27,6
21,6
21,6
21,5

26,4
22,3
22,3
21,5

18,3
22,0
21,2
20,3

18,1
21,9
19,9
17,7

28,0

27,5

26,7

25,8

24,9

24,7

25,2

28,0

25,6

25,2

28,6
20,4
19,3
20,0
19,5

27,4
21,2
18,1
18,3
18,8

24,8
21,4
18,1
17,9
18,9

23,9
21,8
19,2
17,2
18,6

26,5
23,7
20,0
17,1
19,3

26,5
25,6
20,2
18,0
20,1

26,1
30,2
19,5
18,5
20,9

24,8
31,9
18,4
18,5
21,3

20,6
26,2
15,8
17,0
19,8

22,2
22,7
15,3
17,3
19,3

16,8
24,7

16,8
23,3

16,4
22,8

17,1
22,7

17,1
23,3

17,5
23,3

18,2
22,9

16,7
23,1

13,5
21,2

15,0
20,5

Джерело: розраховано у фактичних цінах за даними Статистичного відділу Організації
Об‘єднаних Націй: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://data.un.org/ Data.aspx?q=GROSS+ saving&d=SNA&f=group_code%3a401%3bitem_code%3a46.

Специфічною особливістю економічного і соціального розвитку в Україні
є те, що криза 2008–2009 рр. в умовах глобалізації почалася не на стадії
економічного зростання, а на стадії пожвавлення, коли основні макропоказники після попередньої трансформаційної кризи у 1991–1996 рр. ще не
досягли рівня 1990 р. ВВП у 2010–2013 рр. становив 66–70% рівня 1990 р.,
що є ознакою сучасної тривалої рецесії в економіці України (рис. 5.2).
Основи дисбалансів між обсягом споживчого ринку і платоспроможним
попитом ДГ уже формувалися через перерозподіл доходів від власності,
податки і через бюджетну політику. Цей розрив, що поглиблювався між
економічними пропорціями ВВП через формування основних джерел доходів між секторами економіки, стимулювався зростанням вищими темпами
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оплати праці та середньомісячної заробітної плати за низької продуктивності праці, значним обсягом соціальних трансфертів, що надавалися сектору
домашніх господарств у процесі перерозподілу отриманих і сплачених соціальних трансфертів у секторі загального державного управління для стимулювання споживання та поряд з іншими важелями для збереження стабільності на споживчому ринку (рис. 5.2, 5.3).
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кінцеві споживчі витрати ДГ

оплата праці
валове нагромадження основного капіталу
сальдо експорту та імпорту

валове нагромадження

Рис. 5.1. ВВП України за категоріями кінцевого використання і доходу
(у фактичних цінах) за 1990–2013 рр., ВВП=100%, %
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Таблиця 5.3
Кумулятивна динаміка ВВП і його складових за категоріями кінцевого
використання у 1995–2013 рр. 1990=100%; %
Роки

ВВП

ВВП за категоріями кінцевого використання
КСВ
ВН
ВНОК
E
I

ІОК

1995
47,8
62,8
19,2
19,1
43,4
33,2
29,1
2000
43,2
55,4
14,9
17,4
57,8
38,6
25,2
2005
62,7
88,8
25,9
29,3
75,4
60,4
56,8
2006
67,3
99,8
30,6
35,5
71,2
64,5
67,6
2007
72,6
113,4
38,5
44,0
73,6
78,4
87,7
2008
74,3
124,9
39,2
43,5
77,8
91,7
85,4
2009
63,3
109,6
16,7
21,5
60,7
56,0
50,0
2010
65,9
116,5
18,9
22,3
62,0
61,6
49,7
2011
69,3
129,7
22,0
23,7
64,0
72,4
60,8
2012
69,5
139,2
20,6
24,5
60,5
75,2
66,0
2013
69,5
147,0
16,5
22,9
55,1
70,7
58,7
Примітка: для кумулятивних індексів інвестицій в основний капітал (ІОК) використано реальний темп за відповідні роки.
Джерело: розраховано за даними Національних рахунків України за відповідні
роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 5.2. Кумулятивна динаміка складових ВВП у 1991–2013 рр.,
% у порівнянних цінах 1990 р.; 1990 р.= 100%.
Джерело: за даними Національних рахунків України за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua
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1,8
ВВП
1,6

продуктивність праці
оплата праці зайнятого

1,4

середньомісячна заробітна плата

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
роки
0,2

Рис. 5.3. Кумулятивні реальні темпи ВВП, продуктивності та оплати
праці зайнятого, середньомісячної заробітної плати в Україні
у 1991–2013 рр., 1990=1, разів.
Джерело: за даними Національних рахунків України за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua; Моніторинг макроекономічних та галузевих макропоказників. – 2014. – Випуск 3 (167). – С. 14, 68–70.

Отже, порушення об‘єктивних законів відтворення супроводжувалося
диспропорціями у структурі ВВП, незбалансованістю між споживанням
і нагромадженням за категоріями кінцевого використання ВВП і нерівномірним зростанням його складових. Диспропорції на макроекономічному рівні
не сприяли зростанню добробуту, супроводжувалися зниженням продуктивності праці і нижчим від можливого значенням реального наявного доходу
домашніх господарств.
Зниження валового нагромадження основного капіталу до рівня 1990 р.,
що становило 22,9% ВВП, а валового нагромадження 16,5% ВВП у 2013 р.
значною мірою обумовлено роллю секторів у валовому нагромадженні
основного капіталу і зниженням норми валового нагромадження основного
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капіталу (НВНОК) у 2012 р. до 35,3% рівня 1990 р. Міжсекторний розподіл обсягів валового нагромадження основного капіталу характеризувався
вищою часткою нагромадження у секторі нефінансових корпорацій (НК),
зростанням частки фінансових корпорацій і домашніх господарств,
а також зниженням частки сектора загальнодержавного управління, але
такий перерозподіл здійснювався переважно ривками та характеризу
вався нестабільним спадом або зростанням за окремими секторами
економіки (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Частка секторів у валовому нагромадженні основного капіталу
у 1990–2012 рр., %
Роки

НК

Вся економіка = 100%, у фактичних цінах
ФК
ЗДУ
ДГ
НКОДГ

% до 1990 р.
Норма ВНОК

1990
76,4
0,2
9,9
5,1
8,3
100,0
1995
66,3
1,5
21,1
4,2
6,9
40,0
2000
80,6
2,5
10,9
5,1
0,9
40,3
2005
79,1
2,1
12,1
6,0
0,8
46,7
2006
78,0
2,3
11,7
7,4
0,6
52,8
2007
76,5
2,9
13,2
7,0
0,4
60,6
2008
73,8
2,5
11,0
12,3
0,3
58,5
2009
80,0
2,5
8,5
8,7
0,4
34,0
2010
72,4
2,4
10,0
11,8
0,4
33,8
2011
76,0
1,9
9,9
9,5
0,4
34,2
2012
77,0
1,9
10,6
9,6
0,2
35,3
Джерело: розраховано за даними Національних рахунків України за відповідні
роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua

У кризовий період для сектора нефінансових корпорацій норма ВНОК
зросла внаслідок зростання заборгованості цього сектора, але тим глибшим був її спад у 2010–2012 рр. Норма валового нагромадження для сектора фінансових корпорацій та домашніх господарств у 2012 р. зростала,
але після значних коливань для сектора загального державного управління
її значення залишалося на рівні 2000 р. і навіть сягнуло нижче допустимого
рівня (рис. 5.4).
Розподіл доходу між секторами економіки. Норма валового нагромадження основного капіталу залежить від наявного доходу, його використання на заощадження у секторах нефінансових, фінансових корпорацій,
а також його використання на споживання і заощадження у секторах домашніх господарств, НКОДГ, загального державного управління.
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Рис 5.4. Динаміка норми валового нагромадження основного капіталу
за секторами економіки у 1990–2012 рр., %
Примітка: норму валового нагромадження основного капіталу (НВНОК) розраховано відношенням валового нагромадження основного капіталу за секторами економіки до ВВП
(у фактичних цінах), %.
Джерело: для побудови рис. 5.4. і далі – для рис. 5.5–5.11 використано дані Національних
рахунків України за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua.
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Аналіз розподілу валового прибутку, змішаного доходу як основного між
секторами економіки за 1990–2013 рр. свідчить про зміну пропорцій у його
розподілі: частка нефінансових корпорацій знизилася з 73,2 до 56,3%
у 2000 р., у передкризовий період зросла до 61–62%, а надалі спала майже
до рівня 2000 р. і ще нижче (рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Динаміка частки доходів сектора нефінансових корпорацій
у міжсекторному розподілі доходів в Україні за 1990–2013 рр., %
Частка валового прибутку, змішаного доходу фінансових корпорацій
зросла з 0,5 до 8,6% у 2004 р. і після незначного зниження до 5,6%
у 2005 р. далі зростала, досягнувши максимального значення 12%
у 2009 р., 10,8% – у 2010 р., у 2012 р. ця частка залишалася майже на рівні
попереднього року, тобто фінансові корпорації не тільки зберегли, але
й навіть примножили свої прибутки під час кризи, враховуючи, що сектор
фінансових корпорацій не виробляє товарів і послуг, а тільки виконує посередницьку та передавальну функції між секторами економіки. Водночас цей
сектор характеризувався помірно зростаючою динамікою прибутку, змішаного доходу і валового наявного доходу, але значна різниця між цими частками, а також між частками національного доходу і прибутку, змішаного
доходу вказувала на можливість їхнього зниження через використання
доходів від власності (та інших поточних трансфертів) (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Динаміка частки доходів сектора фінансових корпорацій
у міжсекторному розподілі доходів в Україні за 1990–2013 рр., %
У 2000–2013 рр. розвиток економіки залишався нестабільним. Окрім
зниження частки прибутку, змішаного доходу у структурі ВВП до 38% знижувалася й частка нефінансових корпорацій до 22–23% у 2005–2009 рр.,
зростала частка оплати праці і знижувалася частка податків.
Така структура розподілу прибутку, змішаного доходу між секторами негативно впливала на економічне зростання ВВП, оскільки знижувалася
частка реального сектора у виробництві товарів і послуг, створенні валової
доданої вартості і, відповідно, зростала частка прибутку фінансових корпорацій і домашніх господарств. На тлі останніх сектор загальнодержавного
управління також виявився неспроможним нарощувати свої доходи, його
можливості з точки зору отримуваного прибутку ставали дуже обмеженими.
Перерозподіл доходів між секторами у 2000–2013 рр. характеризувався
такими тенденціями.
По-перше, якщо у 2000 р. сектору нефінансових корпорацій належало
10,9% валового наявного доходу, 21,8 валового національного доходу
і 56,3% прибутку, змішаного доходу, то у 2010 р., відповідно, всього 3,6%,
8,3 і 56,4%, тобто різко зменшилася частка нефінансового сектора до зао298
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щадження, оскільки весь валовий наявний дохід цього сектора повністю
використовується на заощадження. Якщо частка валового наявного доходу
знизилася, то й перспективні можливості у розвитку цього сектора стали
низькими.
По-друге, за 2000–2013 рр. відбулася переорієнтація економічної активності від сектора нефінансових корпорацій до сектора домашніх господарств, коли частка скоригованого наявного доходу для ДГ зросла з 71%
у 2000 р. до 90,2 і наявного доходу з 57,1 до 76,5%; частка прибутку, змішаного доходу також зростала від 23% у 1990 р. до 36 у 2000 р. і до 40%
у 2010–2012 рр. Частка валового національного доходу домашніх господарств також зросла з 61 до 71%. На рис. 5.7 показано, що всі частки цих
категорій доходів для домашніх господарств за останні 12 років зростали,
що свідчить про перерозподіл доходів на користь цього сектора.
Отже, за 2000–2013 рр. відбулися суттєві зміни у структурі доходів, коли
зростала частка сектора домашніх господарств і знижувалася частка нефінансових корпорацій за всіма категоріями основних доходів. Однак зростання частки доходів домашніх господарств можна було б визнати позитивним явищем за умови, якщо зростатиме схильність домашніх господарств
до заощадження.
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Рис. 5.7. Динаміка частки доходів сектора домашніх господарств
у міжсекторному розподілі доходів в Україні за 1990–2013 рр., %
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Частка прибутку, змішаного доходу сектора загального державного
управління зростала з 2,3 до 6,9% у 2000 р., далі ж спадала, досягнувши
у 2008 р. низького значення – всього 2,8%, а за останні роки становила 4%
цього прибутку по економіці в цілому.
Сектор загального державного управління в умовах доходності 2,8–1,6%
отримував ресурси для валового наявного доходу за рахунок податків (17–
13% ВВП), що знижувалися. Сальдо первинних доходів (національний доход на рівні економіки), враховуючи від‘ємне сальдо доходів від власності,
сприяло відпливу капіталів з України, що особливо посилився у 2009–
2010 рр. Оскільки національний дохід через рахунок вторинного розподілу
доходу трансформувався у наявний дохід, що перевищив національний
дохід на величину трансфертів (що зросли до 2,9% у 2010 р.), то зростання
останніх означає, що основні платники трансфертів (сектор НФК і ЗДУ) та
їхні одержувачі, зокрема сектор ДГ, матимуть менше ресурсів.
Зниження частки прибутку, змішаного доходу сектора загального державного управління, зростання збитків від володіння власністю і чистих поточних
трансфертів свідчить про зниження якості економічного зростання, зменшення
ролі у цьому процесі не тільки економічної діяльності сектора нефінансових
корпорацій, але й сектора загального державного управління.
По-третє, динаміка частки наявного і скоригованого доходу, валового
національного доходу і прибутку, змішаного доходу сектора загальнодержавного управління мали тенденцію до зниження. Якщо врахувати, що
основними джерелами доходу цього сектора є оплата праці найманих працівників і податки на виробництво та імпорт, то зниження основних доходів
сектора загальнодержавного управління пов‘язано з тінізацією економіки.
Тому для сектора загальнодержавного управління найважливішим є легалізація доходів і сплата податків як з оплати праці зайнятих, з доходів від
володіння власністю, так із джерел нагромадження фінансових активів
(заощаджень, дивідендів тощо) (рис. 5.8).
Динаміка валових і чистих заощаджень. Величина заощаджень, з одного боку, залежить від створеної валової доданої вартості, її міжсекторної
структури, з іншого, – від системи оподаткування, спроможності управлінського апарату ініціювати прийняття рішень щодо згортання тіньової економіки, стабілізації грошового обігу. Структуру, тенденції у формуванні валової доданої вартості наведено на рис. 5.9. У 2009–2013 рр. знижувалася
частка валової доданої вартості нефінансових корпорацій, сектора загального державного управління; водночас для решти секторів простежувався
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тренд до зростання її частки для секторів фінансових корпорацій і домашніх
господарств.
частка доходів, %
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Рис. 5.8. Динаміка частки доходів сектора загальнодержавного
управління у міжcекторному розподілі доходів за 1990–2013 рр., %
Сектор загального державного управління безпосередньо впливав на
розвиток секторів економіки через розподільну функцію оподаткування.
Регулювання перерозподілу доходу між секторами економіки через надання трансфертів одним секторам і зміни податкового навантаження для
інших спрямовано, з одного боку, на підтримування стабільного розвитку
інституційних секторів, з іншого ж – такий вплив мав наслідком диспропорції
на макроекономічному рівні у споживанні та нагромадженні основного капіталу нефінансових корпорацій.
Як видно з рис. 5.9б, частка валової доданої вартості зростала для
сектора домашніх господарств і загальнодержавного управління, тобто
для секторів, які є основними споживачами ВВП за категоріями кінцевого використання. Частка валової доданої вартості нефінансових корпорацій як основного сектора у валовому нагромадженні мала тенденцію
до зниження (рис. 5.9 а).
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Для визначення, який саме сектор (домашніх господарств чи загального
державного управління) найбільше впливав на витіснення частки нефінансових корпорацій із структури доданої вартості, проведено порівняння зміни
реальних значень кінцевих споживчих витрат порівняно зі зміною валового
нагромадження капіталу. При незмінній частці кінцевих споживчих витрат
домашніх господарств динаміка зміни валового нагромадження капіталу
перебуває у диспропорції зі зміною кінцевих споживчих витрат сектора
загального державного управління. Скорочення кінцевих споживчих витрат
сектора загального державного управління супроводжувалося зростанням
темпів приросту валового нагромадження капіталу і навпаки. В дослідженнях Л.В.Шинкарук, І.В.Крючкової та інших дослідників доведено, що зростання державних видатків пов‘язане з міжсекторними диспропорціями,
зокрема, зі скороченням частки сектора нефінансових корпорацій у процесі
формування ВВП за категоріями кінцевого використання143.
На цій хвилі відповідно зростали валові заощадження домашніх господарств, фінансових корпорацій. Валові заощадження після кризового
2008 р. знизилися як у секторі загальнодержавного управління (досягли
у 2009–2010 рр. від‘ємних значень), так і нефінансових корпорацій
(рис. 5.10).
Валова додана вартість є основою для формування наявного доходу.
Як показав аналіз, валовий наявний дохід секторів нефінансових і фінансових корпорацій, які не беруть участі у кінцевому споживанні, повністю використовується на заощадження. Цим обумовлена необхідність зростання
обсягів наявного доходу як джерела оновлення основного капіталу і розширеного відтворення для нефінансових корпорацій144.
Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / пер. з англ. – К. : "Основи",
1995. – 544 с.; Скрипниченко М. Тема 22. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції //
Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 100–116; Шинкарук Л.В. Інституційні засади капіталоутворення в Україні // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 72–88; Крючкова І. Деструктивні
зміни в розподілі валового наявного доходу та напрями державної політики щодо їхнього
подолання // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 1. – С. 7–26.
144 Крючкова І. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку
ВВП // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 21–37; Швець С.М. Оцінка впливу
сукупних бюджетних витрат на темпи економічного зростання України // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2. – С. 35–46; Соколик М.П. Заощадження інституційних секторів економіки України у валовому нагромадженні основного капіталу: диспропорції та їх наслідки //
Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн :
матер. міжвід. наук.–теор. конф. / відп. ред. О.Г. Білорус – К. : Інститут світової економіки та
міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 105–109.
143

302

Розділ 5. Макробаланси та їх складові у секторі домашніх господарств України

% до загальної по економіці

а) валова додана вартість нефінансових корпорацій
80
НК
75

70

65

60
роки

б) валова додана вартість решти секторів
20

% до загальної по економіці

15

10

5

0

-5

ФК
ЗДУ
ДГ
НКОДГ
Оплата послуг фінпосередників

роки

Рис. 5.9. Структура валової доданої вартості за секторами економіки
України у 1990–2013 рр., % до загальної по економіці
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валові заощадження, % до загальних

Чисті заощадження сектора нефінансових корпорацій як частка від його
наявного доходу (після вилучення споживання основного капіталу) у 1990–
2000 рр. мали від‘ємні значення, відповідно, змінювалися з -4,8 до
-28,3%, а впродовж 2001–2008 рр. мали лише позитивні значення, досягнувши у 2004 р. найвищого за цей період 29,9% і критичного значення
4,5% від наявного доходу сектора у 2005 р. До 2001 р. у секторі нефінансових корпорацій не відбувалося навіть простого відтворення основного
капіталу, тому що низька частка чистих заощаджень у наявному доході
спричинила кризовий стан цього сектора впродовж попередньої трансформаційної кризи.
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Рис. 5.10. Динаміка валових заощаджень секторів економіки України
у 1990–2013 рр,, % до загальних по економіці
У 2001–2008 рр. частка чистих заощаджень у валовому наявному доході
сектора нефінансових корпорацій не мала цілеспрямованого характеру,
постійно коливалася в широкому діапазоні з 29,9 до 3,2%, що спричинило
значний спад чистих заощаджень до -50,3% у 2009 р. і ще майже у 2 рази
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нижчий у 2010 р., тобто у цьому секторі у посткризовий період відсутні заощадження для модернізації основного капіталу на сучасній технологічній
базі (рис. 5.11а).
Частка валових заощаджень у наявному доході сектора загального державного управління за 1990–2005 рр. змінювалася з 40 до 13,9%, а частка
чистих заощаджень – з 36 до 4,9%, що означало зменшення ролі сектора
у нагромадженні активів. Незважаючи на деяке зростання частки чистих
заощаджень сектора загальнодержавного управління у 2007–2008 рр. до
9,2 – -6,4%, у 2009–2010 рр. частки як валових, так і чистих заощаджень
у валовому наявному доході мали від‘ємні значення, відповідно, -32%
і -28,8% для валових і ще нижчі -42,6% і -38,5% для чистих заощаджень.
Зниження частки валових і чистих заощаджень сектора загальнодержавного управління означало, що активи цього сектора і можливості капітальних
вкладень у інвестиційні проекти для виробництва товарів для внутрішнього
споживчого та інвестиційного ринків вичерпано.
Частки валових і чистих заощаджень сектора домашніх господарств до
2000 р. знизилися, відповідно, до 2 і 1,5% валового наявного доходу порівняно з 15,5 і 14,5% у 1990 р., але до 2010 р. їхні частки поступово зростали
і становили, відповідно, 19,4 і 19% у валовому наявному доході, що були
майже удвічі вищими, ніж у 2008 р. (8,4 і 8,2%). Сектор некомерційних організацій, що обслуговує домашні господарства, мав від‘ємні значення чистих
заощаджень (у 2004 р. -6,1% валового наявного доходу) і залишався боржником інших секторів економіки.
Валові та чисті заощадження некомерційних організацій, що надавали
послуги, продукти домашнім господарствам безкоштовно або за мінімальними і пільговими цінами, зменшилися, оскільки до передачі їх на утримання місцевих бюджетів вони переважно фінансувалися та інвестувалися
нефінансовими корпораціями і сектором загальнодержавного управління.
Останні сприяли їхній діяльності, але внаслідок трансформацій у джерелах
фінансування НКОДГ значно знизили свої можливості (рис. 5.11б).
У табл. 5.5–5.6 наведено динаміку норми валових і чистих заощаджень
за секторами економіки України, де сектор домашніх господарств і фінансових корпорацій поки що має певні ресурси, що можуть бути використані
як джерело економічного розвитку145 [15, с. 21–27].

Крючкова І. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку
ВВП.
145
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б) частка чистих заощаджень для ФК, ДГ, НКОДГ
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Рис. 5.11. Динаміка частки чистих заощаджень за секторами
економіки України у 1990–2012 рр., % до загальнонаціональних
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Таблиця 5.5
Норма валових заощаджень за секторами економіки України
у 1990–2013 рр., ВВП=100%,%
Показник

Валові заощадження –
всього
у тому числі за секторами:
нефінансових корпорацій
фінансових корпорацій
загального державного управління
домашніх господарств
некомерційних організацій, що обслуговують ДГ

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

І пів.
2013

35,9 23,2 24,6 25,7 20,8 16,6 17,6 15,4 12,1

4,9

14,1
0,1

4,8 10,9

9,4

8,2

6,2

3,5

2,7

2,4

1,2

1,0

2,8

4,6

6,2

3,7

3,5

2,7

2,9

9,8 2,9
2,7 10,5

2,3 -4,9 -4,4 -0,3 -1,3
5,6 9,0 14,7 9,4 8,0

-3,6
4,2

0,0

0,1

0,1

10,8 16,2
10,1 1,6
0,8 -0,3

1,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Джерело: розраховано за даними статзбірників Держслужби статистики України "Національні рахунки України" за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 5.6
Норма чистих заощаджень за секторами економіки України
у 1990–2013 рр., ВВП=100; %
Показник

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Чисті заощадження –
всього
19,2 5,0 6,9 14,2 11,6 4,9 7,3 6,1 2,3
у тому числі за секторами:
нефінансових корпорацій
-0,7 -10,0 -3,1 0,4 0,6 -3,1 -4,6 -4,6 -5,1
фінансових корпорацій
0,1 0,9 0,9 2,5 4,2 5,8 3,3 3,2 2,4
загального державного управління
9,8 13,6 7,0 1,0 1,3 -6,5 -5,9 -1,6 -2,8
домашніх господарств 9,4 1,4 2,5 10,3 5,5 8,8 14,4 9,1 7,7
некомерційних організацій, що обслуговують ДГ
0,2 -0,9 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1

І п.
2013

-4,9

-6,6
2,7
-5,4
4,2
0,0

Джерело: розраховано за даними статзбірників Держслужби статистики України "Національні рахунки України" за відповідні роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua
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У табл. 5.7–5.8 наведено норми валових і чистих заощаджень в Україні та
інших країнах для порівняння і обґрунтування можливостей виходу економіки із
депресивного стану. Основна відмінність економіки України від економік високорозвинених країн полягає в тому, що в останніх основний капітал відповідає
переважно сучасному технологічному укладу, а вироблена продукція конкурентоспроможна на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Таблиця 5.7
Динаміка валових заощаджень в Україні та інших країнах
у 1999–2009 рр., ВВП=100%,%
Показник

Україна
Росія
Польща
Угорщина
Чеська
Республіка
Словаччина
Румунія
США
Німеччина
Франція
Велика
Британія
Японія

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009

22,5
28,2
20,2
20,5

24,6
36,2
19,5
21,7

25,6
32,5
18,4
21,3

27,7
29,3
16,5
18,8

27,8
28,7
17,0
16,3

31,8
30,8
15,9
17,2

25,7
30,9
18,1
15,9

23,3
30,6
18,0
16,3

24,6
38,6
19,4
16,4

20,8
19,6
19,1
16,8

16,6
29,1
18,2
18,8

24,6
23,7
11,1
17,9
20,3
21,8

24,8
23,4
15,5
17,8
20,2
21,6

24,2
22,4
16,6
16,2
19,5
21,3

22,4
21,6
20,9
14,3
19,4
19,8

20,7
18,2
17,1
13,5
19,5
19,2

22,0
19,7
17,9
14,1
22,0
19,0

23,9
20,3
14,4
14,6
22,1
18,6

24,7
19,7
15,9
15,8
24,2
19,4

24,4
22,1
17,4
13,9
26,0
20,1

24,5
20,8
19,8
11,9
25,2
19,5

20,5
16,4
…
10,3
21,5
16,3

15,7 15,0 15,4 15,3 15,1 15,0 14,4 14,1 15,6 15,0 11,7
22,5 27,5 25,8 25,2 25,4 25,8 26,8 26,9 27,3 25,0
…

Джерело: розраховано у фактичних цінах за даними Статистичного відділу Організації
Об‘єднаних Націй: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://data.un.org/Data.aspx?q=
net+ saving&d=SNA&f=group_code%3a401%3bitem_code%3a50

Таблиця 5.8
Динаміка частки чистих заощаджень в Україні та інших країнах
у 1999–2009 рр., ЧЗ в % до ВВП, %

Показник

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Україна
4,7 6,9 8,8 11,8 13,3 18,4 14,2 12,6 14,5 11,6 4,9
Росія
28,0 40,3 29,5 25,6 28,5 30,6 29,2 30,6 38,6 18,7 29,1
Польща
6,6 6,2 4,8 2,9 3,3 3,0 5,5 6,2 8,2 8,2 8,4
Угорщина
1,8 4,1 4,6 3,3 1,0 2,9 2,0 2,1 2,6 2,9 4,4
Чеська Республіка
4,3 4,2 4,1 3,9 1,1 3,1 4,9 7,2 7,7 8,0 4,2
Словаччина 2,8 2,5 1,8 -1,1 -2,6 0,1 0,7 2,0 5,8 4,6 -1,6
Румунія
11,2 15,7 16,9 21,2 17,5 18,8 15,4 16,0 17,9 20,3
…
США
6,7 6,3 4,5 2,5 1,8 2,5 3,0 3,8 1,7 -0,5 -2,5
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Продовження табл. 5.8
Німеччина
Франція
Велика Британія
Японія

5,5
9,6

5,1
9,3

4,5
8,6

4,4
7,1

4,5
5,8

7,1
6,1

7,1
5,5

9,5 11,2 10,4
6,1 6,7 5,6

6,2
1,8

4,5
7,4

3,8
7,6

4,2
5,6

4,1
4,8

4,2
4,5

4,0
4,6

3,5
5,9

3,1
5,8

0,5
…

4,8
6,4

4,8
3,5

Джерело: розраховано у фактичних цінах за даними Статистичного відділу Організації
Об‘єднаних Націй: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://data.un.org/Data.aspx?q=
net+ saving&d=SNA&f=group_code%3a401%3bitem_code%3a50

5.2. Пріоритети у витратах домогосподарств
і перспективи розвитку споживчого ринку України
Макроекономічні фактори у розвитку споживчого ринку України.
Основні напрями стратегії соціально-економічного розвитку України
у середньостроковій перспективі повинні бути спрямовані на розвиток споживчого ринку в процесі реалізації масштабної програми імпортозаміщення,
суттєвого розширення виробництва готової продукції для внутрішнього
споживчого ринку, у тому числі виробництва складної технічної продукції,
виробів медичного призначення, ліків тощо та орієнтації на завоювання
домінуючих позицій вітчизняного виробника на внутрішньому ринку.
Добробут людини, її спосіб життя, забезпечення потреб у матеріальних
і духовних благах залежать від виробництва, розвитку, якості та доступності
перш за все продовольчих продуктів, одягу, житла, предметів домашнього
вжитку, послуг з охорони здоров’я, освіти, відпочинку, культури та інших
потреб. Певний рівень життя формується під впливом розвитку реального
сектора економіки, зайнятості економічно активного населення, взаємозв‘язків із зовнішнім світом і конкурентоспроможності національних товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, що відповідають ціннісним пріоритетам домашніх господарств146.
Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка
України. – 2009. – № 4. – С. 14–28; № 5. – C. 15–35; Клейнер Г. Системная экономика как
платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики. – 2013. –
№ 6. – С. 4–27; Эллман М. Что исследование переходных экономик дало мейнстриму экономической теории // Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 98–121; Замулин О. Концепция
реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории // Вопросы
экономики. – 2005. – № 1. – С. 144–153; Столяров В. ВВП: мифы и реальность // Мировая
экономика и международные отношения. – 2012. – № 12. – С. 105–109; Подузов А.А., Кукушкин Д.К. Индивидуальное благосостояние и его измерение // Проблемы прогнозирования. –
2004. – № 2. – С. 115–126.
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Рейтинг країн світу за показником конкурентоспроможності згідно з методикою Всесвітнього економічного форуму включає оцінки показників, що
характеризують розвиток споживчого ринку: макроекономічне середовище,
ефективність ринку товарів і послуг, розмір внутрішнього ринку, ефективність ринку праці. У міжнародних порівняннях за розміром споживчого ринку Україна у 2008–2009 рр. посідала 31-е місце серед 134 країн, у 2009–
2010 рр. – 29-е місце. Однак у 2013–2014 рр. ранг України за цим показником знизився до 38 місця серед 148 країн. За ефективністю внутрішнього
ринку товарів Україна поступається високорозвиненим країнам унаслідок
невисокого рівня купівельної спроможності домашніх господарств і значного
згортання виробництва товарів домашнього вжитку для внутрішнього споживчого ринку.
За рівнем платоспроможності споживачів Україна посіла 71 місце серед
країн, які досліджувалися у 2009–2010 рр., 86 – у 2013–2014 рр. Стримують
розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків несприятливе макроекономічне
середовище, зокрема, відсутність модернізації виробництва товарів із високою доданою вартістю і глибокою переробкою ресурсів у національній економіці (табл. 5.9).
Таблиця 5.9
Індекс глобальної конкуренції України та окремі його складові
у міжкраїнових порівняннях у 2008–2013 рр., за рангом серед країн
Показник

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

Індекс глобальної конкуренції
72
82
89
82
73
84
із них за індексом:
макроекономічного
середовища
91
106
132
112
90
107
ефективності ринку товарів
103
109
129
129
117
124
за індексом розміру ринку:
31
29
38
38
38
38
внутрішнього
29
30
37
37
35
36
зовнішнього
37
37
37
36
37
37
платоспроможності
81
71
83
87
73
86
ефективності ринку праці
54
49
54
61
62
64
Довідково:
кількість обстежених країн
134
133
139
142
144
148
Джерело: Global Competitiveness Report 2013-2014 [Електронний ресурс ]. – World
Economic Forum, 2013. – 567 p. . – Доступний з : www.weforum.org

Фактично реалізований попит у 2001–2013 рр. за показником кінцевих
споживчих витрат домашніх господарств (у структурі ВВП) характеризував310
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ся такими тенденціями: поступово поліпшувалася структура витрат, але
вона залишалася недосконалою; знижувалася частка витрат на товари
першої необхідності, із них 49–39% витрачалося на продукти харчування;
зростала частка витрат на товари тривалого користування і послуги, але
лише 3,1–4,2% витрат домашніх господарств у 2001–2013 рр. припадало на
товари довгострокового користування (предмети домашнього вжитку, побутову техніку), решта 36–43% – на товари і оплату послуг соціальної інфраструктури147.
Витрати домашніх господарств поступово переорієнтовувалися на високотехнологічні і складні товари довгострокового користування (придбання
автомобілів, побутової техніки, електроніки, персональних комп‘ютерів), що
є переважно імпортними товарами, на нагромадження (і заощадження),
зокрема, на поточний ремонт і утримання житла, розвиток доступу до інформаційно-комунікаційних систем (Інтернет, персональні комп‘ютери, програмне
забезпечення для них, сотовий зв‘язок тощо), але такі товари залишалися
доступними переважно для заможніших домогосподарств. При зростанні
кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у структурі витрат зменшувалася частка витрат (власних коштів) на освіту, відпочинок і культуру,
що є негативним явищем у формуванні людського потенціалу України
(табл. 5.10)148.
Важливу роль в оцінці поточного становища домашніх господарств (ДГ)
у сучасних умовах надається соціологічним опитуванням, що при узагальненні результатів є більш мобільним джерелом інформації порівняно зі
щорічними статистичними даними про доходи і приватне споживання. Такими джерелами є: по-перше, щорічні дані Державної служби статистики
України про самооцінку домогосподарствами рівня своїх доходів за вибірковими опитуваннями домогосподарств у січні поточного року. Однак вони

Маевский В., Чернавский Д. О рациональном поведении реального потребителя // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – С. 71–85; Understanding Knowledge Societies [Електронний
ресурс]. – New York : Department of Economic and Social Affairs of United Nations, 2005. – 178
p. – Доступний з : http://hdrstats.undp.org; The Economist Intelligence Unit‘s quality–of–life index
[Електронний ресурс]. – Доступний з : www.en.wikipedia.org
148 Пустовойт О. Ринок споживчих товарів України: тенденції розвитку і вплив на структуру
економіки // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 59–69; Айзинова И.М. Экономика недопотребления // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 2. – С. 58–70; № 3. – С. 71–92; Пекут М. Міжкраїнні порівняння споживання домашніх господарств на початку ХХІ століття //
Економіка та прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 130–143.
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доступні для аналізу тільки через вісім місяців після їхнього узагальнення
по областях України149.
Таблиця 5.10
Структура кінцевих споживчих витрат домашніх господарств
за цілями використання у 2001–2013 рр.
Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств=100%; %
Показник

Продукти харчування та безалкогольні
напої
Алкогольні напої,
тютюнові вироби та
наркотики
Одяг і взуття
Житло, вода, електроенергія, газ та
інші види палива
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка
Охорона здоров‘я
Транспорт
Зв‘язок
Відпочинок
і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Різні товари та
послуги

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

49,2 39,2 37,9 37,6 39,0 39,8 40,3 41,6 38,9 39,2
5,4
6,3

6,2
5,2

6,2
6,1

5,9
5,5

5,5
5,7

6,5
5,7

6,6
5,9

6,1
6,0

7,7
6,6

7,8
6,2

9,3

10,2 11,2 11,6 11,0 12,9 13,0 12,8 12,2 11,2

3,1
3,7
9,8
3,6

3,9 3.8 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
4,4 4,1 4,0 3,8 5,1 4,9 4,6 4,7 5,0
13,3 13,7 14,4 15,3 10,5 10,7 11,1 12,3 12,4
4,4 4,2 3,8 3,2 3,1 2,7 2,2 2,4 2,5

3,1
1,7
2,2

5,5
2,1
3,0

5,2
1,9
2,8

5,2
1,7
2,7

4,6
1,5
2,6

4,2
1,7
2,8

4,1
1,6
2,8

4,2
1,4
2,7

3,9
1,4
2,4

4,2
1,3
2,4

2,6

2,6

2,9

3,5

3,8

3,6

3,3

3,2

3,4

3,6

Джерело: за даними Національних рахунків України за відповідні роки і попередні дані за
2013 р.: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua.

По-друге, квартальні дані опитування про економічне становище і політичні трансформації Українського інституту соціальних досліджень
ім. О.Яременка і Центру "Соціальний моніторинг" із залученням відділу
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ "Ін-

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового
опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.) : стат. зб. [Електронний ресурс]. –
К. : Держслужба статистики України, 2014. – 77 с. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua.
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ститут економіки та прогнозування НАН України", що мають цільове політико-економічне та соціальне спрямування150.
По-третє, щомісячні результати опитувань про споживчі настрої і очікування щодо розвитку економіки за спільним проектом, виконані українською дослідницькою компанією GFK Ukraine і Міжнародним центром перспективних досліджень протягом тривалого часу до січня 2011 р. Починаючи
з лютого 2011 р. компанія GFK Ukraine залишилася єдиним виконавцем
щомісячних досліджень про споживчі настрої населення України. Вона
входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group (четвертої за
розмірами дослідницької групи у світі), що об‘єднує 115 компаній майже
у 100 країнах світу. Дані соціологічних опитувань у динаміці при їхньому
узагальненні, з одного боку, є макроекономічними поточними оцінками
споживчих настроїв ДГ, економічних, інфляційних і девальваційних очікувань щодо розвитку економіки та споживчого ринку України у короткоі середньостроковому періоді, з іншого – інформацією з місячними лагами
про становище домашніх господарств в Україні, їхні наміри про витрачання
коштів на споживання в цілому151.
Наші узагальнення та оцінки про перспективи розвитку споживчого ринку в України базуються на даних опитувань про самооцінку домогосподарствами рівня своїх доходів, проведених за тривалий період Державною службою статистики України, оскільки такі дані характеризують споживчі наміри
за цілями використання коштів, що відповідають структурі кінцевих споживчих витрат домогосподарств.
Доходи, споживання і заощадження домашніх господарств (ДГ)
України. Поліпшення добробуту домашніх господарств асоціюється, поперше, зі зростанням середньодушового доходу, його достатністю для
забезпечення поточних потреб; по-друге, з стабільною схильністю до споживання і заощадження. Розподіл домогосподарств у 2000–2014 рр. за
оцінкою рівня своїх доходів свідчить, що їхня схильність до споживання
і заощадження поступово зростала. Переважно домашні господарства
спрямовували поточні доходи на споживання, внаслідок постійних інфляційних очікувань дбали про тимчасову вигоду від використання наявного
Балакірєва О.М., Середа Ю.В. Динаміка матеріального становища та соціально–
економічних очікувань населення // Український соціум. – 2014. – № 1. – С. 148–173.
151 Споживчі настрої в Україні (лютий 2011– вересень 2014) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.icps.ua/publications/cc.htlm; http://www.gfk.ua/public_relations/press
/press_articles/007508/index.ua.htlm
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доходу, щоб не ризикувати своїми заощадженнями. Як показано
у табл. 5.11, кількість домогосподарств, що відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування, зменшилася до 36% усіх ДГ у 2013 рр. порівняно
з 51% ДГ у 2000 р. і 40% ДГ у 2009 р. Частка домогосподарств, яким не
вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування, становила у 2011–
2013 рр. 2,5–3,3% ДГ порівняно з 20,6% ДГ у 2000 р. Цей кумулятивний
вплив за тривалий період за самооцінками домогосподарств показав, як
проявлялася економічна і соціальна нерівність, формувалися негативні та
загрозливі для національної безпеки такі явища, як: відсторонення окремих
груп населення з суспільного життя, поляризація та маргіналізація суспільства, оскільки близько 0,6 млн ДГ за рівнем своїх доходів впродовж останніх
14 років не змогли забезпечити навіть достатнє харчування.
У 2008 р. налічувалося близько 33% домогосподарств, що відносилися
до малозабезпечених, члени яких постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування; у 2009 р. таких ДГ було 40%, у 2011 р. – 39,0%,
у 2012–2013 р. – 37–36% ДГ. Кількість домогосподарств, яким впродовж
року не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування, стрімко зменшувалася від 21% ДГ у 2000 р. до 2,6% у 2008 р. і зросла до 3,3% ДГ
у 2013 р. (якщо ще враховувати тенденцію до зменшення загальної кількості домогосподарств в Україні) (табл. 5.11).
Статистичні дані опитувань про споживання домогосподарств показують існування в Україні значного прошарку злиденних і бідних сімей,
платоспроможний попит яких є недостатнім навіть для розширення
сегмента ринку продовольчих товарів і товарів першої необхідності.
Кількість таких домогосподарств, за самооцінкою рівня їхніх доходів, становила, як мінімум, 0,6 млн ДГ у 2013–2014 рр., причому такі домогосподарства є не тільки серед малозабезпечених, але й середньодоходних децильних груп за рівнем середньодушового загального доходу.
Водночас серед домашніх господарств зростала схильність до заощадження. Кількість домогосподарств, у яких доходів було достатньо, але
вони не заощаджували, змінювалася від 25,9% ДГ у 2000 р. до 52%
у 2008 р., до 45% ДГ у 2009 р. і до 49–50,5% всіх ДГ у 2010–2013 рр. Вважаємо, що цільові орієнтири до заощадження для цієї категорії домогосподарств, з одного боку, чітко не визначені, а з іншого – їхніх доходів недостатньо, щоб за існуючих споживчих цін задовольнити потреби вищого рівня,
наприклад, у комфортному та якісному житлі, сучасних товарах тривалого
користування або витратити кошти на відпочинок, проведення дозвілля для
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всієї сім‘ї. Взагалі, за даними вибіркового опитування, виходить, що потенціал до заощадження у домашніх господарствах до 2009 р. зростав,
у 2009 р. унаслідок кризи знизився, а у 2010–2013 рр. стабілізувався за
рахунок тих домогосподарств, доходів у яких було достатньо, але вони не
заощаджували.
Таблиця 5.11
Тенденції у самооцінках домогосподарств достатності рівня
доходів для споживання і заощадження у 2000–2013 рр.
всього домогосподарств=100%, %
Показник
2000 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Розподіл домогосподарств за оцінкою рівня своїх доходів:
доходів достатньо
і заощаджували
2,2 1,9 6,6 8,0 12,7 11,1 11,6 10,1 10,5 10,4
доходів достатньо, але не заощаджували
25,9 24,6 49,4 52,8 51,8 45,3 47,8 48,4 49,0 50,5
постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування
51,3 56,2 39,0 35,1 32,9 40,2 37,5 39,0 37,6 35,8
не забезпечували
навіть достатнє
харчування
20,6 17,6 5,0 4,1 2,6 3,4 3,1 2,5 2,9 3,3
Джерело: у табл. 5.11 і табл. 5.12 наведено дані та узагальнено тенденції за даними статистичних збірників: Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх
доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні
поточного року) за відповідні роки Державною службою статистики України: [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua.

Схильність до заощадження у 2011–2013 рр. для сектора домашніх господарств порівняно з іншими секторами економіки, зокрема з сектором нефінансових корпорацій ,значно підвищилася внаслідок зростання відсоткових
ставок на депозити домашніх господарств у банках. Якщо доходів було достатньо і у 2000 р. заощаджувало тільки 2,2% домогосподарств, то у 2008 р. –
13%, у 2009 р. – 11% ДГ, у 2010 р. – 12%ДГ; у 2011–2013 рр. схильність до
заощадження стабілізувалася на рівні 10–10,5% домогосподарств. Якщо
тепер разом додати ту частку домогосподарств, що заощаджували, і ту частку ДГ, що мали достатньо доходів, але не заощаджували, то майже у 60% ДГ
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у 2010–2013 рр. було достатньо доходів, щоб їхня схильність до заощадження і споживання динамічно розвивалася надалі (табл. 5.11).
Схильність до споживання і заощадження серед домогосподарств у розподілі за децильними групами. Кількість домогосподарств, що постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування, або не змогли забезпечити навіть достатнє харчування у 2013 р.,
становила, відповідно, 37–46% і 9–4% серед малозабезпечених домогосподарств із першої–третьої децильних груп; 48–23% і 3,5–2% серед протосередніх ДГ із четвертої–восьмої децильних груп. Навіть 15–9% ДГ і 0,7–
0,3% ДГ серед високодоходних домогосподарств із дев‘ятої–десятої децильних груп за рівнем середньодушового загального доходу постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування, або не забезпечували
навіть достатнє харчування (табл. 5.12).
Таблиця 5.12
Самооцінка домогосподарствами достатності доходів
для споживання і заощадження у 2013 р. за децильними групами
Всі домогосподарства у групі =100%;%
Показник

Всі ДГ

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем
середньодушових еквівалентних доходів у місяць
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII VIII
IX
X

Розподіл домогосподарств за оцінкою рівня своїх доходів у 2013 р.:
достатньо
і заощаджували
10,4 2,7 3,3 5,3 6,2 5,4 11,3 12,3 13,9 16,5 27,8
достатньо, але не
заощаджували
50,5 31,5 38,6 44,5 42,7 49,3 48,9 57,0 61,3 68,0 63,1
постійно відмовляли
у найнеобхіднішому,
крім харчування
35,8 36,9 52,0 45,8 47,6 42,1 37,2 28,9 23,2 14,8 8,8
не забезпечували
достатнє харчування 3,3 8,9 6,1 4,4 3,5 3,2 2,6 1,8 1,6 0,7 0,3
Примітка: кількість всіх домогосподарств України становила у 2012 р. – 16984,1 тис., у
2013 р. – 16958,7 тис.
Джерело: Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.). Статистичний збірник. [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 77 с. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua.

Спостерігалася значна диференціація домогосподарств у схильності до
заощадження за децильними (10%-ми) групами при розподілі ДГ за рівнем
середньодушового загального доходу. У 2013 р. у дев‘ятій–десятій дециль316
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них групах заощаджували 16,5–27,8% домогосподарств, тобто близько 0,3–
0,5 млн домогосподарств; решта 68–63% ДГ цих високодоходних децильних
груп за рівнем доходів мали достатньо доходів, але не заощаджували. Серед
протосередніх ДГ (тобто небідних ДГ, але яких за рівнем доходу ще не можна віднести до середнього класу) із четвертої–восьмої децильних груп кількість тих ДГ, у яких доходів було достатньо і вони заощаджували, було значно менша, ніж середу ДГ із дев‘ятої–десятої децильних груп, – усього 6–14%
ДГ. Кількість ДГ, доходів яких було достатньо, але вони не заощаджували,
становила серед протосередніх у цих групах 43–61% ДГ у 2013 р.
Малозабезпечені домогосподарства із першої-третьої децильних груп
за рівнем середньодушового загального доходу у 2013 р. також заощаджували. Серед них з рівнем доходів, достатнім для заощадження, налічувалося всього 2,7–5,3% ДГ; тих ДГ, рівень доходів яких був достатнім, але вони
не заощаджували, – 31–44% (табл. 5.12).
Отже, серед домогосподарств за рівнем середньодушового загального доходу за схильністю до споживання і заощадження спостерігалася
тенденція, коли дохід і його використання у домогосподарствах не відповідали соціально-економічному статусу домогосподарств і, за нашими
припущеннями, внаслідок отримання доходів від трудової міграції, від
функціонування економіки, що не спостерігалася, а також унаслідок
отримання негрошових доходів від самозайнятості.
За нашими припущеннями, у тих домогосподарствах, які в середньому
за величиною національної межі бідності належали до бідних і мали
б отримувати житлові субсидії та різні види соціальної допомоги, джерелом
для заощадження є доходи мігрантів з України, неформальна і тимчасова
зайнятість та інші джерела доходів (від здачі житла в оренду, його найму,
економія на споживчих витратах тощо).
Згідно з даними платіжного балансу надходження від приватних грошових переказів в Україну (у формі оплати праці, приватних трансфертів та
інших надходжень) у 2010–2013 рр. поступово зростали від 5,9 млрд дол.
США у 2010 р. до 8,5 млрд дол. США у 2013 р. і становили, відповідно, 4,3
і 4,7% ВВП України152.
Становище домогосподарств пом‘якшувалося можливістю мати додаткові джерела доходів і кошти для споживання і заощадження. В Україні
обсяг економіки, що безпосередньо не спостерігалася (за оцінками ДерПлатіжний баланс і зовнішній борг України: І квартал 2014 р. [Електронний ресурс]. – К. :
НБУ, 2014. – С. 75. – Доступний з : www.bank.gov.ua
152
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жавної служби статистики України із системи національних рахунків),
в середньому за 2001–2013 рр. становив 17,8% ВВП, а за останні 5 років
19% ВВП. Частка оплати праці у структурі ВВП за цей період коливалася
від 42,3% у 2001 (як найменша частка) до 51% ВВП у 2013 р. (як найбільша). Оцінки частки оплати праці на 2014–2017 рр. виконано на основі тренду для оплати праці за 1995–2013 рр. (а також під впливом таких факторів,
як: продуктивність праці, зміни у структурі ВВП за доходами, реальних темпів ВВП, індексу споживчих цін, мінімальних соціальних стандартів, чисельності зайнятих та інших факторів)153.
Оцінку обсягу економіки, що не спостерігалася, виконано за таких припущень. Якщо тільки 50% (за варіантом І) або 40% (за варіантом ІІ) обсягу
економіки, що не спостерігалася, було б спрямовано на приховану оплату
праці економічно активного населення, то частка оплати праці становила
б 58–61% ВВП (за варіантом І) і 56–59% ВВП (за варіантом ІІ) порівняно зі
статистично визначеною часткою оплати 48,2–51% ВВП у 2010–2013 рр.
(табл. 5.13). Крім того, вважаємо, що частка економіки, що не спостерігалася, у середньостроковій перспективі буде знижуватися під впливом нових
підходів, зокрема дооподаткування доходів, до розвитку малого (сімейного)
і середнього підприємництва, а також внаслідок здійснення заходів щодо
зменшення взагалі обсягів тіньової економіки на основі сумлінного виконання працівниками своїх обов‘язків на всіх щаблях управлінської, виробничої діяльності та у процесах обігу.
Таблиця 5.13
Частка наявного доходу домогосподарств і оплати праці
у структурі ВВП у 2010-2017 рр., ВВП=100%, %
Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Наявний дохід
75,7 73,3 78,7 79,0 84,6 82,3 78,9 81,7
Частка оплати праці
48,2 47,2 50,5 51,0 46,6 46,5 46,0 49,8
Частка оплати праці у ВВП разом з оцінкою обсягу оплати праці від економіки,
що статистично не спостерігалася:
за варіантом 1
57,7 57,3 60,3 60,8 55,5 54,5 53,0 56,3
за варіантом 2
55,8 55,3 58,3 58,8 53,8 52,9 51,6 55,0
Джерело: Національні рахунки України за відповідні роки і попередні дані за 2013 р.: [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua та наші оцінки.

Національні рахунки України за 1990–2000 роки. – К. : Держстат України, 2002. – 378 с.;
Національні рахунки України за 2010 рік. – К. : Держслужба статистики України, 2012. – 158
с.; Національні рахунки України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 142 с. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua
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Наміри щодо використання додаткових коштів (за їх наявності)
у домогосподарствах України. Аналіз першочергових намірів домашніх
господарств щодо цілей спрямування додаткових коштів у разі можливого
збільшення їхніх доходів у 2004–2014 рр. показав, що пріоритети у витрачанні додаткових коштів у ДГ поступово зміщувалися б до вищого рівня
потреб. Якщо за наявності додаткових коштів витратили б на їжу 43% ДГ
у 2004 р., то у 2011–2014 рр. – тільки 24–19% усіх ДГ. Витрати на одяг
і взуття за ці роки, відповідно, скоротилися б від 51% ДГ до 29% у 2014 р.,
тобто кількість тих ДГ, які за цей час змогли б спрямувати свої витрати на
забезпечення потреб у одязі та взутті, зменшилася б на 22% серед усіх ДГ.
Позитивна тенденція до зменшення кількості домогосподарств, які змогли
забезпечити потреби у достатньому харчуванні, одязі та взутті до 2014 р.,
свідчить про підвищення рівня задоволення першочергових потреб населення України у 22–24% ДГ. Однак для цієї категорії домогосподарств імовірно не вистачало коштів для забезпечення потреб у житлі, лікуванні, відпочинку, освіті (табл. 5.14)154.
Таблиця 5.14
Першочергові наміри щодо цілей спрямування додаткових коштів
при збільшенні доходів домогосподарств у 2004–2014 рр.,
всі домогосподарства=100 %; %
Показник
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
Кількість ДГ, які при значному збільшенні доходів спрямували б їх передусім на:
їжу
42,9 32,0 28,4 27,8 28,4 28,0 24,4 21,5 20,7 18,8
одяг, взуття
51,0 44,6 40,0 36,4 37,1 38,9 36,5 34,6 31,2 28,9
побутову техніку
35,1 40,8 41,0 39,0 33,9 32,9 34,6 33,7 32,3 32,9
лікування
51,4 49,1 49,7 46,0 48,7 48,0 46,4 47,5 47,0 45,4
відпочинок
34,8 38,9 42,7 46,0 46,6 46,9 48,1 50,3 53,2 55,3
освіту
20,6 19,6 20,0 19,5 18,8 18,8 17,9 18,4 18,0 17,9
придбання авто8,4 12,5 13,1 14,5 13,9 13,8 13,9 15,2 16,4 17,4
мобіля
житло
27,4 32,9 35,9 37,8 40,1 37,4 42,0 42,8 44,0 43,6
накопичення
16,8 18,7 18,9 22,0 21,2 23,2 23,9 24,9 26,8 27,9
розвиток підприємництва
3,4
4,7
4,7
5,0
5,1
5,7
5,5
5,1
5,4
5,9
інше
1,6
2,0
2,5
2,7
2,6
3,0
3,3
2,5
2,9
3,3
Джерело: Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.). Статистичний збірник
[Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – С. 12–15. – Доступний
з : www.ukrstat.gov.ua
Пекут М. Міжкраїнні порівняння споживання домашніх господарств на початку ХХІ
століття // Економіка та прогнозування . – 2013. – № 4. – С. 130–143.
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У динаміці спостерігалася б тенденція тільки до незначного зменшення
кількості ДГ щодо очікуваних додаткових витрат на придбання побутової
техніки: від 35% всіх ДГ у 2004 р. до 41–39% у 2005–2007 рр. і до 33% ДГ
у 2013–2014 рр., тобто через низькі доходи попит на товари широкого вжитку, побутову техніку у 2014 р. не забезпечувався для третини домогосподарств.
Незважаючи на зростання забезпеченості сімей автомобілями, 14–17%
домогосподарств у 2008–2014 рр. порівняно з 8,4% у 2004 р. вважали б за
доцільне спрямувати додаткові кошти (за їхньої наявності) на придбання
автомобіля. Не виключено, що придбання автомобіля у домогосподарствах
обумовлено не тільки створенням певного престижу і комфорту для членів
ДГ, але й отриманням додаткових доходів від надання транспортних послуг
і зайнятості в економіці, що не спостерігалася.
Постійно зростала кількість домогосподарств, які за значного збільшення своїх доходів спрямували б додаткові кошти передусім на придбання
житла – з 27,4% у 2004 р. до 40% у 2008 р. і до 44% всіх ДГ у 2013–
2014 рр.
На накопичення спрямували б додаткові кошти від 16,8 до 21% домогосподарств у 2004–2008 рр. і 25–27% всіх ДГ у 2010–2014 рр., тобто більша, ніж четверта частина домогосподарств на мала заощаджень.
На розвиток підприємництва витратили б кошти (за їхньої наявності) від
3,4 до 6% всіх ДГ у 2004–2014 рр. (табл. 5.14).
Залишалися незадоволеними потреби домашніх господарств у послугах
лікування, відпочинку та освіти – саме тих потреб, що сприяють розвитку
людського потенціалу. За наявності додаткових коштів на оздоровлення
і лікування їх витратили б 45–47% усіх ДГ у 2008–2014 рр. Зниження частки
домогосподарств щодо їхніх очікуваних поточних витрат на лікування та освіту становило б, відповідно, з 51,4 до 45% ДГ і з 20,6 до 18% домогосподарств
у 2014 р. порівняно з 2004 р., що означає зменшення значущості цих факторів для домогосподарств у розвитку людського і трудового потенціалу та його
подальшу деградацію. Неспроможність майже половини домогосподарств
упродовж десятиліття забезпечити відпочинок, медичне обслуговування
членів сім’ї згідно з потребами і п’ятої частини домогосподарств у 2014 р.
– свої потреби в освіті (за рахунок власних коштів) також свідчить про
неможливість формувати здорове покоління і розвивати інтелектуальний
капітал нації при існуючих доходах (табл. 5.14).
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Першочергові наміри щодо цілей спрямування додаткових коштів за
збільшення доходів домогосподарств у 2011–2014 рр. обумовлені сучасною
диференціацією у задоволенні потреб домашніх господарств при розподілі
за децильними групами залежно від рівня середньодушового загального
доходу. Потреби у їжі, одязі, взутті, побутовій техніці у ДГ першої–третьої
децильних груп задовольнялися на низькому рівні. Оскільки додаткові кошти спрямували б на їжу 32–28% ДГ, на одяг і взуття – 49–30%, на побутову
техніку – 38–34% цих доходних груп, то місткість продовольчого ринку,
ринку товарів першої необхідності і побутової техніки для них необхідно
розширити, як мінімум, відповідно на 30–40% згідно з даними опитування
у січні 2014 р. (табл. 5.15).
Таблиця 5.15
Першочергові наміри щодо цілей спрямування додаткових коштів при
збільшенні доходів домогосподарств за децильними групами у 2014 р.,
всі домогосподарства у групі =100%;%
Показник

Усі ДГ

у тому числі за децильними (10%-ми) групами за рівнем
середньодушових загальних доходів у місяць
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII VIII IX
X

Частка домогосподарств, які при значному збільшенні доходів спрямували
б додаткові кошти в першу чергу на:
їжу
18,8 32,6 28,5 27,9 21,1 17,7 15,3 15,0 11,7 10,0 8,1
одяг, взуття
28,9 49,6 41,7 30,3 33,5 26,5 26,1 25,7 21,9 18,7 15,5
побутову техніку
32,9 38,5 36,4 34,0 35,4 36,0 35,5 33,1 29,5 28,2 21,9
лікування
45,4 34,7 45,2 54,2 51,3 47,6 48,4 46,6 46,1 40,9 39,0
відпочинок
55,3 39,6 43,3 46,6 47,2 52,5 59,1 57,6 61,9 68,6 76,6
освіту
17,9 23,0 18,9 17,0 19,1 19,7 18,2 16,8 18,4 15,0 13,2
придбання
автомобіля
17,4 9,6 9,5 10,5 12,1 16,1 19,6 19,4 22,0 29,6 25,8
житло
43,6 46,2 43,8 39,7 43,4 44,0 41,9 44,3 43,7 43,9 45,3
накопичення
27,9 19,7 24,8 30,8 27,7 27,7 24,9 28,7 30,6 31,8 32,7
розвиток підприємництва
5,9 3,2 2,8 3,3 3,8 4,3 6,0 6,4 7,6 8,0 13,5
інше
3,3 2,0 2,5 3,7 3,1 4,3 3,7 2,7 3,0 3,0 4,6
Джерело : Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.). Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – С. 45. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua

Як показано у табл. 5.15, потреби у лікуванні зростали б для ДГ з усіх
децильних груп у межах 35–48% ДГ; у послугах освіти зростали б від низько-доходних до високодоходних децильних груп у межах: для 23–13% до321
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могосподарств. У 2014 р. витрати на задоволення потреб у відпочинку (за
наявності додаткових коштів) збільшилися б у всіх децильних групах: для
40–46% малозабезпечених ДГ, для 47–62% протосередніх ДГ і для 68–76%
високодоходних ДГ із дев‘ятої–десятої децильних груп.
Схильність до накопичення коштів реалізували б 20–31% низькодоходних домогосподарств із першої–третьої децильних груп за рівнем доходів;
28–31% протосередніх ДГ із четвертої–восьмої децильних груп і 32–33%
високодоходних домогосподарств із дев‘ятої–десятої децильних груп.
Додаткові кошти при зростаючій тенденції від низько- до високодоходних децильних груп витратили б на придбання автомобіля від 10 до
26% ДГ; на розвиток підприємництва – від 3,2% до 7,6% ДГ першої–
восьмої і 8–14% ДГ – дев‘ятої–десятої децильних груп. У всіх децильних
групах кількість домогосподарств переважно від 40 до 46% витратили б на придбання житла, незважаючи на поступове зростання забезпеченості житлом на особу внаслідок зменшення постійного населення
в Україні.
Таким чином, чітко відслідковується сегментація споживчого ринку для
різних типів домогосподарств: для низькодоходних верств населення необхідно розширити продовольчий ринок, а також ринок товарів першої
необхідності (щоб задовольнити потреби в одязі, взутті, предметах домашнього вжитку і побутовій техніці); забезпечити доступ до послуг
освіти, лікування і проведення дозвілля; для середньозабезпечених і високодоходних – розширити ринок у задоволенні потреб у лікуванні, відпочинку
та проведенні дозвілля; створити сприятливі умови для розвитку підприємництва. Потреби у житлі, у накопиченні коштів хотіли б реалізувати
домогосподарства всіх децильних груп, тобто наміри домогосподарств
пов’язані з підвищенням добробуту та якості життя в Україні.
Оцінка та перспективні зміни структури споживчих витрат домашніх господарств України. Під впливом зростання доходів домашніх
господарств поступово реалізовувалися першочергові наміри внаслідок
зростання споживчих витрат домашніх господарств України, поліпшувалася їхня структура. У 2001–2013 рр. у структурі споживчих витрат домашніх
господарств в Україні поступово знижувалася частка грошових витрат на
товари першої необхідності – приблизно 61–52,4% витрачалося на продукти харчування та безалкогольні напої; 7,4% – на одяг і взуття; зростала до
2,8–2,9% частка витрат на товари довгострокового користування (предмети
домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла). Решта
36–43% витрат ДГ припадало на товари і оплату послуг соціальної інфра322
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структури, зокрема, із них 10,7–11,2% загальних витрат спрямовано на
оплату житлово-комунальних послуг.
Дані табл. 5.16 відображають структуру грошових споживчих витрат домогосподарств, що відповідає структурі придбання товарів і послуг на споживчому
ринку; порівняння структури споживчого ринку України із аналогічною структурою країн Європейського Союзу та його окремих представників (Німеччини,
Польщі). За нашими припущеннями, порівняння структури споживчого ринку на
основі структури споживчих витрат домашніх господарств характеризують
розриви та відмінності у структурі споживання домашніх господарств України
та ЄС, реалізованій на національних ринках і ринку країн ЄС.
Представлена структура споживчих витрат домашніх господарств (за
даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)
відповідає напрямам кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за
цілями використання (за даними системи національних рахунків України).
Ця структура споживчих витрат є ідентичною, включає в укрупненому вигляді такі статті витрат, як: продукти харчування та безалкогольні напої;
алкогольні напої, тютюнові вироби; одяг і взуття; житло, вода, електроенергія, газ тощо; предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне
утримання житла; охорона здоров‘я; транспорт; зв‘язок; відпочинок і культура; освіта; ресторани та готелі; різні товари та послуги.
Зі зростанням доходів і добробуту домогосподарств України частка споживчих витрат на харчування скорочувалася, водночас зростала частка
витрат ДГ на задоволення нематеріальних потреб, зокрема збільшувалася
частка витрат на охорону здоров‘я, відпочинок, благоустрій житла тощо,
але останні частки витрат є в Україні набагато нижчими, ніж у домогосподарствах країн ЄС. Незважаючи на те, що динаміка і структура кінцевих
споживчих витрат домашніх господарств за основними напрямами витрат
(у системі національних рахунків (СНР) за цілями використання доходу)
відрізняються від аналогічних споживчих витрат за даними вибіркових
обстежень домогосподарств, характерною ознакою для домогосподарств
України є зростання їхньої схильності до споживання найнеобхідніших товарів і послуг, зокрема, продуктів харчування і житлово-комунальних послуг, нерівномірне зростання споживчих цін на такі товари і послуги, зокрема, під впливом змін у курсовій політиці155.
Національні рахунки України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 142 с. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua; Витрати і ресурси домогосподарств Україниу 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 378 с.
155
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Продукти харчування
та безалкогольні напої 60,7 53,6 53,8 53,4 52,1 52,4 53,6
Алкогольні напої,
тютюнові вироби
3,6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,1 5,0
Одяг і взуття
6,6 7,0 7,6 7,1 7,4 7,3 7,5
Житло, вода, електроенергія, газ тощо
10,5 11,1 10,7 11,0 11,2 10,9 10,6
Предмети домашнього
вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
1,9 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6
Охорона здоров‘я
5,3 3,7 3,6 3,7 3,9 3,9 3,6
Транспорт
5,3 4,7 4,4 4,7 4,9 5,0 4,4
Зв‘язок
… 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3
Відпочинок і культура
0,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1
Освіта
1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,7
Ресторани та готелі
1,3 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9
Різні товари та послуги 3,2 2,9 2,9 3,0 3,2 3,2 2,7
Усього
100 100 100 100 100 100 100

Польща

2001 2009 2010 2011 2012 2013

Складова

Німеччина

Структура споживчого
ринку
Країни
ЄС

Споживчі витрати домогосподарств
України

Україна

Таблиця 5.16
Структура споживчих витрат домогосподарств і споживчого ринку
в Україні та країнах Європейського Союзу, %

15,3 12,1 21,5
4,0
6,7

4,5
5,3

8,2
4,1

15,8 23,3 20,5

6,8
4,2
15,6
3,2
9,5
1,2
9,2
8,5
100

6,0
4,3
15,4
2,8
11,9
1,0
5,1
8,3
100

4,9
4,7
10,3
3,2
7,5
1,4
3,3
10,4
100

Примітка. Структуру споживчого ринку України та країн ЄС наведено за структурою споживчого набору, що використовуватиметься (впродовж п‘яти років у 2012–2016 рр.) як в Україні,
так і країнах Європейського Союзу та його окремих представниках (Німеччині, Польщі ) для
визначення індексу споживчих цін.
Джерело: Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – 2012. - № 2. –
С. 32. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua; Витрати і ресурси домогосподарств України
у 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України.).
[Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – С. 60.– Доступний з :
http://www.ukrstat.gov.ua

Отже, структура споживчих витрат домашніх господарств України відрізняється від структури витрат високорозвинених країн і країн – членів ЄС,
що обумовлено, з одного боку, низьким рівнем доходів (за оцінками домогосподарств України), їхніми заниженими споживчими настроями, навіть за
наявності додаткових коштів для використання на споживання; з іншого, –
вищою якістю життя, зростанням частки послуг у споживчих витратах, шир324
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шим застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у високорозвинених країнах і країнах ЄС156.
Дані вибіркових опитувань, постійно виконуваних Державною службою
статистики України, що поширені на всі домогосподарства України
(у 2012 р. на 16984 тис. ДГ, у 2013 р. – 16958 тис. ДГ), з одного боку,
є джерелом інформації про необхідні зміни у структурі грошових витрат
домашніх господарств, зокрема, споживчих витрат за цілями використання,
а також джерелом оцінки домашніми господарствами рівня своїх доходів,
пріоритетів у напрямах витрат на споживчому ринку України, споживчих
настроїв та їхніх очікувань щодо розвитку економіки України; з іншого боку,
вони характеризують перспективи розвитку окремих сегментів споживчого
ринку і необхідних змін у соціальній політиці для стабілізації та поліпшення
матеріального становища домогосподарств України.
Порівняння даних про структуру споживчих витрат домашніх господарств
України у 2013 р. з аналогічною структурою країн ЄС показало, що частку продуктів харчування та безалкогольних напоїв в Україні необхідно було б зменшити у 3,5 раза, на одяг і взуття – 1,1 раза; водночас частку очікуваних витрат
на предмети домашнього вжитку, побутову техніку необхідно б збільшити
у 2,4 раза; частку витрат на житло, житлово-комунальні послуги – у 1,5–3
раза; на охорону здоров‘я – у 1,5 раза; на транспорт – у 3,1, відпочинок
і культуру – у 3,8, на ресторани і готелі (і, зокрема, на харчування і проведення дозвілля поза домом) – у 3,2 раза; частку витрат на різні товари і послуги необхідно було б збільшити у 2,6 раза (табл. 5.16)157.
Однак такі зміни необхідно розглядати тільки як цільові орієнтири у виробництві товарів і послуг для населення України та у розвитку споживчого
ринку. Досягнення раціональної структури витрат, що відповідала б в Україні
сучасним потребам людини у глобальному світі, стане можливим тільки
у процесі реалізації цільової програми щодо поліпшення добробуту поступово, враховуючи у найближчі роки декілька пріоритетів (забезпечення потреб
домашніх господарств у комфортному і якісному житлі, предметах домашнього вжитку, послугами з охорони здоров‘я, освіти, соціальними).
Поступове зростання обсягів споживчих витрат домашніх господарств за
сценаріями, наведеними у табл. 5.17, поступово змінить як обсяги споживчих
Пекут М. Міжкраїнні порівняння споживання домашніх господарств на початку ХХІ
століття // Економіка та прогнозування . – 2013. – № 4. – С. 130–144.
157 Витрати і ресурси домогосподарств Україниу 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К. : Держслужба статистики України,
2014. – С. 60.
156
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витрат домогосподарств (табл. 5.18), так і структуру споживчого ринку України
(табл. 5.19) відповідно до структури очікуваних споживчих витрат.
Таблиця 5.17
Поступова зміна обсягів споживчих витрат домашніх господарств
України за заданими сценаріями порівняно
з обсягами витрат у 2013 р.,
обсяги споживчих витрат порівняно з 2013 р., разів
Показник

Споживчі витрати ДГ
у тому числі:
продукти харчування та
безалкогольні напої
алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики
одяг і взуття
житло, вода, електроенергія, газ
та інші види палива
предмети домашнього
вжитку, побутова техніка
та поточне утримання
житла
охорона здоров‘я
транспорт
зв‘язок
відпочинок і культура
освіта
ресторани та готелі
різні товари та послуги
Оцінка споживчих витрат ДГ (у цінах
2013 р.), млрд грн

Сценарій

Базовий
сценарій

І

1,19

1,1

1,0
1,29

1,0
1,1

1,44

1,5

1,33
1,45
1,17
1,17
1,55
1,18
1,03
1,03

2,4
1,5
3,1
1,2
3,8
1,5
3,2
2,6

782

ІІ

ІІІ

IV

V

1,2

Зростання обсягів витрат за
сценарієм V

1,2
1,0
1,1

3,0

3,0

2,6
2,0

3,0
3,3

1,5
4,0
3,0

922 1 047 1 061 1 117 1 133

3,0
2,0
3,3
1,5
4,0
3,0
3,2
2,6
1 133

Примітка. Споживчі витрати домашніх господарств у 2013 р. становили 637 млрд грн. Незаповнені клітини для окремих найменувань товарів і послуг означають, що обсяги споживчих витрат
за сценаріями I–V до наступної їхньої зміни зберігаються на попередньому рівні.
Джерело: наведено і розраховано за даними: Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – 2012. – № 2. – С. 32. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua; Витрати
і ресурси домогосподарств України у 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств України.) [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – С. 60. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua та оцінками автора.
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Таблиця 5.18
Споживчі витрати домашніх господарств України за заданими
сценаріями наближення структури споживання в Україні до структури
споживання у країнах ЄС, млрд грн за рік
Показник

Споживчі
витрати
у 2013 р.

Споживчі витрати домогосподарств
за заданими сценаріями**
базовий
I
ІІ
ІІІ
IV

V

Споживчі
витрати ДГ
637*
782
942 1 047 1 061 1 117 1 133
у тому числі:
продукти харчування
та безалкогольні
напої
334,0
396,7
367,4 367,4 367,4 400,8 400,8
алкогольні напої,
тютюнові вироби та
наркотики
26,5
26,5
26,5
26,5 26,5
26,5 26,5
одяг і взуття
45,9
59,2
50,5
50,5 50,5
50,5 50,5
житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива
69,7
100,1
104,6 209,2 209,2 209,2 209,2
предмети домашнього
вжитку, побутова
техніка та поточне
утримання житла
18,1
24,1
43,6
43,6 43,6
47,2 54,4
охорона здоров‘я
24,6
35,8
37,0
37,0 37,0
49,3 49,3
транспорт
32,1
37,7
100,1 100,1 100,1 100,1 105,9
зв‘язок
22,0
25,8
26,4
26,4 26,4
33,0 33,0
відпочинок і культура
15,6
24,3
59,5
59,5 59,5
59,5 62,6
освіта
9,3
11,0
13,9
13,9 27,9
27,9 27,9
ресторани та готелі
18,6
19,2
59,6
59,6 59,6
59,6 59,6
різні товари та послуги
20,3
21,0
52,8
52,8 52,8
52,8 52,8
Примітки:
*За нашими оцінками споживчі витрати домашніх господарств у 2013 р. становили
637 млрд грн. Їх розраховано на основі споживчих витрат за місяць в середньому
на одне домогосподарство у 2013 р. та кількості домогосподарств в Україні. Аналогічно для заданих сценаріїв обсяг необхідного зростання окремих витрат
(у табл. 5.17) і згідно з першочерговими намірами домогосподарств України
(у табл. 5.14) (за базовим сценарієм) виконано оцінки очікуваних споживчих витрат
домогосподарств України.
** Оцінку споживчих витрат домогосподарств України за заданими сценаріями
виконано у цінах 2013 р.
Джерело : за даними табл. 5.17 та оцінками автора.
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Таблиця 5.19
Структура очікуваних споживчих витрат домашніх господарств
України за заданими сценаріями,
всього витрат ДГ=100%; %
Показник

ЄС

Україна
2013

Оцінка структури споживчих витрат домогосподарств України за сценаріями:
базовий
І
ІІ
ІІІ
IV
V

Споживчі витрати ДГ
у тому числі:
продукти харчування
та безалкогольні напої 15,3 52,4
50,7
39,0
35,1
34,6
алкогольні напої,
тютюнові вироби та
наркотики
4,0
4,1
3,4
2,8
2,5
2,5
одяг і взуття
6,7
7,3
7,6
5,4
4,8
4,8
житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива
15,8 10,9
12,8
11,1
20,0
19,7
предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне
утримання житла
6,8
2,8
3,1
4,6
4,2
4,1
охорона здоров‘я
4,2
3,3
4,6
3,9
3,5
3,5
транспорт
15,6
5,0
4,8
10,6
9,6
9,4
зв‘язок
3,2
3,5
3,3
2,8
2,5
2,5
відпочинок і культура
9,5
2,5
3,1
6,3
5,7
5,7
освіта
1,2
1,5
1,4
1,5
1,3
2,6
ресторани та готелі
9,2
2,9
2,5
6,3
5,7
5,6
різні товари та послуги 8,5
3,2
2,7
5,6
5,0
5,0
Усього витрат ДГ,
млрд грн за рік
637
782
942 1 047 1 061
Реальний темп
споживчих витрат
ДГ, % до 2013 р.
100 122,3 144,7 164,4 166,6
Тривалість реалізації сценарію у розвитку споживчого
ринку, років:
при середньорічних
темпах ВВП 5%
4
8
10 10-11
при середньорічних
темпах ВВП 7%
3
6
7
7
Джерело: наведено за даними табл. 5.16 і розраховано за даними
оцінками автора.
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35,9

35,4

2,4
4,5

2,3
4,4

18,7

18,5

4,2
4,4
9,0
3,0
5,3
2,5
5,3
4,7

4,8
4,4
9,4
2,9
5,5
2,4
5,3
4,7

1 117

1 133

175,4 177,9

10-11

11

8 8-9
табл. 5.18 та
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Базовий сценарій відповідає першочерговим намірам домогосподарств
України. Якщо припустити, що за наявності додаткових коштів у домогосподарствах (за збільшення їхніх доходів), наміри домогосподарств були б реалізовані у 2014 р., то споживчий ринок продуктів харчування та безалкогольних напоїв необхідно було б збільшити на 19%, одягу і взуття – на 29%, предметів домашнього вжитку, побутової техніки – на 33%, ринок житла і житловокомунальних послуг розширити на 44%, ринок послуг з охорони здоров‘я,
відпочинку і культури, освіти розширити, відповідно на 45%, 55 і 18%, а транспорту – на 17,4% порівняно з такими витратами у 2013 р. (згідно з першочерговими намірами домогосподарств, наведених у табл. 5.14).
Реалізація першочергових намірів домашніх господарств за наявності
додаткових коштів за цим базовим сценарієм дозволила б збільшити споживчі витрати домашніх господарств у 2014 р. до 782 млрд грн (у цінах
2013 р.) порівняно з 637 млрд грн у 2013 р., або на 22,3%. Нову структуру
споживчих витрат домогосподарств за реалізації їхніх першочергових
намірів за цим базовим сценарієм наведено у табл. 5.19. За незначного
розширення споживчого ринку за базовим сценарієм нова структура споживчих витрат домашніх господарств порівняно з існуючою у 2013 р. поліпшилася б: зменшилася б частка витрат на продукти харчування (але не
набагато порівняно з домогосподарствами у країнах ЄС), зросла б частка
витрат на житло і житлово-комунальні послуги, предмети домашнього
вжитку, відпочинок і культуру. Однак при цьому проявлятимуться і негативні тенденції у структурі споживчих витрат ДГ, а слідом – і у розвитку
споживчого ринку: зменшилася б частка витрат ДГ на освіту, ресторани та
готелі (на харчування і відпочинок поза домом), на різні товари і послуги
(табл. 5.19). На наступному етапі дослідження реалізовано сценарії І–V,
щоб змінити консервативну (за структурою споживчих витрат) модель споживання домогосподарств в Україні за базовим сценарієм у табл. 5.18–5.19.
По-перше, необхідно зменшити частку витрат на продукти харчування та безалкогольні напої та збільшити частку витрат на предмети
домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла
(відповідно до обсягів зростання витрат, заданих і оцінених у табл. 5.19).
По-друге, необхідно забезпечити потреби ДГ у комфортному житлі порівняно з країнами ЄС і доступні для ДГ України витрати на утримання
житла та житлово-комунальні послуги; зберегти певні переваги України
в освіченості населення, сприяти зростанню витрат на відпочинок
і доступ до культурних надбань значним верствам населення. Ці та інші
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напрями розвитку споживчого ринку і споживчих витрат домашніх господарств повинні б стати національною ідеєю, стратегією до поліпшення
добробуту домогосподарств в Україні та розвитку реального сектора
економіки158.
Сценарій І реалізовано за умови щодо необхідності поступового зростання тих споживчих витрат домашніх господарств в Україні, за якими спостерігалося значне відставання від структури витрат у домогосподарствах
країн ЄС. Сценарій І сформульовано як гіпотетичний і як можливий напрям
змін у розвитку споживчого ринку, щоб поліпшити структуру споживчих
витрат домогосподарств в Україні. Оцінена структура споживчих витрат ДГ
в Україні за сценарієм І все ж таки відставатиме від структури витрат домогосподарств у країнах ЄС за такими напрямами витрат, як: витрати на житло і житлово-комунальні послуги, предмети домашнього вжитку, транспорт,
відпочинок і культуру, ресторани та готелі, різні товари і послуги. За цим
сценарієм витрати на продукти харчування та безалкогольні напої у структурі витрат можна знизити тільки до 38,5% загальних споживчих витрат
порівняно з 52,4% споживчих витрат ДГ у 2013 р.
За сценарієм ІІ передбачено зростання споживчих витрат ДГ в Україні
на житло і житлово-комунальні послуги у 3 рази порівняно із зростанням
у 1,5 раза за сценарієм І. У цьому випадку частка продуктів харчування
і безалкогольних напоїв у структурі споживчих витрат зменшиться до
34,7%, частка витрат на житло і житлово-комунальні послуги зросте до
19,7%, а частка власних витрат домогосподарств на освіту становитиме
1,3% споживчих витрат.
Сценарієм ІІІ передбачено зростання занижених за сценарієм ІІ витрат
на освіту у 3 рази порівняно з 2013 р. при збереженні обсягів решти споживчих витрат домогосподарств так, як розраховано за сценарієм ІІ.
За сценарієм ІV, за нашими припущеннями, необхідно, щоб споживчі витрати ДГ в Україні на продукти харчування зросли в 1,2 раза порівняно
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний
сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за
ред.чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка, д-ра екон. наук, проф. проф. Л.В.Дейнеко, д-ра екон.
наук, проф. проф. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. –
С. 13–58; Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України /
за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко,
чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 102 с.; Інтеграційні можливості України: перспективи та
наслідки / за ред. академіка НАН Ураїни В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук ;
НАН України, Ін-т економіки та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 92 с.
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з такими витратами за сценарієм І, щоб забезпечити певну якість продуктів
харчування; водночас передбачено також зростання обсягів споживчих
витрат на предмети домашнього вжитку і побутову техніку; на охорону здоров‘я та зв‘язок, відповідно, у 2,6, 2,0 і 1,5 раза порівняно з 2013 р.
За сценарієм V допускаємо, що витрати на предмети домашнього вжитку і побутову техніку, транспорт, відпочинок і культуру зростатимуть, відповідно, у 3,0, 3,3 і 4 рази порівняно з 2013 р. У цьому випадку структура споживчого ринку України значно наблизиться до структури країн ЄС, однак
частка витрат на продукти харчування та безалкогольні напої зберігатиметься все ж таки високою – на рівні до 35% всіх споживчих витрат.
Поступове здійснення сценаріїв І–V і забезпечення обсягів зростання
споживчих витрат домашніх господарств відповідно до їхніх пріоритетів
змінюватиме структуру споживчих витрат домашніх господарств України
і водночас структуру споживчого ринку аналогічно витратам, що відповідають таким оцінкам у табл. 5.18–5.19. За нашими оцінками, зростатимуть
споживчі витрати домашніх господарств від 637 млрд грн у 2013 р. до
782 млрд грн за базовим сценарієм згідно з першочерговими намірами
у витратах домогосподарств (за наявності у них додаткових коштів), до
942 млрд грн за сценарієм І і до 1133 млрд грн за сценарієм V і, відповідно,
поліпшуватиметься їхня структура.
Оцінки щодо поступового нарощування споживчого ринку України виконано у цінах 2013 р. за припущення, що реальні середньорічні темпи наявного доходу домогосподарств у наступні 5–10 років дозволятимуть реалізувати пріоритети домашніх господарств у споживанні і наблизити структуру
споживчих витрат в Україні до структури споживчих витрат домогосподарств у країнах ЄС.
Ризики, обумовлені соціальним статусом домашніх господарств. Реалізація напрямів розвитку споживчого ринку в Україні в сучасних умовах супроводжується значними протиріччями та ризиками.
З одного боку, занижене задоволення потреб домашніх господарств обумовлено низьким рівнем їхніх доходів, значним розшаруванням серед
домогосподарств, про що свідчить суб‘єктивне віднесення домогосподарств до бідних, представників середнього класу і заможних залежно від
рівня середньодушових загальних доходів. Бідними у 2009–2014 рр. вважали себе майже 52–68% домогосподарств. До небідних, але все ж не до
представників середнього класу в 2009–2014 рр. віднесли себе 45–32%
домогосподарств, тоді як у 2004–2007 рр. середнім класом вважали себе
майже 21–12% ДГ, але за 2010–2014 рр. кількість таких домогосподарств
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суттєво зменшилася і до середнього класу віднесли себе всього 2,4–0,8%
ДГ. Отже, за 2009–2014 рр. оцінка домогосподарствами свого соціального статусу суттєво продовжувала знижуватися, що означало подальше зубожіння населення України (табл. 5.20).
Таблиця 5.20
Суб’єктивне віднесення домогосподарствами до соціальних
прошарків за рівнем матеріального добробуту у 2004–2014 рр.,
усі домогосподарства=100 %; %
Показник

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Розподіл домогосподарств, які за оцінкою добробуту відносять себе до:
заможних
0,2 0,2 0,1
0,0 0,1 0,1 0,1
–
–
–
представників
середнього класу 21,2 19,6 12,0
2,2 2,4 2,0 1,5 0,8
0,5 0,8
небідних, але ще
не представників
середнього класу
–
–
– 38,6 45,3 39,2 38,2 36,8
31,5 31,6
бідних
77,5 79,6 87,4 59,2 52,2 58,7 60,2 62,4
68,0 67,6
не змогли відповісти
1,1 0,6 0,5
0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
–
–
Джерело: Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.) : Статистичний збірник
[Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 77 с. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua.

З іншого боку, у 2013–2014 рр. порівняно з 2009 р. зросла кількість домогосподарств, які віднесли себе до бідних, а водночас зменшилася кількість ДГ, які віднесли себе до небідних, але ще не до представників середнього класу (до 31,6% ДГ проти 45,3% ДГ у 2009 р.), тобто добробут майже 13–15% ДГ у 2014 р. ще не досяг рівня кризового 2009 р., бо такі
категорії ДГ із категорії небідних стали бідними. Домогосподарства України
не мали достатньо доходів для розвитку своїх потреб через непродуктивну
зайнятість, відсутність товарів національного виробництва з високою доданою вартістю і, як наслідок, через низьку заробітну плату. Отже, у 2010–
2014 рр. тривало зубожіння населення України, а середній клас для свого
формування не мав відповідної соціально-економічної бази. За таких
умов неможливо розширити національний споживчий ринок, а ризики
у його розвитку обумовлені низькими доходами домогосподарств.
Між соціальним статусом домогосподарств та їхніми витратами спостерігалися певні протиріччя. Якщо порівняти першочергові наміри домогосподарств щодо спрямування додаткових коштів (за збільшення
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їхніх доходів), то тільки 19% ДГ спрямували б наявні додаткові кошти на
їжу, 29% ДГ – на одяг і взуття (згідно з даними, наведеними у табл.
5.14). Якщо бідними вважали себе майже 68% ДГ, то із порівняння даних у табл. 5.14 і 5.20 випливає, що значно більша частина бідних домогосподарств, ніж 19% із них (серед 68% бідних домогосподарств)
повинна б витрачати кошти на придбання продуктів харчування та
інших необхідних товарів (рис. 5.12).
Отже, поняття про приналежність до середнього класу, рівень доходів
і задоволення потреб на середньому рівні є аморфним, неоднозначним, багатокритеріальним. Цілі щодо формування та рівня добробуту в домогосподарствах поки що чітко не визначені. Кількісні оцінки належності до середнього класу можна задати для таких домогосподарств лише на основі високої
концентрації різних ознак за обмеженою схемою: за грошово-майновими
ознаками, рівнем освіти, соціально-економічним статусом, їхнім престижем
тощо порівняно з високозабезпеченими домогосподарствами, а також
з окремими високодоходними категоріями домогосподарств за основним
джерелом доходу (роботодавців, самостійно зайнятих, високооплачуваних
найманих працівників і домогосподарств, основним джерелом доходу яких
є значні соціальні трансферти та доходи від володіння власністю).
Парадокс оцінки свого соціального статусу серед домогосподарств полягає в тому, що вважали себе бідними у 2014 р. не тільки 87–82% (проти
77–72% ДГ у 2009 р.) із першої–третьої децильних груп, а 78–55% ДГ (проти 64–46% ДГ у 2009 р.) із четвертої–восьмої децильних груп, але й навіть
45–30% ДГ (проти 41–23% ДГ у 2009 р.) із дев‘ятої–десятої децильної групи
за рівнем доходу. Заможними домогосподарствами у 2014 р. не вважав
себе ніхто із домогосподарств серед десяти децильних груп. Отже, не всі
є бідними як у децильних групах домогосподарств фактично низьких за
рівнем середньодушового загального доходу, так і заможними й середньозабезпеченими у високодоходних групах. У 2014 р. чисельність бідних зросла не тільки у першій–восьмій децильних групах, але й у дев‘ятій–десятій
порівняно з 2009 р.
Висновки. Щоб зменшити розриви між структурою споживчих витрат
домогосподарств України та структурою споживчих витрат домогосподарств у країнах ЄС, кумулятивні реальні темпи споживчих витрат домогосподарств України за заданими сценаріями повинні б збільшитися в 1,5–1,8
раза порівняно з витратами у 2013 р.
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Рис. 5.12. Порівняння соціального статусу домогосподарств з рівнем
незадоволення першочергових потреб у 2004–2014 рр.
Джерело : Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2014 р.) : Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – К. : Держслужба статистики України, 2014. – 77 с. – Доступний з :
www.ukrstat.gov.ua.

За середньорічних темпів ВВП 5% стратегію розвитку споживчого ринку
в Україні за базовим сценарієм і за сценаріями I–V можна поступово реалізувати впродовж 4–11 років, при середньорічних темпах ВВП 7% – впродовж 3–9 років.
Реалізувати стратегію розвитку споживчого ринку і поліпшення добробуту в Україні за одним із можливих сценаріїв сектор домашніх господарств не зможе без координації зусиль у цьому напрямі з іншими секторами економіки: реальним, фінансовим, сектором загального державного
управління та зовнішнім світом.
Реалізовану домашніми господарствами України структуру споживчих
витрат за сценарієм V можна забезпечити, якщо обсяг споживчого ринку
України порівняно з 2013 р. розширити на 75–80%, причому за умови, що
обсяг доступного для домашніх господарств ринку житла і житловокомунальних послуг, ринку предметів домашнього вжитку, побутової техніки
та для поточного утримання житла буде збільшено втричі; обсяг ринку пос334
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луг із охорони здоров‘я та освіти – відповідно, у 2–3 рази; відпочинку та
культури – у 4 рази; обсяг ринку різних товарів, а також послуг ресторанів
і готелів буде збільшено, відповідно, у 2,6 і 3,2 раза; зв‘язку і транспорту –
у 1,5 і 3,3 раза порівняно з рівнем споживчих витрат домогосподарств України у 2013 р.
Ринок продуктів харчування та безалкогольних напоїв і ринок одягу
і взуття необхідно буде розширити лише, відповідно, на 20 і 10%, але ці
товари повинні задовольняти сучасним вимогам у забезпеченні населення якісними товарами. За нашими припущеннями, ринок алкогольних
напоїв, тютюнових виробів надалі не потрібно розширювати порівняно
з 2013 р.
Необхідною та достатньою умовою відновлення економічного зростання, активізації розвитку споживчого ринку та підвищення добробуту в Україні стане збереження стабільності на грошово-кредитному, валютному ринках, зниження відсоткових ставок за кредитами для домогосподарств, визначення напрямів імпортозаміщення, а обмежуючим фактором –
соціальний статус домогосподарств.
Аналіз розподілу домогосподарств, за самооцінкою рівня їхніх доходів,
показав, що сегмент продовольчого ринку необхідно поступово розвивати
для 40% малозабезпечених домогосподарств; продовольчий ринок, ринок
товарів тривалого користування і послуг – для 50% середньозабезпечених і частково високодоходних домогосподарств, причому всі споживчі
ринки товарів і послуг залишаються поки що доступними без значних
обмежень у доходах тільки для 10% високодоходних домогосподарств.
Задоволення потреб у товарах і послугах для 3,3–9% злиденних домогосподарств повинна забезпечувати держава із залученням благодійних
громадських організацій.

5.3. Варіантні оцінки платоспроможного попиту домашніх господарств
Дослідження розвитку внутрішнього споживчого ринку України базується
на припущенні, що платоспроможний попит домашніх господарств, реалізований у структурі кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями використання, фактично відображає, з одного боку, тенденції та зміни
у збалансованості між доходами, потребами домашніх господарств і пропозицією товарів національного виробництва та щодо імпорту; з іншого –
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пріоритети у витратах населення, інтенсивність приросту цих витрат під
впливом динаміки цін на товари і послуги.
Сучасні теоретичні засади та практичні підходи щодо перспектив розвитку
споживчого ринку закладені і обгрунтовані у наукових розробках і працях
А.Гриценка, С.Брус, С.Бублика, К.Рожкової, Н.Шелудько, О.Яременка,
О.Дмитренко, І.Петренка, Г.Карчевої, Т.Кізими та інших вчених159.
Концепція соціальної ринкової економіки в умовах становлення інформаційно-комунікаційного суспільства і глобалізованого світу незалежно від
ступеня економічного розвитку окремо взятих країн зазнає суттєвих змін.
Як показала світова фінансова криза, конкурентних засад і отримання
прибутку від економічної діяльності вже недостатньо для подальшого
економічного зростання. Суспільно-економічні відносини в нових умовах
повинні стати більш спрямованими на соціальний розвиток людини і базуватися на конвергентних засадах (на довірі, взаєморозумінні, рівності,
збереженні ідентичності націй, навколишнього середовища тощо). Інакше,
незбалансовані міжкраїнні відносини можуть завершитися незворотньою
катастрофою у економічному розвитку світу. Така позиція чітко прослідковується у працях О.Білоруса, А.Гальчинського, Е.Лібанової, І.Крючкової та
інших публікаціях160.
Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв‘язку : монографія / [А.І. Даниленко, А.А. Гриценко, В.В. Зимовець та ін.] ; за
ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. –
456 с.; Кричевська Т. Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та
практичні підходи // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 63–89; Савицький С.В. Трансформація інвестиційних пріоритетів банків України за стагнації кредитного ринку: позитиви
і проблеми // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 77–83; Брус С.І., Бублик С.О.,
Рожкова К.І., Шелудько Н.М. Трансформація банківського сектора України в умовах економічної рецесії: фактори, ефекти, перспективи // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 4. –
С. 33–48.; Яременко О.Л., Дмитренко О.В. Інституційні ефекти нетрадиційної грошовокредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність // Економіка
України. – 2014. – № 2. – С. 4–15; Петренко І.П. Трансформація заощаджень населення
в інвестиції: досвід та проблеми в Україні // Економіка України. – 2014. – № 3. –
C. 50–60; Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 520 с. ; Кізима Т.О.
Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / [вст. слово
С.І. Юрія]. – К. : Знання, 2010. – 431 с.
160 Гальчинський А.С. Конвергентний ринок: методологія перспективи // Економіка України. –
2014. – № 1. – С. 4–20; Яременко О., Саленков А. Соціальні гарантії та інституційна рівновага в економіці // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 54–62; Лібанова Е.М. Нерівність в
українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України. – 2014. – № 3. – С. 4–19;
Непран А. Ринок позичкового капіталу і система відсоткових ставок в Україні: структурні
159
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За нашими припущеннями, платоспроможний попит в Україні значною мірою залежав від грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики і, як наслідок, від монетарного стимулювання розвитку споживчого
ринку і формування доходів домашніх господарств. Платоспроможний
попит дорівнює наявному доходу домашніх господарств, приросту кредитів за вирахуванням приросту депозитів і обсягу доходів від економ іки, що статистично не спостерігалася. Аналіз показав, що платоспроможний попит домашніх господарств у 2010–2014 рр. формувався під
впливом різноспрямованих тенденцій: при зростанні наявного доходу,
депозитів і водночас при спаді у залученні кредитів. У 2013 р. ще зростав реальний платоспроможний попит, але порівняно з передкризовим
періодом у 2004–2008 рр. істотно нижчими реальними темпами, враховуючи відсутність зростання індексу споживчих цін у 2013 р. Зростання
приросту депозитів у банківській системі не забезпечувало відповідно до
цих обсягів зростання приросту кредитів для сектора домашніх господарств. Якщо приріст депозитів вважати відкладеним платоспроможним
попитом, то зменшення приросту кредитів, наданих домашнім господарствам, у 2010–2013 рр. обмежило споживчі можливості населення, зокрема задоволення потреб у житлі (табл. 5.21).
Становище домогосподарств пом‘якшувалося можливістю мати додаткові джерела доходів і засоби до існування через зайнятість у неформальному секторі економіки, натуральні форми господарювання, взаємну допомогу в сімейно-родинних відносинах. Зайняті у неформальному
секторі та трудові мігранти з України продовжували відігравати важливу
роль у формуванні доходів від функціонування неофіційної економіки.
Цим фактором частково можна пояснити розрив між кумулятивними
темпами наявного доходу і кінцевих споживчих витрат домашніх господарств (що становили, відповідно, у 2013 р. для наявного доходу 141%,
а для витрат 174% від їх рівнів 1990 р.). Якщо враховувати цей додатковий наявний дохід домогосподарств від функціонування економіки, що
статистично не спостерігалася, то величина платоспроможного попиту
буде вищою, а частка приросту кредитів і депозитів, відповідно, нижчою, ніж наведено у табл. 5.21.
характеристики // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 90–99; Крючкова І.В. Макроструктурні
чинники гальмування економічного зростання України // Еконономіка і прогнозування. –
2012. – № 4. – С. 5–18; Концепція соціальної ринкової економіки: головні засади, досвід та
нові завдання. – Бонн : Фонд Конрада Аденауера, 1999, червень. – 32 с.
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Таблиця 5.21
Платоспроможний попит, кредити і депозити у його структурі
для домашніх господарств України у 1996–2013 рр., %
Платоспроможний попит, PSP
Роки
млрд грн

Темп

Відношення до платоспроможного попиту приросту (∆)
депозитів, D
кредитів, К

номінальний, tn реальний, tr
∆D/PSP
∆K/PSP
1996
43,5
57,9
–12,4
1,4
0,1
2000
94,4
32,4
3,3
2,6
0,3
2005
286,0
37,1
20,8
11,6
7,3
2006
375,9
31,4
20,5
9,1
12,3
2007
491,0
30,6
15,8
11,9
16,0
2008
704,0
43,3
16,5
7,2
17,1
2009
626,4
–11,0
–23,2
-0,6
–6,3
2010
755,2
20,6
10,2
8,1
-4,2
2011
945,4
25,2
15,9
3,7
-0,9
2012 1076,7
13,9
13,2
5,5
-1,3
2013 1123,6
4,4
4,7
6,5
0,5
Джерело: платоспроможний попит розраховано за даними НБУ: [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua; Бюлетень НБУ. – 2014. – № 3. – С.
42, 44, 79–80, 93, 100, 117.

На рис. 5.13 наведено реальні темпи основних макропоказників розвитку економіки (ВВП, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств)
у взаємозв‘язку з показниками розвитку споживчого ринку: платоспроможним попитом, наявним доходом, кредитами і депозитами домашніх господарств. Аналіз показав, що починаючи з 2002 р. до 2009 р. реальні темпи
наданих кредитів значно перевищували темпи залучених банками депозитів домашніх господарств, а з 2009 р. реальні темпи (порівняно з попереднім роком) кредитів домашнім господарствам залишалися набагато нижчими за темпи та обсягом їхніх депозитів.
Однак реальні темпи наявного доходу, платоспроможного попиту
і кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у цей період вже
перевищували реальні темпи ВВП, тобто схильність до споживання
домашніх господарств з точки зору отримуваних доходів хоч нерівномі рно, але все ж таки забезпечувала стабільність на споживчому ринку.
Динаміка вже зазначених показників у 2013 р. і у І півріччі 2014 р. вказувала на певну стабілізацію становища на споживчому ринку, збаланс ованість доходів ДГ з їхніми витратами та в їхніх взаємовідносинах з ф інансовим сектором.
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Рис. 5.13. Реальні темпи ВВП, кінцевих споживчих витрат (КСВ),
депозитів і кредитів домашніх господарств у 1996–2013 рр.,
% до попереднього року:
а) темпи ВВП і КСВ у взаємозв’язку з темпами депозитів і кредитів;
б) темпи ВВП і КСВ у взаємозв’язку з темпами наявного доходу і платоспроможного попиту.
Джерело: наведено і розраховано за даними: Бюлетень НБУ. – 2014. – № 3. – С. 42, 44, 7980, 93, 100, 117 і попередніми даними про структуру ВВП : [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua.
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Поступово і хвилеподібно до зміни реальних темпів ВВП змінювалися реальні темпи кінцевих споживчих витрат домашніх господарств.
У окремих сегментах споживчого ринку у 2010–2014 рр. спостерігалася
стагнація. Скорочення споживчих витрат домогосподарств в Україні
зачіпало насамперед витрати на придбання товарів довгострокового
користування, на послуги з охорони здоров‘я, освіти, відпочинку, тури зму, громадського харчування та ін. Істотно підвищувалися ціни на товари повсякденного попиту. Вважаємо, що у 2010–2014 рр. на споживчому
ринку України спостерігалася рецесія, що характеризувалася відносно
помірним, але не критичним зменшенням споживання, уповільненням
його темпів. Домашні господарства поступово змінювали свою поведінку на внутрішньому споживчому ринку, знижувалися реальні темпи платоспроможного попиту; під впливом динаміки відсоткових ставок на кредити і депозити у банківській системі домогосподарства виявляли вищу
схильність до заощадження і меншу схильність – до кредитування. Становище на споживчому ринку значно погіршилося у 2014 р. унаслідок
політичної нестабільності у відносинах між Росією та Україною, зроста ння обсягів внутрішнього і зовнішнього боргів України і нестабільності на
грошово-валютному ринку.
Вважаємо, що зміни у платоспроможному попиті частково обумовлені й потоками капіталу від експорту продукції сировинних галузей,
а також доходами, що в них формувалися. Отриманням доходів від експорту, їхнім розподілом обумовлені соціальні диспропорції і висока диференціація в рівнях заробітної плати, наприклад, у сільському господарстві, фінансовій сфері та орієнтованих на експорт видах економічної
діяльності.
Заощадження у формі депозитів. Кумулятивну динаміку зміни обсягів
депозитів і кредитів домашніх господарств порівняно із загальними депозитами і кредитами наведено на рис. 5.14. Загальний обсяг кредитів у 2010–
2013 рр. змінювався дуже повільно, але зростав вищими темпами порівняно з темпами кредитів, наданих домогосподарствам, що спадали. У 2011–
2013 рр. загальні кредити зростали на основі депозитної бази банків, зокрема, внаслідок істотного збільшення обсягу депозитів сектора домашніх
господарств (до 63–66% усіх депозитів), що свідчило про довіру населення
до банківської системи.
Зростали також депозити сектора нефінансових корпорацій (НК) переважно на рахунках депозитів від одного до двох років та більше двох років.
У 2013 р. загальні депозити збільшилися на 25,4% і на 01.01.2014 р. стано340
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вили 670 млрд грн. За рік загальні депозити зросли майже на 98 млрд грн
(у національній валюті зросли на 38,9 млрд грн, або на 14,2%, в іноземній –
на 40,8 млрд грн і на 19,3%.) Темпи приросту загальних довгострокових
депозитів становили 22,3%, короткострокових – 22,1%, депозитів на вимогу
– 5,9%. Депозити сектора домогосподарств займали найбільшу частку
в структурі загальних депозитів (66%, або 442 млрд грн), поступово збільшуючись упродовж усього 2013 р., забезпечували значний приріст загальних депозитів.
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Рис. 5.14. Обсяг депозитів і кредитів загальних і домогосподарств
у банках України 1995–2014 рр.
Джерело: Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – 2014. – № 3. – С.
84, 96, 102, 116. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua.

Більша частина приросту депозитів домогосподарств обумовлена їхнім зростанням на рахунках у національній валюті. Серед таких депозитів
за попередні роки найбільше зросли депозити на рахунках до одного року,
від одного до двох і більше двох років, а найменше – на рахунках на вимогу. За 2013 р. спостерігалося прискорення темпів приросту довгостро341
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кових депозитів домогосподарств, зокрема, строком більше одного до
двох років (до 56,5 порівняно з 22,5% у 2012 р.) та депозити на вимогу, що
збільшилися найменше, – всього на 13,7%. Порівняно з сектором домогосподарств зростання депозитів сектора нефінансових корпорацій було
нерівномірним, їхні депозити у 2013 р. збільшилися лише на
21,9 млрд грн, або на 12,6%, причому темпи приросту депозитів нефінансових корпорацій у національній валюті становили 11,1% (11,2 млрд грн),
в іноземній – 17,4%, або 9 млрд грн. Вищі темпи приросту депозитів НК
спостерігалися на рахунках від одного до двох років (20,2%) та на рахунках більше двох років (33,8%), але разом їхня частка залишалася низькою
– всього 5,2%, що практично унеможливлювало модернізацію виробництва на новій технологічній базі і значення цього сектора у розвитку споживчого ринку (табл. 5.22).
Упродовж року значно зросли обсяги нових депозитів, зокрема для домашніх господарств і нефінансових корпорацій, якщо брати до уваги, що до
нових депозитів включаються обсяги депозитів цих секторів за первинними
договорами, укладеними у звітному періоді, за додатковими договорами,
згідно з якими змінювалася або сума, або відсоткова ставка, або сума та
відсоткова ставка для депозиту. З січня 2010 р. до нових депозитів уже
включалися депозити клієнтів на вимогу. Нові депозити разом із укладеними договорами у звітному періоді майже дорівнювали депозитам домашніх
господарств і значно перевищували депозити нефінансових корпорацій,
тобто клієнти сектора домогосподарств переважно декілька разів змінювали діючі договори при підвищенні відсоткових ставок на депозити, враховуючи нові умови збереження депозитів. У зміні договорів на депозити в першу чергу залишалися зацікавленими банки внаслідок введення нових нормативів резервування за строковими (короткостроковими і довгостроковими) депозитами і за коштами на поточних рахунках та
депозитами на вимогу у іноземній валюті для нефінансових корпорацій та
домашніх господарств. Якщо з 30.11.2011 р. по 30.03.2012 р. нормативи
обов‘язкового резервування для короткострокових і довгострокових депозитів становили 7,5 і 2%, а для коштів на поточних рахунках і депозитів на
вимогу – 8%, то з 30.06.2012 р. такі нормативи зросли, відповідно, до 9%,
3 і 10% за відсутності резервування таких депозитів у національній валюті.
Внаслідок девальвації гривні, зміни РЕОК і зростання індексу споживчих цін
депозити у національній валюті для домашніх господарств у 2013–2014 рр.
суттєво знецінилися.
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Таблиця 5.22
Депозити домашніх господарств у міжсекторному
розподілі 2011–2013 рр.
Показник
Нефінансові
корпорації
на вимогу
до одного року
від одного до
двох років
більше
двох
років
Домашні
господарства
на вимогу
до одного року
від одного до
двох років
більше
двох
років
Інші фінансові
корпорації
Сектор
загального
державного
управління
НКОДГ
Усього

Депозити у 2011 р.
частка
у загальному
обсязі, %

обсяг,
%
млрд
зміни
грн

Депозити у 2012 р.
частка
у загальному
обсязі, %

обсяг,
%
млрд
зміни
грн

Депозити у 2013 р.
частка
обсяг,
%
у загальмлрд грн зміни
ному
обсязі, %

153,1
93,2
38,1

31,9
24,4
57,1

31,1
19,0
7,7

173,3
95,8
50,1

13,2
2,8
31,7

30,3
16,8
8,8

195,2
106,2
55,2

12,6
10,9
10,2

29,1
15,9
8,2

15,0

35,9

3,0

20,8

39,4

3,6

25,0

20,2

3,7

6,9

15,4

1,4

6,5

-5,6

1,1

8,7

33,8

1,3

310,4
70,9
104,4

12,8
7,2
4,5

63,1
14,4
21,2

369,3
77,1
125,6

19,0
8,8
20,2

64,5
13,5
21,9

442,0
87,7
121,3

19,7
13,7
-3,4

66,0
13,1
18,1

113,8

23,8

23,2

139,5

22,5

24,4

218,3

56,5

32,6

21,2

24,6

4,3

27,1

27,6

4,7

14,6

-46,1

2,2

21,8

14,6

4,5

20,9

-4,3

3,7

26,2

25,4

3,9

3,9
2,6
491,8

-5,8
11,1
18,0

0,8
0,5
100

5,9
3,0
572,3

52,3
16,8
16,4

1,0
0,5
100

3,0
3,7
670,0

-49,2
23,3
17,1

0,4
0,6
100,0

Джерело: за даними: Бюлетень Національного банку України, 2012. – № 2. – С. 46; 2014. –
№ 3. – С. 34.

Динаміка наданих кредитів. Упродовж 2012–2013 рр. кредитна активність банків була помірною. Кредити надавалися переважно у національній
валюті, причому головним позичальником залишався сектор нефінансових
корпорацій. Збільшувалися кредити, надані домашнім господарствам
у національній валюті, та скорочувалися в іноземній, що сприяло зниженню
валютних ризиків, причому частка кредитів ДГ у 2013 р. у національній валюті вже перевищувала частку кредитів у іноземній.
У 2012–2013 рр. загальні кредити підвищилися на 1,7 і 11,7% порівняно з попереднім роком і становили 815 і 910,8 млрд грн відповідно. Зниження і відносно повільні темпи нарощування кредитів пояснюються різноспрямованою динамікою зростання кредитів за секторами економіки та за
видами валют. Водночас погашалися раніше отримані кредити і зовсім
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мало зростали обсяги нових кредитів. Банки впродовж 2012–2013 рр. надавали перевагу кредитуванню у національній валюті (приріст кредитів становив 37 млрд грн, або 7,7% за рік, а обсяг кредитів у 2012 р. у національній
валюті – до 515 млрд грн). Кредитування в іноземній валюті зменшилося на
23,7 млрд грн (на 6,6% порівняно з попереднім роком) до 300 млрд грн. Це
поліпшило структуру кредитного портфеля за видами валют, що сприяло
зниженню доларизації економіки. Частка загальних кредитів у національній валюті зросла за 2012 р. до 63,3% порівняно з 59,7% наприкінці 2011 р.
За строками в основному спостерігався приріст за кредитами до одного
року, за скорочення обсягу довгострокових кредитів строком понад 5 років,
що зменшувався як за темпами наданих кредитів, так і за їхньою часткою
для нефінансових корпорацій і для домашніх гсподарств. Таких кредитів
недостатньо і для модернізації виробництва на новій технологічній базі,
і поліпшення добробуту домашніх господарств (табл. 5.23).
Кредити домашнім господарствам зросли у 2013 р. на 5,9 млрд грн, або
на 3,1%, до 193,5 млрд грн. Упродовж року тривала реструктуризація наданих кредитів у іноземній валюті. Зростання обсягу кредитів, наданих сектору домогосподарств, відбувалося винятково у національній валюті і на початку року становило 18,5%, або 16 млрд грн, що використовувалися переважно на споживання. Водночас в умовах обмеження споживчого
кредитування в іноземній валюті та реструктуризації іпотечних кредитів
спостерігалося зниження обсягу кредитів, наданих сектору домашніх господарств в іноземній валюті (на 25,8%, або на 29,6 млрд грн, порівняно
з 2011 р.), що на початку 2013 р. становив усього 84,9 млрд грн. Серед
кредитів в іноземній валюті в основному скорочувалися кредити строком
більше п‘яти років. Таким чином, у 2013 р. кардинально змінилася структура кредитів для домогосподарств за видами валют: частка кредитів у національній валюті збільшилася до 54,7% порівняно з 43,1% у грудні 2011 р.
І перевищила частку кредитів у іноземній валюті (45,3%).
Значно впливали на міжсекторну структуру кредитів запозичення держави у формі облігацій внутрішньої державної позики, що використовувалися переважно для покриття дефіциту державних фондів соціального
страхування та видатків бюджету. Обсяги і структуру ринку позичкового
капіталу наведено у табл. 5.24–5.25161.

Непран А. Ринок позичкового капіталу і система відсоткових ставок в Україні: структурні
характеристики // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 90–99.
161
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Таблиця 5.23
Кредити домашніх господарств у міжсекторному розподілі
у 2011–2013 рр.
Кредити у 2011 р.

Показник

Нефінансові
корпорації
до одного
року
від 1 до
п‘яти років
більше п‘яти
років
Домашні
господарства
до одного
року
від 1 до
п‘яти років
більше п‘яти
років
Інші фінансові корпорації
Сектор
загального
державного
управління
НКОДГ
Усього

Кредити у 2012 р.
Кредити у 2013 р.
частка у
частка у
частка у
обсяг,
обсяг,
загаль- обсяг,
загаль%
загаль
%
%
млрд
млрд
ному
млрд
ному
зміни ному
зміни
зміни
грн
грн
обсязі,
грн
обсязі,
обсязі, %
%
%
575,5

0,3

71,8

605,4

5,2

74,3

691,9

14,3

76,0

251,3

5,4

31,3

296,5

18,0

36,4

358,8

21,0

39,4

244,4

-4,5

30,5

235,2

-3,8

28,9

247,8

5,4

27,2

79,8

0,7

10,0

73,7

-7,7

9,0

85,3

15,7

9,4

201,2

-1,6

25,1

187,63

-6,8

23,0

193,5

3,1

21,2

35,9

-0,2

4,5

38,6

7,5

4,7

55,2

43,0

6,1

43,0

0,4

5,4

47,4

10,1

5,8

53,0

11,8

5,8

122,3

-2,7

15,2

101,6

-16,9

12,5

85,4

-15,9

9,4

16,4

8,0

2,0

16,2

-1,3

2,0

19,3

19,1

2,1

8,5
0,1

0,2
1,1
5,8
-32,0
0,7
5,9
1,7
-1,1
0,0
0,1
-16,0
0,0
0,1
0,0
801,8 0,03
100
815,1
1,7
100
910,8
11,7
Джерело: за даними: Бюлетень Національного банку України, 2012. – № 2. – С. 54;
№ 2. – С. 42; 2014. – № 2. – С. 42.

0,6
0,0
100
2013. –

Частка позичкового капіталу для ДГ за цілями використання залишалася низькою. Державні запозичення на внутрішньому ринку позичкового капіталу за 2006–2013 рр. зростали, зокрема, здебільшого за рахунок
емісії облігацій внутрішньої державної позики. Переважно вони використовувалися на фінансування поточних потреб, пов‘язаних із зростанням
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соціальних виплат, витрат на державне управління, обслуговування
державного боргу.
Таблиця 5.24
Розподіл позичкового капіталу між секторами економіки і за цільовим
використанням в Україні 2006–2013 рр., млрд грн
Група
позичальників

Нефінансові корпорації
Облігації
Усього кредитів
у тому числі:
кредити на придбання, реконструкцію
і будівництво нерухомості
інші кредити
із усього
кредитів НК
банківські позики
(крім іпотечних)
іпотечні позики
Держава, разом
Облігації центральних
і місцевих органів
державного управління
розміщення ОВДП
на первинному ринку
розміщення облігацій
місцевих позик
Кредити, надані
центральним і місцевим органам державного управління
центральним
місцевим органам
Кредити іншим
фінансовим
корпораціям
Кредити
домогосподарств
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

182,6 305,0 475,0 472,3 510,5 611,5 656,8 734,4
22,1 44,5
31,4 10,1
9,5 35,9 51,4 42,5
160,5 260,5 443,7 462,2 501,0 575,5 605,4 691,9

6,4 10,8 18,3 17,7 13,6 10,3
7,5 13,0
154,1 249,9 425,4 444,5 487,3 565,2 598,0 678,9

150,0 211,4 364,5 386,6 426,5 501,2 493,4 581,2
10,5 49,1 79,2 75,6 74,5 74,4 112,1 110,7
11,0 12,7 35,7 84,4 83,3 63,6 59,3 77,0
2,0

4,1

24,5

75,2

71,2

51,9

50,4

68,8

1,6

3,6

23,5

74,5

70,7

50,3

42,9

65,2

0,4

0,5

1,0

0,7

0,5

1,7

7,5

3,6

9,0
9,0
0,0

8,7
8,7
0,0

11,2
11,1
0,0

9,2
8,0
1,2

12,1
10,7
1,4

11,7
10,0
1,7

8,8
7,7
1,2

8,2
7,3
0,9

2,7

5,9

9,8

14,0

13,4

16,4

16,2

19,3

82,0 160,4 280,5 241,2 209,5 201,2 187,6 193,5
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Продовження табл. 5.24
Група позичальників

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

у тому числі:
споживчий кредит
58,5 115,0 186,1 137,1 122,9 126,2 125,0 137,3
кредит на придбання,
реконструкцію і будівництво нерухомості
20,4 40,8 88,4 98,8 82,0 70,4 58,4 51,4
інші кредити
3,1
4,6
6,1
5,3
4,6
4,6
4,2
4,7
із кредитів ДГ
іпотечні позики
20,5 73,1 143,4 132,8 110,7 97,4 63,2 56,3
Нерезиденти
3,5
6,7 13,1 17,0 14,9
4,9
3,8
2,4
Разом ресурсів ринку
позичкового капіталу 281,7 490,8 814,1 828,9 831,6 897,7 923,8 1026,6
Джерело: Непран А. Ринок позичкового капіталу і система відсоткових ставок в Україні:
структурні характеристики // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 90–99; Річий звіт Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку за 2013 рік. Рух ринку цінних паперів
України до світових стандартів задля економічного зростання держави [Електронний ресурс]. – К. : ТОВ " ТРАЙМ ПРИНТ ЛТД", 2014. – С. 25, 34 Доступний з : www.ssmsc.gov.ua;
Бюлетень НБУ. – 2014. – №3. – С. 67, 71,103, 106. 107, 111, 116, 120.

Таблиця 5.25
Структура розподілу позичкового капіталу між секторами економіки
і за цільовим використанням в Україні 2006–2013 рр., %
Група
позичальників

Нефінансові
корпорації
Облігації
Усього кредитів
у тому числі:
кредити на придбання,
реконструкцію і будівництво нерухомості
інші кредити
із усього
кредитів НК
банківські позики
(крім іпотечних)
іпотечні позики
Держава, разом

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

64,8
7,8
57,0

62,1
9,1
53,1

58,4
3,9
54,5

57,0
1,2
55,8

61,4
1,1
60,2

68,1
4,0
64,1

71,1
5,6
65,5

71,5
4,1
67,4

2,3
54,7

2,2
50,9

2,2
52,3

2,1
53,6

1,6
58,6

1,1
63,0

0,8
64,7

1,3
66,1

53,2
3,7
3,9

43,1
10,0
2,6

44,8
9,7
4,4

46,6
9,1
10,2

51,3
9,0
10,0

55,8
8,3
7,1

53,4
12,1
6,4

56,6
10,8
7,5
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Продовження табл. 5.25
Група позичальників

Облігації центральних
і місцевих органів
державного управління
розміщення ОВДП на
первинному ринку
розміщення
облігацій
місцевих позик
Кредити, надані центральним і місцевим
органам державного
управління
центральним
місцевим органам
Кредити іншим
фінансовим
корпораціям
Кредити
домогосподарств
у тому числі:
споживчий кредит
кредит на придбання,
реконструкцію
і будівництво нерухомості
інші кредити
із кредитів ДГ
іпотечні позики
Нерезиденти
Разом ресурсів
ринку позичкового
капіталу

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,7

0,8

3,0

9,1

8,6

5,8

5,5

6,7

0,6

0,7

2,9

9,0

8,5

5,6

4,6

6,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,8

0,4

3,2
3,2
0,0

1,8
1,8
0,0

1,4
1,4
0,0

1,1
1,0
0,1

1,5
1,3
0,2

1,3
1,1
0,2

1,0
0,8
0,1

0,8
0,7
0,1

1,0

1,2

1,2

1,7

1,6

1,8

1,8

1,9

29,1

32,7

34,5

29,1

25,2

22,4

20,3

18,9

20,7

23,4

22,9

16,5

14,8

14,1

13,5

13,4

7,2
1,1

8,3
0,9

10,9
0,7

11,9
0,6

9,9
0,6

7,8
0,5

6,3
0,5

5,0
0,5

7,3
1,2

14,9
1,4

17,6
1,6

16,0
2,0

13,3
1,8

10,9
0,5

6,8
0,4

5,5
0,2

100

100

100

100

100

100

100

100

Джерело: розраховано за даними табл. 5.24.

Рушійним мотивом структурної перебудови ринку позичкового капіталу
стала вища прибутковість кредитування невиробничої сфери, а також споживання домашніх господарств. Ця тенденція посилилася після кризи
2008–2009 рр. Прибутковість кредитування цих операцій значно перевищила прибутковість кредитування для інших позичальників.
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%

Тенденції зміни в обсягах депозитів і кредитів домашніх господарств
спричинені значною різницею у відсоткових ставках на депозити і кредити,
що надавалися домашнім господарствам порівняно з іншими секторами
економіки, що наведено на рис. 5.15–5.16.
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Рис. 5.15. Відсоткові ставки за депозитами у банках України:
1997-2013 рр.
Джерело : Бюлетень Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 143, 152.

Загальна відсоткова ставка на депозити залишалася нижчою, ніж для
ДГ, а відсоткова ставка за кредитами для ДГ залишалася вищою за загальну. Допускаємо, що такі тенденції для відсоткових ставок збережуться
у коротко- і середньостроковій перспективі.
Значення індексу споживчих настроїв (ІСН) показує, що період стрімкого погіршення споживчих настроїв, який тривав в Україні у ІІІ–IV кв. 2008 р.
і сягнув у І кв. 2009 р. найнижчого значення, вже характеризувався певною
(низькою) стабільністю у 2011–2013 рр. і впродовж І півріччя 2014 р.
(рис. 5.17).
Погіршилася ситуація з очікуваннями населення щодо розвитку економіки України (ІЕО), їхні оцінки знизилися до 74,9 пункту у грудні 2011 р. і до
82,9 пункту у грудні 2013 р. порівняно з 108,9–102,6 пунктами у травнічервні 2010 р. Причиною таких очікувань стало погіршення оцінок поточного
матеріального становища громадян України та очікувань щодо його зміни,
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що узгоджуються з поточними низькими оцінками реального платоспроможного попиту домашніх господарств внаслідок зростання їхньої середньої
і граничної схильності до заощадження і зниження їхньої схильності до
кредитування при зростанні відсоткових ставок як на депозити, так і кредити у 2012–2013 рр. Скорочення окремих споживчих витрат домогосподарств в Україні у посткризовий період зачіпало насамперед витрати на
придбання товарів довгострокового користування і на послуги (громадське
харчування, охорона здоров‘я, освіта, відпочинок, туризм та ін.), отже,
й ціни істотно не підвищувалися, а на окремі товари навіть порівняно
з іншими знижувалися, але такі тенденції були тимчасовими.
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Рис. 5.16. Відсоткові ставки за кредитами у банках України: 19972013 рр.
Джерело: Бюлетень Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 132, 139,143, 152.

Індекси інфляційних очікувань у 2014 р. залишалися трохи вищими, ніж
у ІІ кв. 2013 р., індекс очікувань динаміки безробіття знизився до рівня
у грудні 2013 р., а внаслідок зміни обмінного курсу індекс девальваційних
очікувань став у 2014 р. найвищим за весь період оцінювання цього індексу,
починаючи з січня 2012 р. (рис. 5.18).
Отже, суттєвого відновлення економічного зростання й поліпшення становища на внутрішньому споживчому ринку України у 2011–2014 рр. унаслідок
наявних інфляційних, девальваційних очікувань та очікувань щодо динаміки
безробіття, за оцінками респондентів, поки що як не спостерігалося, так і не
спостерігатиметься. Такі величини індексів у другому півріччі 2011 р., упродовж
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2012–2014 рр. характеризують відсутність структурних зрушень в економіці та
забезпечення певної макроекономічної стабільності на основі консервації попередньо реалізованої моделі економічного зростання.
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Рис. 5.17. Індекси споживчих настроїв, поточного становища,
економічних очікувань населення України у 2007–2014 рр.
Джерело: Споживчі настрої в Україні (лютий 2011 – листопад 2014) [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://www.icps.ua/publications/cc.htlm; http://www.gfk.ua/public_relations/press
/press_articles/007508/index.ua.htlm; www.gfk.ua

У 2010–2014 рр. в Україні спостерігалася рецесія, що характеризувалася відносно помірним, але не критичним спадом споживання та уповільненням його темпів. Під впливом поточного і політичного становища в Україні
домашні господарства поступово змінювали свою поведінку на внутріш351
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процентні пункти

ньому ринку внаслідок зниження реальних темпів платоспроможного попиту
порівняно з передкризовим періодом: проявляли вищу схильність до заощадження і меншу схильність – до кредитування.
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Рис. 5.18. Індекси інфляційних, девальваційних очікувань та очікувань
динаміки безробіття населення України у 2007–2014 рр.
Джерело: Споживчі настрої в Україні (лютий 2011 – листопад 2014) [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://www.icps.ua/publications/cc.htlm; http://www.gfk.ua/public_relations/press
/press_articles/007508/index.ua.htlm; www.gfk.ua

Усунення значних диспропорцій і протиріч у соціальному розвитку, переорієнтація економічної політики на поліпшення добробуту повинні супроводжуватися подальшим зростанням доходів домогосподарств, розвитком споживчого ринку і, як наслідок, зміцнити довіру населення до
державних інституцій, бізнесу, сприяти реалізації потреб, ціннісних пріоритетів домашніх господарств.
Сценарії розвитку економіки України, прогнозні оцінки соціальних
показників. Прогноз складових доходів домашніх господарств отримано на
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основі економетричної моделі "Income_tax"162 і макроекономічних припущень щодо розвитку економіки України за такими сценаріями: сценарій І
визначено згідно з узгодженим Меморандумом про економічну та фінансову
політику і Технічним меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України і Міжнародним валютним фондом; сценарій ІІ відповідає консенсуспрогнозу Мінекономрозвитку України і залучених для його розроблення
організацій (у І кв. 2014 р.); сценарії ІІІ, V відповідають даним консенсуспрогнозу ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" у І і ІІ кв.
2014 р.; сценарій ІV введено додатково як песимістичний; сценарій ОПТ
використано як оптимістичний сценарій, за умови стабілізації розвитку економіки, для порівняння соціальних показників за сценаріями I–V.
За сценарієм І основні напрями формування політики доходів повинні
бути узгодженими із взятими зобов‘язаннями України згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику і Технічним меморандумом про
взаєморозуміння. У Меморандумі передбачено, що у 2014 р. реальний темп
ВВП знизиться на 5%; у 2015 р. – підвищиться до 2%, а надалі – до 4–4,5%
і вище; індекс споживчих цін у 2014 р. становитиме 16%, надалі поступово
знижуватиметься, щоб до кінця 2016 р. досягти рівня 6% і нижче163. Сценарієм ІІ передбачено досягнення нижчих реальних темпів спаду ВВП і нижчих темпів зростання індексу споживчих цін. Сценарій ІІІ характеризує
утримання певної стабільності у розвитку економіки та зростання споживчих цін; сценарій V – погіршення економічних показників у зв‘язку з політичною нестабільністю в Україні. Сценарієм ІV визначено як песимістичний,
яким передбачено значний спад ВВП (до -10%) порівняно з попереднім
роком, і зростання індекса споживчих цін вище, ніж за базовим сценарієм,
тобто характеризує суттєве ускладнення економічної ситуації внаслідок

Соколик М.П. Економетрична модель для прогнозу соціальних макропоказників у бюджетному процесі України // Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до
міждисциплінарності : монографія / за ред. д. ф.м.н., проф. Соловйова В.М. та ін. – Черкаси :
Брама – Україна, 2013.– С. 294–306.
163 Меморандум про економічну та фінансову політику 22 квітня 2014 р. [Електронний ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.minfin.gov.ua/
control/uk/publish/
article?art_id=399100&cat_id=54623; Технічний меморандум про взаєморозуміння 22 квітня
2014
р.
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=399107&cat_id=54623; Memorandum of
Economic and Financial Policies [Електронний ресурс]. – Доступний з :
https://www.imf.org./External/NP/LOI/2014/UK/042214.pdf
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нестабільності і поширення тенденцій до незбалансованості між секторами
економіки164.
На підставі модифікації економетричної моделі "Inkome_tax" виконано
серію експериментальних прогнозних розрахунків щодо розвитку економіки
України на 2014–2017 рр. за заданими сценаріями, узагальнено результати
прогнозу соціальних показників (табл. 5.26).
Таблиця 5.26
Сценарії розвитку економіки України та прогнози основних джерел
доходів домашніх господарств у 2014–2017 рр.
(на основі моделі: М2014)
Показник

% до попередмлрд
грн
нього року
грн

Сценарії trGDP CPI
2013
0,0 -0,003
Сценарій І
2014
-5,0 16,0
2015
2,0 10,0
2016
4,5 6,0
2017
6,8 5,5
Сценарій ІІ
2014
-4,6 7,7
2015
2,2 8,6
2016
4,0 6,0
2017
6,0 5,5
Сценарій ІІІ
2014
0,5 5,2
2015
1,2 6,1
2016
4,0 6,0
2017
6,0 5,5
Сценарій ІV
2014
-5,0 15,0
2015
-1,0 16,0
2016
-10,0 6,5
2017
6,0 5,5
СценарійV
2014
-6,5 12,4
2015
-1,2 8,5
2016
2,2 6,2

реальні темпи, % до попереднього року

WG
IN trCIN
3265 1449 5,3

trWG
8,2

trSD
-2,9

trSTN trSSD
6,3
6,0

trIN
2,7

3733
4013
4299
4593

1704
1888
2061
2239

-3,4
-3,7
-1,4
-1,2

-1,4
-2,3
1,1
1.3

-2,8
-1,6
1,5
1,7

7,6
0,02
0,8
1,3

1,5
-0,3
3,4
6,2

1,4
0,7
3,0
3,0

3611
3927
4247
4547

1627
1806
1980
2148

-0,7
-2,3
-1,0
1,2

2,7
0,1
2,0
1,5

3,0
0,6
2,4
1,8

12,1
3,8
3,1
2,4

5,5
3,2
5,3
6,6

4,3
2,2
3,4
2,8

3615
3923
4286
4608

1617
1778
1959
2127

1,0
-1,0
-0,5
-1,2

5,3
2,3
3,0
1,9

5,6
2,6
3,3
2,2

15,0
7,1
5,5
3,8

10,6
6,3
7,4
7,9

6,1
3,6
3,9
2,9

3718
4084
4148
4301

1694
1940
2050
2188

-3,1
-5,7
-5,0
-2,9

-1,0
-5,3
-4,6
-1,7

-0,4
-4,3
-3,7
-1,1

8,1
-2,8
-5,4
-3,5

1,9
-4,5
-10,8
-1,6

1,7
-1,3
-0,8
1,2

3661 1668
3893 1822
4153 1983

-2,6
-3,6
-1,8

-0,22
-1,99
-0,44

-0,28
-1,36
0,91

8,9
0,67
0,4

1,66
-1,90
1,04

2,22
0,87
2,50

Україна: перспективи розвитку (Консенсус–прогноз). – К. : Мінекономрозвитку України,
2014. – Вип. 36. – С. 8–10.
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Продовження табл. 5.26
% до попередмлрд
Показник нього року
грн
грн

2017

2,2

2014
2015
2016
2017

4,4
5,5
5,0
6,0

реальні темпи, % до попереднього року

6,2 4384 2141 -2,5 -0,59 -0,06 -0,61
Сценарій OPT (для порівняння із сценаріями І-V)
за умови стабілізації розвитку економіки
5,5 3668 1636 1,8
6,5
6,7 16,4
5,0 4031 1807 0,5
4,7
4,9 10,3
4,9 4442 1995 0,7
5,1
5,3
9,0
5,5 4821 2176 -0,7
2,9
3,1
6,3

1,10

1,64

15,0
12,8
12,4
10,7

7,0
5,2
5,2
3,4

Примітки : tr – реальні темпи, GDP – ВВП, CPI – індекс споживчих цін, CIN – наявний доход,
WG – середньомісячна заробітна плата, SD – соціальні допомоги, трансферти, STN – соціальні трансферти в натурі, SSD – соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
разом, IN – всього доходів;
cценарій І визначено згідно з Меморандумом; сценарій ІІ – Консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку України за оцінками І–ІІ кв. 2014 р.; сценарій ІІІ, V – за даними Консенсус-прогнозу
ДУ "ІЕП НАНУ" за І і ІІ кв. 2014 р.; сценарій ІV – песимістичний; сценарій ОПТ (визначено як
оптимістичний за умови розвитку економіки України для порівняння із сценаріями I–V ).
Джерело: Меморандум про економічну та фінансову політику 22 квітня 2014 р. [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.minfin.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=
399100&cat_id=54623;
Технічний меморандум про взаєморозуміння 22 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=399107&cat_id=54623;
Memorandum of Economic and Financial Policies [Електронний ресурс]. – Доступний з :
https://www.imf.org./External/NP/LOI/2014/UK/042214.pdf;
Україна: перспективи розвитку (Консенсус–прогноз). – К. : Мінекономрозвитку України, 2014.
– Вип. 36. – С. 8–10.;
оцінки автора.

За сценаріями І–V очікується зниження середньомісячної заробітної
плати (СМЗП), причому її зниження буде однозначно більшим за вищого
спаду темпів ВВП і вищого зростання споживчих цін порівняно з попереднім роком. Грошові соціальні трансферти також спадатимуть вищими
темпами порівняно зі спадом СМЗП. Щоб досягти певної збалансованості
між потребами у соціальних трансфертах і соціальній допомозі, необхідно
не допустити значного зниження трансфертів у натуральній формі та
зберегти видатки із бюджету, залучаючи й благодійні організації до збереження існуючого фінансування охорони здоров‘я, освіти, культури, фізичного виховання тощо.
Якщо навіть орієнтуватися на спад ВВП і відносно нижче зростання споживчих цін у 2014–2017 рр., то реальні темпи наявного доходу і СМЗП демонструватимуть значно нижчі темпи зростання, ніж у 2010–2013 рр.: 1) при менш
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гострій ситуації у 2014–2017 рр. (за сценаріями І–V) наявний доход ДГ спадатиме від -3,7% до -1,2%; СМЗП спадатиме нижчими темпами порівняно з попереднім роком; 2) при загостренні ситуації (за сценаріями IV–V) при темпах ВВП
від -5% до -10% та індексу споживчих цін у межах 16–5,5% темпи наявного
доходу спадатимуть від -3,1 до -5,7%, а темпи СМЗП – від -5,3 до -2,0%. При
загостренні ситуації очікуються низькі реальні темпи наявного дохіду та середньомісячної заробітної плати з поступовим підвищенням у 2016–2017 рр. При
низьких реальних темпах середньомісячної заробітної плати реальні темпи
соціальної допомоги і трансфертів, що пов‘язані з надходженнями грошової
соціальної допомоги та із фондів соціального страхування (trSD), також спадатимуть від -3,3 до -5,1% і до -2,9% – -2,7%.
Відповідно до заданих сценаріїв у формуванні доходів, їхнього використання на споживання і заощадження реальні темпи платоспроможного
попиту (trPSP ) спадатимуть (табл. 5.27).
Таблиця 5.27
Оцінки платоспроможного попиту домашніх господарств
за заданими сценаріями розвитку економіки України у 2014–2017 рр.
(на основі моделі: М2014)
Сценарій trGDP CPI
CIN
% до попереднього. року

2013
Сценарій І
2014
2015
2016
2017
Сценарій ІІ
2014
2015
2016
2017
Сценарій ІІІ
2014
2015
2016
2017

356

0,0

-0,003 1190

KF

DF

PSP

млрд грн

trPSP

trKF
trDF
реальні темпи,
% до попереднього року

194

442

1124

4,7

3,5

20,0

-5,0
2,0
4,5
6,8

16,0
10,0
6,0
5,5

1334
1413
1476
1539

229
249
264
273

517
591
671
765

1334
1388
1433
1485

2,4
-5,5
-2,6
-1,8

2,0
-1,0
0,2
1,3

0,9
3,9
7,1
8,1

-4,6
2,2
4,0
6,8

7,7
8,6
6,0
5,5

1273
1350
1417
1476

213
230
246
265

480
543
616
702

1273
1328
1379
1429

5,2
-3,9
-2,0
-1,7

2,0
-0,4
1,0
1,9

0,9
4,0
7,1
8,0

0,5
1,2
4,0
6,0

5,2
6,1
6,0
5,5

1265
1328
1401
1461

208
220
237
256

472
523
595
680

1262
1306
1364
1415

6,7
-2,4
-1,5
-1,7

2,0
-0,1
1,5
2,5

1,5
4,4
7,4
8,3
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Продовження табл. 5.27
Сценарій trGDP

CPI

CIN

% до попереднього. року

Сценарій ІV
2014
2015
2016
2017
Сценарій V
2014
2015
2016
2017

2014
2015
2016
2017
Джерело:

-5,0 15,0
-1,0 16,0
-10,0 6,5
6,0 5,5

KF

DF

PSP

млрд грн

1326
1452
1469
1506

227
261
277
293

513
615
685
764

1327
1428
1440
1465

trPSP

trKF
trDF
реальні темпи,
% до
попереднього року

2,7
-7,2
-5,4
-3,5

-6,5 12,4 1303 222
500 1304
3,3
-1,2 8,5 1363 239
560 1343
-5,1
2,2 6,2 1421 254
631 1385
-2,9
2,2 6,2 1472 274
715 1431
-2,7
Сценарій OPT (для порівняння із сценаріями І-V)
за умови стабілізації розвитку економіки
4,4
5,5 1279 208,2 478,5 1272
7,3
5,5
5,0 1349 218,9 528,5 1321
-1,1
5,0
4,9 1426 234,9 602,4 1382
-0,3
6,0
5,5 1493 255,0 695,4 1440
-1,2
за даними табл. 5.26 і оцінками автора.

2,0
-1,0
-0,2
0,1

0,9
4,0
4,5
5,7

2,0
-0,9
0,4
1,3

0,6
3,3
6,1
6,7

2,0
0,1
2,0
3,1

2,2
5,6
8,7
9,4

Вважаємо, що реальні темпи кредитів домашніх господарств зменшуватимуться в основному за зростання вартості кредитів у іноземній валюті
через зміну курсової політики. Депозити, якщо і зростатимуть, то шляхом
додаткового залучення коштів домашніх господарств до обов‘язкової купівлі
казначейських зобов‘язань та облігацій внутрішньої державної позики за
цільовим спрямуванням.
Під впливом кризи 2008–2009 рр. домашні господарства поступово переходили від моделі екстенсивного нарощування споживчих витрат до
моделі максимальної економії витрат, що призвело до зниження реальних
темпів платоспроможного попиту у 2010–2014 рр. порівняно з передкризовим періодом. Вважаємо, що факторами відновлення економічного зростання, активізації розвитку споживчого ринку та підвищення добробуту
в Україні стане збереження стабільності на грошово-кредитному і валютному ринках, зниження відсоткових ставок за кредитами, визначення напрямів
імпортозаміщення, а обмежуючим фактором – соціальний статус домогос-
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подарств, переважна кількість яких вважає себе недостатньо забезпеченими, малозабезпеченими і бідними165.
Зниження реальних темпів нарощування кредитів, кінцевих споживчих
витрат домашніх господарств за низьких очікуваних реальних темпів ВВП
(що менші за 5%) у 2014–2016 рр. призведуть до згортання окремих підсекторів споживчого ринку, зокрема ринку житла. Вибір населення у використанні поточного наявного доходу на споживання у середньостроковій перспективі обумовлений інфляційними очікуваннями до зростання цін на товари і послуги, що змусить населення ще певний час унаслідок інерції
зберігати споживчий попит за умови існування економіки, що статистично
не спостерігалася, та відповідної оплати праці. Якщо орієнтуватися на відносно низьке очікуване зростання споживчих цін у 2014–2015 рр., то реальні темпи як наявного доходу домашніх господарств, так і середньомісячної
заробітної плати демонструватимуть низькі темпи зростання. Якщо ця тенденція триватиме, то зменшиться схильність домашніх господарств не тільки до кредитування, але й до заощадження.
Висновки. Аналіз структури доходів і витрат, середньої і граничної
схильності до споживання і заощадження для домашніх господарств
України за 2000–2013 рр. показав, що поточне макроекономічне середовище і розвиток споживчого ринку певною мірою гарантували збалансованість між платоспроможним попитом і кінцевими споживчими витр атами і потребами домашніх господарств. Однак очікувані тенденції
у розподілі наявного доходу на споживання і заощадження домашніх
господарств у взаємозв‘язку з макропоказниками відповідно до заданих
сценаріїв розвитку економіки України на 2014–2017 рр., якщо реальні
темпи ВВП нижчі, ніж 5% за відносно високих темпів індексу споживчих
цін, не сприятимуть поліпшенню добробуту домашніх господарств і подальшому розвитку споживчого ринку.
Під впливом глобальної кризи 2010–2013 рр. домашні господарства поступово переходили від моделі екстенсивного нарощування споживчих
витрат до моделі максимальної економії витрат, що призвело до зниження
реальних темпів платоспроможного попиту у 2010–2013 рр. порівняно
з передкризовим періодом. Вважаємо, що факторами відновлення еконоСоколик М.П. Нерівність домашніх господарств за доходами, її вплив на економічний
розвиток України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –
2011. – № 3. – С. 74–79.
165
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мічного зростання, активізації розвитку споживчого ринку та підвищення
добробуту в Україні стане збереження стабільності на грошово-кредитному
і валютному ринках, зниження відсоткових ставок за кредитами, визначення
напрямів імпортозаміщення, а обмежуючим фактором – соціальний статус
домогосподарств, переважна кількість яких вважає себе недостатньо забезпеченими, малозабезпеченими і бідними.
Вважаємо, що 2010–2013 рр. в економіці України спостерігалася рецесія, котра характеризувалася відносно помірним, але не критичним спадом
споживання, уповільненням його темпів. Домашні господарства поступово
змінювали свою поведінку на внутрішньому ринку внаслідок зниження реальних темпів платоспроможного попиту порівняно з передкризовим періодом: виявляли вищу схильність до заощадження і меншу схильність – до
кредитування.
Суттєвого відновлення економічного зростання й поліпшення становища на внутрішньому споживчому ринку України у 2014–2016 рр. через
існуючі макроекономічні дисбаланси і політичну нестабільність поки що
не спостерігатиметься. Реальні темпи основних соціальних показників,
зміни у структурі доходів і витрат характеризують відсутність структурних зрушень в економіці, забезпечення певної макроекономічної ста більності на основі консервації попередньо реалізованої моделі економічного зростання.
За нашими оцінками, більше зниження реальних темпів платоспроможного попиту домашніх господарств (trPSP) зумовлено наявними вищими
обсягами депозитів і майже удвічі нижчими обсягами кредитів домашніх
господарств, причому близько 60% залучених депозитів і наданих кредитів
є короткостроковими. Економетричні рівняння для визначення обсягів кредитів і депозитів домашніх господарств показали значну залежність від
використання попередньо заощаджених депозитів і наданих кредитів, відсоткових ставок на депозити і кредити, різниці між ними. Незважаючи на
низькі темпи очікуваного приросту депозитів домашніх господарств, для
забезпечення певної стабільності на споживчому ринку необхідно підтримувати домашні господарства короткостроковими кредитами за нижчими
відсотковими ставками, зменшуючи існуючу різницю між відсотковими ставками на кредити і депозити.
З соціальними показниками повинні бути узгоджені темпи платоспроможного попиту і розвитку споживчого ринку. Прогнози платоспроможного
попиту показали, що домашні господарства поступово переходитимуть від
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моделі екстенсивного нарощування кінцевих споживчих витрат до моделі
значної економії. Зниження реальних темпів кінцевих споживчих витрат
домашніх господарств при темпах ВВП, що нижчі 5%, призведе до згортання окремих підсекторів споживчого ринку. Використання наявного доходу на споживання і заощадження у короткостроковому періоді обумовлено очікуваннями до зростання цін, що змусить населення ще певний
час за інерцією зберігати споживчий попит. Водночас за тривалої тенденції зменшиться схильність домашніх господарств до споживання та заощадження.
Усунення значних диспропорцій і протиріч у соціальному розвитку, переорієнтація економічної політики на поліпшення добробуту повинні супроводжуватися зростанням доходів домогосподарств, розвитком споживчого ринку і, як наслідок, зміцнити довіру населення до державних
інституцій, бізнесу, сприяти реалізації потреб, ціннісних пріоритетів домашніх господарств.
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РОЗДІЛ 6

МАКРОЕКОНОМІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ
РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
6.1. Бюджет та збалансований розвиток
економіки України
Функціонування і розвиток ринкової економіки не є рівномірним процесом. Економічне зростання час від часу змінюється спадом виробництва,
розвиток – кризою та депресією. Такі періодичні коливання свідчать про
циклічний характер економічного розвитку. Вони відбуваються зі сталою
послідовністю і, як правило, у чітко визначених часових межах.
Циклічність є закономірністю економічного розвитку, з об‘єктивними основами у розвиткові матеріальних умов виробництва, взаємодії еволюційних і революційних форм прогресу продуктивних сил. Циклічність можна
розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки, що
забезпечує її прогресивний розвиток.
Разом із тим значна роль у стабілізації економічного розвитку належить
державі і останніми роками ця роль набуває дедалі більшого значення.
Економічна рівновага в ринкових умовах є дуже нестійкою, що потребує
державного втручання та регулювання процесів суспільного відтворення,
зокрема, за допомогою податково-бюджетної політики.
Необхідність посилення ролі держави та її регулюючих функцій з точки
зору забезпечення економічного зростання підтверджується досвідом подолання останніх економічних криз, що демонструє значущість державного
регулювання для забезпечення суспільного розвитку, важливість проведення виваженої та ефективної податково-бюджетної політики для забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов для економічного
зростання.
Бюджетна незбалансованість як фактор нестабільності. В сьогоднішніх умовах більшість країн світу і, зокрема, розвинених, не може збалансувати бюджети за доходами і видатками, а тому зводить їх з дефіцитом.
Поширеність та глибина цього явища є важливим фактором макроекономіч361
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ного розвитку як окремих країн, так і міжкраїнних утворень, а отже, потребує
детального дослідження та аналізу.
Так, загальний державний борг 27 країн єврозони постійно зростає по
відношенню до загального обсягу ВВП і у 2011 р. становив 82,4%, у 2012 р.
– 87,9%. При цьому загальний обсяг дефіциту бюджету країн єврозони по
відношенню до ВВП у 2011 р. становив 4,4%, що краще за показники посткризових 2009 та 2010 рр. (6,9 та 6,5% відповідно), але вище ніж у 1997–
2008 рр., коли лише у 2003 р. дефіцит перевищував рівень у 3%, становивши 3,2%. Найбільші рівні заборгованості, які перевищують обсяг ВВП (подекуди значно), мають Греція, Італія, Португалія, Ірландія.
Що стосується України, то аналіз динаміки бюджетного дефіциту та обсягів державного боргу в розрізі його складових, проведений на періоді
2007–2012 рр., показав, як відхід від поміркованої бюджетної політики може
призвести до значного збільшення обсягу державного боргу та стрімкого
зростання витрат на його погашення та обслуговування.
Так, попри досягнення досить прийнятних показників боргової безпеки
у 2011 р. – дефіциту бюджету у 2,7% ВВП та розміру державного боргу
в 33,6% ВВП, відбулося суттєве зростання навантаження на бюджет – витрати на обслуговування та погашення боргів уже в 2011 р. перевищили
витрати на охорону здоров‘я в 1,2 раза, витрати на громадський порядок,
безпеку та судову владу – майже удвічі, витрати на житлово-комунальне
господарство – у 3,5 раза, а витрати на оборону – майже у 5 разів, що засвідчило розвиток в країні боргової кризи та швидку зміну макроекономічної
ситуації з прийнятної на загрозливу, оскільки боргова спіраль почала розкручуватись дуже швидкими темпами і ситуація вийшла з-під контролю вже
протягом наступних двох років. При цьому, на відміну від попереднього
досвіду загострення боргових криз в країні, ця ситуація не було спровокована ззовні як відгук на розвиток світової фінансової кризи, а стала наслідком внутрішніх проблем та диспропорцій, притаманних українській економіці, до яких відносяться слабка диверсифікація та сировинна орієнтація
економіки, висока матеріало- та енергомісткість української продукції, монополізація ринків, відсутність вільної конкуренції, неадекватне ціноутворення, недосконалість економічного законодавства, неефективність судової
системи, корупція.
Практика показує, що на сучасному етапі розвитку світового суспільства
майже всі країни в певних обставинах, як правило, при спаді економічної
активності, стикаються з проблемою бюджетного дефіциту та державного
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боргу, і для всіх країн є актуальним пошук форм і методів оптимального
впорядкування та розв‘язання цієї проблеми.
За умов виникнення та загострення фінансових криз – як привнесених
іззовні, так і породжених внутрішніми проблемами – держава як боржник
змушена працювати над виробленням якісної політики управління боргом,
що нарівні з іншими складовими економічної політики повинна обмежувати
негативні соціальні та виробничі наслідки, спровоковані такими кризовими
явищами.
У таких умовах концентрувати зусилля держави необхідно на дотриманні дуже прагматичної, ощадливої бюджетної політики, спрямованої на
недопущення значного розбалансування бюджету та підвищення ефективності бюджетних витрат.
Аналіз досвіду застосування антикризових та посткризових програм. Світова фінансово-економічна криза 2007–2009 рр. багато в чому
стала результатом наростаючої глобалізації світової економіки. Розпочавшись у США, вона досить швидко перекинулася на економіки інших країн
світу, спочатку охопивши найбільш інтегровані та залежні між собою розвинені країни, а дещо пізніше – і країни, що розвиваються. Проте активні дії
держав світу та зусилля міждержавних об‘єднань дозволили порівняно
швидко здолати гостру фазу кризи і вивести національні та світову економіки на шлях поступового відновлення.
Бюджетні заходи у рамках прийнятих антикризових програм передбачали суттєву зміну структури бюджетів:
– багато країн світу заклали до своїх бюджетів кошти на створення спеціальних фондів цільового призначення: в США – у розмірі 250 млрд дол.
США, які за необхідності могли бути застосовані для допомоги фінансовій
системі країни, у Німеччині з бюджету було виділено 500 млрд євро на
створення спеціального фонду для стабілізації фінансового ринку, в Італії
був заснований стратегічний фонд для підтримки реального сектора економіки обсягом 9 млрд євро, у Бразилії було створено незалежний фонд добробуту з початковим обсягом близько 6 млрд дол.;
– на тлі різкого скорочення доходів урядові органи також пішли на розпродаж державних активів задля поповнення доходів. Так, британський
уряд прийняв рішення про продаж активів з метою залучення коштів обсягом 16 млрд фунтів стерлінгів, а керівництво Південної Кореї вирішило
поповнити бюджет за рахунок розпродажу пакетів акцій компаній, скуплених
у час азіатської фінансової кризи 1998 р., на загальну суму 12,5 млрд дол.;
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– ряд країн скоротили витрати державного апарату та інші. Так, уряд
Польщі скоротив бюджетні витрати більш ніж на 5,6 млрд дол. у 2009 р.,
з яких половина коштів мала бути заощаджена за рахунок зменшення витрат міністерств, а інша половина – за рахунок нової процедури фінансування інфраструктурних проектів. Антикризовий план Угорщини включав
скорочення допомоги аграрному сектору, в Казахстані влада відмовилася
від будівництва магістральних доріг на користь реконструкції доріг місцевого значення і оновлення соціальної інфраструктури;
– також ряд держав створили спеціальні фонди для стимулювання економіки в умовах кризи, кошти яких не призначалися для фінансування якихось конкретних програм, а мали використовуватися за потребою. Такі
фонди створили Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Швеція, Данія,
Японія, Китай, Гонконг, Кувейт, Бразилія та ін.
Необхідність розроблення та реалізації антикризової політики держави
викликана тим, що, з одного боку, держава створює інституційні основи
ринку, підтримує його функціонування, а з іншого – пом‘якшує негативні
наслідки його дії. Коригування бюджетної політики з урахуванням циклічності економічного розвитку та реалізація антикризових заходів з метою профілактики та попередження кризових явищ в економіці знижує негативний
вплив світових криз на економіку країни та дає змогу виходити з кризи
з мінімальними втратами.
Шляхи збалансування бюджету. Одним з основних напрямів підвищення збалансованості бюджету є розроблення та здійснення комплексу заходів,
спрямованих на підвищення стійкості вітчизняної економіки, активізації процесів модернізації національного виробництва та стимулювання внутрішнього інвестиційного попиту разом із підтримкою споживчого попиту населення,
покращенням інвестиційного клімату в країні, підтримкою малого та середнього бізнесу, усуненням адміністративних перешкод. Максимально ефективне задіяння внутрішніх факторів для посилення тенденції економічного
зростання навіть в умовах зниження податкового тиску здатне забезпечити
надійні та зростаючі надходження до бюджетів усіх рівнів.
Важливим завданням податково-бюджетної політики є якнайшвидше
реформування податкової системи в напрямі досягнення оптимального
рівня перерозподілу доходу та забезпечення однакових умов хазяйнування
для суб‘єктів підприємницької діяльності.
У ситуації можливого скорочення доходної частини бюджету збереження фінансової стійкості можливе лише за умови підвищення ефективності
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бюджетних витрат. На сьогодні питання підвищення економічності та ефективності бюджетних видатків, удосконалення організаційно-правових механізмів управління видатками, удосконалення контролю бюджету стають
найбільш важливими питаннями бюджетної політики.
Це комплексна проблема, рішення якої повинно здійснюватися в кількох
напрямах шляхом:
– розроблення механізмів пріоритизації бюджетних видатків як альтернативи їх швидкому нарощуванню в період зростання і секвестру в період
кризи;
– розроблення критеріїв оцінки ефективності витрачання бюджетних
коштів, упровадження більш досконалої системи бюджетування, чітко орієнтованої на конкретний результат;
– удосконалення бюджетного процесу і забезпечення його безперервності, коли фінансування певних робіт здійснюється без прив‘язки до формальних рамок календарного року, оскільки невизначеність стосовно здійснення державних витрат, які за своєю логікою переходять з одного бюджетного року в інший, не сприяє посиленню фінансової стабільності;
– удосконалення системи державних закупівель у напрямі недопущення
надмірного витрачання бюджетних коштів за надані товари та послуги.
У середньостроковій перспективі також важливим питанням з точки зору
досягнення збалансованості переважної частини місцевих бюджетів та
підвищення результативності їх видатків є децентралізація та удосконалення міжбюджетних відносин.
Методичні підходи щодо побудови моделі прогнозування бюджетних показників. У сучасних умовах, коли з кризи вийти важко, а увійти в неї
надзвичайно легко, функція державного регулювання набуває дедалі більшої ваги з точки зору забезпечення економічного зростання. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження перспективного розвитку
національних економік за допомогою економіко-математичних моделей, які
дозволяють в експериментальному режимі оцінювати та аналізувати економічні наслідки планованих регуляційних впливів держави.
У цьому дослідженні моделювання бюджетних показників запропоновано здійснювати, беручи до уваги взаємозв‘язки між бюджетом та економічною динамікою, що дозволяє, з одного боку, здійснити оцінку впливу різної
динаміки макроекономічних показників на стан державних фінансів та,
з іншого – прорахувати вплив різних сценаріїв податково-бюджетних заходів (змін ставок, надання/відміни пільг) на стан державних фінансів.
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Теорія економіки попиту наголошує на важливості рівня оподаткування
при прийнятті підприємцями рішень щодо стимулювання інвестицій. Зниження податкового тиску збільшує вільні ресурси для бізнесу та підтримує
інвестиційний попит, формуючи у бізнесу мотивацію до підвищення інноваційної та інвестиційної активності. Це життєво важливо для України, де
інвестиційна активність фінансується переважно за рахунок внутрішніх
джерел підприємств, оскільки кредитні ресурси є вкрай дорогими.
Важливим питанням розвитку української економіки, де тіньовий сектор,
за різними підрахунками, становить від 30 до 60% ВВП (за офіційними даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у 2012 р. становив 31%
ВВП, а у 2013 р. підвищився до 35%), є легалізація бізнесу. Неформальний
сектор економіки є вагомим потенційним ресурсом для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Крім того, "вихід з тіні" є засобом вирівнювання умов конкуренції між підприємствами, оскільки за динамічнішої легалізації бізнесу розширюватиметься податкова база і рівномірніше розподілятиметься податковий тиск, що дозволить скоротити податки, підвищити
конкуренцію та дати додаткові переваги легальному бізнесу.
Зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок, що розмір податкового тиску для бізнесу є одним із найважливіших факторів у контексті
визначення його життєздатності та перспектив розвитку.
Цим пояснюється і важливість цього показника, агрегованого в масштабах країни, для функціонування економічної системи. При цьому слід зазначити, що в різних джерелах цей показник трактується неоднаково. Під
цим визначенням розуміється як загальний рівень доходів консолідованого
бюджету відносно ВВП, так і співвідношення податкових надходжень відносно ВВП.
Важливими, на наш погляд, є такі моменти.
По-перше, коли йдеться про податковий тиск у широкому розумінні цього поняття, не можна обмежуватися лише податковими надходженнями,
оскільки не менш важливим для підприємців у контексті формування мотивації до довгострокового розвитку є також розмір відрахувань на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування. Останні згідно з українським
законодавством не є податками. Так, відповідно до ст. 8 Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиний соціальний внесок не входить до системи оподаткування.
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До цього слід зауважити, що неврахування цієї важливої складової
у складі податкового тиску призводить до неспівставності української статистики державних фінансів з відповідними показниками інших країн світу,
у тому числі країн СНД. Так, згідно з міжнародною статистикою державних
фінансів166, до складу податкових надходжень входять:
– податки з доходів фізичних осіб, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості капіталу;
– відрахування на соціальне страхування;
– податки на фонд заробітної плати та робочу силу;
– податки на власність;
– внутрішні податки на товари та послуги;
– податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
– інші податки.
Отже, відмінність української статистики від загальноприйнятої міжнародної класифікації полягає в неврахуванні у складі податкових надходжень відрахувань на загальнообов‘язкове державне соціальне та пенсійне
страхування (єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування), що призводить до суттєвого заниження цього показника
порівняно з іншими країнами.
По-друге, трактуючи податковий тиск як співвідношення сукупних доходів зведеного бюджету до ВВП, ми апріорі корелюємо цей показник залежно від неподаткових надходжень, таких як дивіденди, нараховані на акції,
що належать державі, адміністративні збори, штрафи, власні надходження
бюджетних установ за надані послуги з освіти та охорони здоров‘я, надходження від перевищення доходів над видатками НБУ, надходження від
реалізації конфіскованого майна, тощо та капітальних доходів, а саме надходжень від реалізації державних запасів товарів, надходжень від продажу
безхазяйного майна тощо, які не мають жодного відношення до
обов‘язкових податкових зобов‘язань підприємств, а отже, і до визначення
розміру податкового тиску.
З огляду на зазначене у цьому дослідженні розмір податкового тиску
трактується як відношення суми обсягу податкових надходжень та відрахувань на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування
(єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування) до ВВП.

166

А Manual on Government Finance Statistics / International Monetary Fund. – 1986.
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У результаті здійсненого дослідження було визначено логіку, ступінь дезагрегації, підходи та основні етапи побудови інструментарію щодо прогнозування розвитку державних фінансів, а також здійснено аналіз змін нормативно-правових положень стосовно ставок оподаткування, баз оподаткування, пільг і звільнень від оподаткування та якості адміністрування
податків на передісторії.
На основі детального аналізу ситуації, що склалася у попередньому періоді, було виявлено фактори та умови, що впливають на динаміку надходжень бюджету – як сумарних (загальні доходи бюджету та податковий
тиск), так і за окремими видами доходів, і побудовано теоретичну модель
з прогнозування розвитку доходів бюджету, в межах якої знайде функціо
нальні залежності для визначення рівня податкового тиску, загального
обсягу доходів зведеного бюджету, низки основних видів податків та єдиного соціального внеску.
Структура економіко-математичної моделі прогнозування державних
фінансів представлена на рис. 6.1.
Для розмежування автоматичних та дискреційних ефектів, що впливають на динаміку бюджетних надходжень, податки моделювались залежно
як від загальноекономічних факторів – макроекономічних показників, показників платіжного балансу, обсягів виробництва окремих видів товарів
у натуральному та грошовому вимірі (для підакцизних товарів), так і від змін
нормативно-правової бази, а саме ставок оподаткування, введення та відміни пільг, поліпшення чи погіршення системи адміністрування. Оскільки
останні не мають чітких критеріїв вимірювання, для того щоб їх урахувати,
розроблялись штучні змінні, значення яких в передісторії та на перспективу
задавались на основі експертної оцінки.
Підходи до прогнозування видаткової частини бюджету ґрунтувалися
на тому, що визначальне значення при розподілі бюджетних коштів має
дія суб‘єктивних факторів, якими є політичні рішення уряду. Якщо прогнозування доходів залежить від фінансово-економічної ситуації в країні, то
прогноз видатків має враховувати необхідність виконання зобов‘язань,
які суспільство делегувало державі і які є невід‘ємною частиною його
повноважень, визначених чинним законодавством (нормативноправовими актами, рішеннями уряду щодо змін у бюджетній політиці
тощо). Це накладає певні, досить суттєві обмеження щодо можливостей
моделювання (прогнозування) видатків із застосуванням макроекономічних взаємозв‘язків.
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ДОХОДИ ЗВЕДЕНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

1. Податкові надходження

податок з доходів фізичних
осіб

податок на прибуток підприємств

податок на додану вартість
 акцизний збір з вироблених
в Україні товарів
 ввізне мито
 інші податкові надходження
---------------------------------------------2. Інші надходження до бюджетів
 надходження частини чистого
прибутку та дивідендів

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ
ВНЕСОК (нарахування на фонд
заробітної плати)
Податковий тиск

Сальдо Зведеного бюджету
України

Рис.6.1. Структура моделі
Джерело: розроблено автором.

Проведений аналіз динаміки та тенденцій видаткової частини зведеного
бюджету за статтями видатків засвідчив відсутність механізмів забезпечення наступності бюджетної політики та результативності бюджетних видатків, яка підтверджується тим, що розроблення середньострокового фінансового плану здійснюється для кожного бюджетного циклу окремо; розподіл бюджетних коштів відбувається за відсутності чітких критеріїв
і процедур відбору напрямів та заходів, які фінансуються, відповідно до
пріоритетів державної політики (зазвичай на основі коригування (індексації)
асигнувань попереднього року); відсутні чіткі формулювання цілей та кінцевих результатів використання бюджетних коштів; відсутні чіткі критерії оцін369
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ки діяльності розпорядників бюджетних коштів; застосування програмноцільового методу бюджетування є формальним.
Відповідно у цьому дослідженні сумарні видатки запропоновано розраховувати через можливість їх фінансування за рахунок доходної частини
бюджету та джерел внутрішнього та зовнішнього запозичення. При цьому
структура розподілу видатків на прогноз за окремими напрямами має враховувати існуючі пріоритети державної політики та їх можливу зміну на
прогнозний період.
Інформаційно-статистичну базу моделі, побудовану на основі офіційних
даних Державного комітету статистики України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та положень нормативно-правової бази, становлять 67
статистичних рядів, які охоплюють період з 1999 по 2013 рр.
Згенерований комплекс моделей для прогнозування. Відповідно
до розробленої теоретичної моделі на основі методу економетричного
моделювання було згенеровано та параметризовано комплекс моделей
щодо прогнозування основних показників розвитку державних фінансів,
зокрема, рівня податкового тиску та загальних доходів зведеного бюджету, а також основних видів бюджетних надходжень. Зважаючи на
стохастичний характер макроекономічних залежностей та наявність
декількох альтернатив їх вираження, вибір рівнянь здійснювався на
основі статистичних характеристик.
Згенерований комплекс моделей має такий вигляд:
1. PDV = 0.3958073839*((VDV + (IMPDOL1)*OKDOL)*STPDV VIDSH_PDV) + 10587.46489*PILGIPDV - 21348.75777,
де: PDV – податок на додану вартість; VIDSH_PDV – бюджетне відшкодування податку на додану вартість; VDV – валова додана вартість;
IMPDOL1 – імпорт товарів та послуг за даними платіжного балансу; OKDOL
– середній офіційний курс національної грошової одиниці до долара США,
встановлений НБУ; STPDV – розмір ставки податку на додану вартість;
PILGIPDV – зміна бази оподаткування.
2. PODDOH = 1.02856598*(FONDTR + FONDVS +
FONDMP)*STSOCVIDR*STPODDOH + 1669.960815,
де: PODDOH – податок з доходів фізичних осіб; FONDTR – фонд оплати
праці за видами економічної діяльності; FONDVS – грошове забезпечення
кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу;
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FONDMP – фонд оплати праці працівників малих підприємств; STSOCVIDR
– розмір ставки відрахувань до соціальних фондів з заробітної плати працівників; STPODDOPH – розмір ставки податку з доходів фізичних осіб.
3. PODPRIB = 0.8599864633*(FINREZ*STPODPRIB*FPR1 +
FINREZ(-1)*STPODPRIB(-1)*FPR2) + 647.8026733*PILGIPRIB,
де: PODPRIB – податок на прибуток підприємств; FINREZ – фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств, які одержали прибуток; STPODPRIB – розмір ставки податку на прибуток підприємств; PILGIPRIB – зміна бази оподаткування (за рахунок відміни пільг
щодо сплати податку); FPR1 і FPR2 – штучно сконструйовані змінні, що
враховують особливості сплати податку відповідно до змін, внесених до
Податкового кодексу Законом України від 5.07.2012 № 5083;
4. MITO = 0.01587600006*IMPTOVDOL*ST_MITO*OKDOL +
3320.657007*U_MITO,
де: MITO – мито; IMPTOVDOL – імпорт товарів в доларах за даними платіжного балансу; OKDOL – середній офіційний курс національної грошової
одиниці до долара США, встановлений НБУ; ST_MITO – сконструйована
змінна, що відображає динаміку змін середньозваженої ставки мита;
U_MITO – сконструйована змінна, що відображає умови та якість адміністрування податку.
5. AZ_NP_V = 0.4246982312*(0.35*NP_V(-1) + 0.65*NP_V)*ST_AZ_NP_V2*
IND_ST_NP*OKEVRO + 1021.744882,
де: AZ_NP_V – надходження акцизного збору з вироблених в Україні бензину та дизпалива; NP_V – виробництво бензину та дизпалива; ST_AZ_NP_V
– ставка акцизного збору на вироблений в Україні бензин та дизпаливо;
OKEVRO – середній офіційний курс національної грошової одиниці до євро,
встановлений НБУ.
6. AZ_LG_V = 2.73311216*LG_V*ST_AZ_LG_V*U_K_INF - 177.2056914,
де: AZ_LG_V – надходження акцизного збору з вироблених в Україні горілки, лікерів, інших міцних спиртових напоїв; LG_V – виробництво горілки,
лікерів, інших міцних спиртових напоїв; ST_AZ_LG_V – ставка акцизного
збору на вироблену в Україні горілку, лікери, інші міцні спиртові напої;
U_K_INF– сконструйована змінна для врахування впливу індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції попереднього року на
збільшення ставок акцизного податку.
7. AZ_SIG_V = 15.60364352*SIG_V*ST_AZ_SIG_V - 501.5570394,
371

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

де: AZ_SIG_V – надходження акцизного збору з вироблених в Україні сигарет із вмістом тютюну або суміші тютюну з замінниками; SIG_V – виробництво сигарет із вмістом тютюну або суміші тютюну з замінниками;
ST_AZ_SIG_V – ставка акцизного збору на вироблені в Україні сигарети
з вмістом тютюну або суміші тютюну з замінниками.
8. AZ_PIVO_V = 8.885069599*PIVO_V*ST_AZ_PIVO_V*U_K_INF 15.50627153,
де: AZ_PIVO_V – надходження акцизного збору з виробленого в Україні
пива; PIVO_V – виробництво пива; ST_AZ_PIVO_V – ставка акцизного збору на вироблене в Україні пиво; U_K_INF– сконструйована змінна для врахування впливу індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової
продукції попереднього року на збільшення ставок акцизного податку.
9. AZVN = 1.05*(AZ_LG_V+AZ_NP_V + AZ_SIG_V + AZ_PIVO_V),
де AZVN – сумарний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні підакцизних товарів.
10. ІNPO = 0.049065*VVP – 13151.76*U_INPO,
де: ІNPO – інші податкові надходження; VVP – валовий внутрішній продукт;
U_INPO – змінна, що відображає зміну бази інших податків за рахунок адміністрування.
11. PODATKOVI = PODDOH + PDV + PODPRIB + MITO + AZVN + ІNPO,
де PODATKOVI – загальний обсяг податковий надходжень.
12. SOSTRAH= (FONDTR + FONDVS + FONDMP)* ST_SOSTRAH,
де: SOSTRAH – єдиний соціальний внесок; FONDTR – фонд оплати праці
за видами економічної діяльності; FONDVS – грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу;
FONDMP – фонд оплати праці працівників малих підприємств;
ST_SOSTRAH – розмір страхового внеску, перерахований на передісторії.
13. INPOD_SUM = 0.07482316333*VVP + 7236.864818*U_INPOD,
де: INPOD_SUM – надходження до бюджету інших податків, неподаткових
доходів та доходів від операцій з капіталом; VVP – валовий внутрішній продукт; U_INPOD – зміна бази інших податків та неподаткових платежів за
рахунок адміністрування.
14. PODTISK = (PODATKOVI + SOSTRAH) / VVP,
де PODTISK – податковий тиск.
15. SUMDOH = PODATKOVI + INPOD_SUM,
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де SUMDOH – сукупні доходи бюджету.
16. VID = SUMDOH + SALDO,
де: VID – сукупні видатки бюджету; SUMDOH – сукупні доходи бюджету;
SALDO – дефіцит/профіцит бюджету.
Побудований комплекс моделей дозволяє здійснювати прорахунки можливої динаміки основних бюджетних показників залежно від різних варіантів розвитку макроекономічної ситуації та дій уряду щодо змін ставок, баз та умов
адміністрування тих чи інших податків, а також обирати за результатами отриманих прогнозів найбільш оптимальні та адекватні заходи.
Важливість зазначеного обумовлюється тим, що ефективне застосування державою інструментів податково-бюджетної політики здатне позитивно
впливати на стабілізацію макроекономічної ситуації, підтримку економічного
зростання, досягнення високого рівня зайнятості та підвищення рівня життя
населення.

6.2. Моделювання впливу бюджетного дисбалансу
на основні макроекономічні показники
Сповільнення економічної динаміки, яке спостерігається в Україні починаючи з другої половини 2012 р. і за оцінками фахівців перевищить
у 2014 р. -6% спаду ВВП167, не сприяє економічному зростанню, а це
об‘єктивно призводить до скорочення доходної частини бюджету у відповідь на зменшення розміру об‘єкта оподаткування. Зведення балансу між
доходною і витратною частинами бюджету відбувається переважно за
рахунок пошуку нових джерел запозичення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу. Ситуація з формуванням боргових зобов‘язань
держави виглядає такою, що нові борги використовуються на покриття
лише поточних виплат (включаючи відсотки), а загальний обсяг заборгованості перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами продовжує зростати
дедалі швидшими темпами. Тому тематика врівноваження бюджетного
дисбалансу є нагальною проблемою для України і потребує невідкладного вирішення. З цією метою необхідно провести дослідження на предмет
встановлення факторів впливу бюджетного дисбалансу на макроекономічну збалансованість.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://zakon.rada.gov.ua
167

373

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

Бюджетний дисбаланс і формування інвестицій
Бюджетний дисбаланс в Україні дедалі більше загострюється через
сповільнення економічної динаміки. В умовах, що склалися, акумулювання
додаткових резервів факторів виробництва, у тому числі капітальних,
є дієвим заходом протидії згортанню обсягів виробництва. Використання
кредитів як джерела інвестиційного ресурсу економічного зростання для
вітчизняних підприємств є порятунком від довготривалих негативних тенденцій у реальному секторі економіки. Проте комерційним банкам дедалі
важче утримувати високу ліквідність на грошовому ринку, що призводить до
звуження пропозиції кредитів в економіці. Задоволення попиту бюджетної
сфери на позичковий капітал зміщує баланс розподілу грошових потоків на
предмет доступу до тимчасово вільних грошових ресурсів банківської системи між нефінансовими корпораціями і сектором загальнодержавного
управління (ЗДУ) на користь останнього. Проте така практика перешкоджає,
якщо не унеможливлює, забезпечення реального сектора кредитними ресурсами на прийнятних умовах обслуговування. Вартість позичкового капіталу підвищується за рахунок збільшення попиту держави на тимчасово
вільні грошові ресурси, що призводить до скорочення обсягів кредитування
нефінансових корпорацій.
Найбільш розповсюдженою практикою покриття фіскального дисбалансу у національних умовах фінансування дефіциту бюджету є використання
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Феномен впливу державних запозичень для фінансування бюджетного дефіциту на обсяги і вартість
пропозиції кредитних ресурсів в економіці відомий як ефект витіснення
(англ. – crowding out effect).
Аналіз наукових праць з тематики нараховує численний доробок досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. Зокрема, В.Зимовець
у монографії "Державна фінансова політика економічного розвитку" досить
ґрунтовно і детально розкриває природу та подає аналіз ефекту витіснення
з урахуванням особливостей реалізації державної фінансової політики
в Україні168.
Цікавими є результати дослідження І.Крючкової, де на основі аналізу
утворення і розподілу сукупного доходу у розрізі секторів економіки України
протягом десятирічної ретроспективи подається аналітична оцінка прямого
Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / НАН України; Ін-т
екон. та прогнозув. – К., 2010. – С. 234–249.
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і опосередкованого впливу державної сфери на процес формування і використання заощаджень в економіці. У її роботі169 підкреслюється вплив державних запозичень шляхом емісії ОВДП на зростання рівня відсоткових
ставок за кредитами/депозитами, що негативно позначається на обсягах
інвестицій.
Значний внесок у вирішення проблемних питань, пов‘язаних з кількісним
дослідженням причин та наслідків зростання боргових зобов‘язань держави, зроблено Т.Богдан. В останньому дослідженні автора170 на основі елементної доказової бази шестирічного періоду проводиться економетричне
моделювання з використанням методу найменших квадратів, рухомого
середнього і авторегресії, що підтверджує присутність в Україні ефекту
витіснення банківських кредитів державними запозиченнями.
Аналітичне поле дослідження ефекту витіснення охоплює проведення
економічного аналізу на основі врахування щонайменше чотирьох критеріїв, а саме: короткострокового та довгострокового аспектів, а також прямого
та опосередкованого характеру впливу. Розширення або збереження обсягу державних витрат по відношенню до відповідного збереження або скорочення обсягу доходів бюджету призводять до зростання дефіциту бюджету,
який потребує пошуку додаткових джерел фінансування. Така стимулююча
податково-бюджетна політика через збереження або збільшення обсягу
бюджетного дефіциту має для економіки два ймовірних наслідки. Якщо
величина додаткових бюджетних витрат стимулює зростання сукупного
попиту у більших розмірах, має місце мультиплікативний ефект впливу.
Наслідком такого економічного пожвавлення є зростання обсягу інвестицій, яке називається інвестиційним акселератором (англ. – investment
accelerator).
Інший імовірний сценарій реалізації стимулюючої податково-бюджетної
політики має місце у разі зростання сукупного попиту у менших розмірах,
ніж зміна бюджетних витрат. Цей випадок є класичним проявом ефекту
витіснення. Поширення зазначеного економічного явища відбувається
трьома каналами:
 впливу на зміну відсоткової ставки позичкового капіталу (англ. –
interest rate crowding out),
 впливу на зміну валютного курсу (англ. – exchange rate crowding
Крючкова І. Деструктивні зміни в розподілі валового наявного доходу та напрями державної політики щодо їхнього подолання // Економіка і прогнозування. 2013. – № 1. – С. 7–26.
170 Богдан Т., Богдан І. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток
України // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10. – С. 20–27.
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out)
 впливу на зміну структури і змісту капітальних активів підприємств
(англ. – portfolio crowding out)171.
Ефект витіснення шляхом зміни відсоткової ставки полягає у зростанні
вартості позичкового капіталу на грошовому ринку у відповідь на збільшення попиту держави на тимчасово вільні грошові ресурси для забезпечення
фінансування дефіциту бюджету. Прояв ефекту витіснення через зміну
валютного курсу є причинно-наслідковим продовженням дії попереднього
ефекту. У відповідь на зростання вартості позичкового капіталу на внутрішньому ринку збільшується пропозиція інвестицій, у тому числі з-за кордону,
з метою отримання більших доходів на вкладені кошти. У таких умовах
збільшення попиту на національну грошову одиницю стимулює зростання її
ціни відносно іноземної валюти, що зумовлює здешевлення та зростання
обсягу імпорту і, як наслідок, зміну обмінного курсу.
Ефект витіснення через зміну капітальних активів є наслідком перегляду
вагових пріоритетів на фондовому ринку у напрямі надання переваг державним цінним паперам як менш ризикованим похідним фінансовим інструментам. У такому разі попит на державні цінні папери перевищує попит на позичковий капітал, що спричинює зменшення відсоткової ставки. Такий розвиток
подій стимулює зростання заощаджень, що має нівелювати отриманий ефект
витіснення у перспективі, яка залежить від строку обігу і доходності державних цінних паперів. Якщо останні мають короткостроковий обіг, то ефект
заміщення тяжіє до впливу на зміну пропозиції грошей у вузькому розумінні,
в іншому випадку заміщення відбувається шляхом звуження пропозиції позичкового капіталу на грошово-кредитному ринку.
Характерною особливістю розвитку економік країн, що розвиваються,
є недостатній рівень лібералізації банківського сектора і відсутність повної
гнучкості відсоткової ставки у відповідь на зміну попиту і пропозиції на тимчасово вільні грошові кошти. Крім того, уряди країн, що розвиваються, зазнають труднощів при використанні обмеженого кола інструментів фіскального стимулювання економіки для збільшення обсягу бюджетних надходжень через загальний низький рівень доходів. Світова тенденція до
підвищення рівня лібералізації зовнішньої торгівлі також накладає обме-

Gaber S. Economic implications from deficit finance [Електронний ресурс] // BERG Working
Paper Series No. 69. – January 2010. – 19 c. – Доступний з :
http://econstor.eu/bitstream/10419/38828/1/617386072.pdf.
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ження на використання тарифно-митного інструментарію податкового регулювання для отримання додаткових надходжень до бюджету.
Дотримання курсу макроекономічної стабілізації, який властивий більшості економік країн, що розвиваються, не дозволяє повною мірою використовувати ще один інструмент збільшення бюджетних доходів – інфляційний податок. Тому основним джерелом забезпечення виконання основного
фінансового документа країни для визначеного типу економік залишається
збільшення внутрішніх і зовнішніх боргових зобов‘язань. Останні аналітичні
дослідження оцінки структури утворення боргових зобов‘язань країн, що
розвиваються, а також країн з ринками, що формуються, показують, що при
виборі джерел фінансування дефіциту бюджету наголос дедалі більше
зміщується до державних запозичень на внутрішньому ринку. У такому
контексті актуалізуються питання, пов‘язані з існуванням ефекту витіснення, що звужує потенційні можливості підприємств до збільшення обсягу
випуску шляхом використання інвестиційного чинника зростання.
З метою встановлення кількісних характеристик рівня впливу ефекту витіснення на процес формування інвестицій в економіці України та визначення найбільш дієвих факторів такого впливу шляхом використання квартальних рядів динаміки статистичної бази восьмирічної ретроспективи побудовано багатофакторну економетричну регресію зміни реальних значень
інвестицій в основний капітал, яка має вигляд:

 ln Investr  0,163 ln SurpIncGr (2)  1,140  ln Loanr 
[2,079]

[3,870]

 1,022  ln BudgetExpr  2,054  ln CPI  0,547  ln ExchRate

(6.1)

[6,582]
[-3,427] [-2,001]
= 0,971; F(5,28) = 188,891; S.E. = 0,123; DW = 2,081,
де:
ΔInvestr – відношення реального обсягу інвестицій в основний капітал в економіці у поточному кварталі до попереднього (база – постійні ціни
2007 р.); ΔSurpIncGr – відношення обсягу валового прибутку, змішаного
доходу за системою національних рахунків (СНР) у порівнянних цінах поточного кварталу до попереднього (база – постійні ціни 2007 р.); ΔLoanr – відношення залишків коштів на кінець періоду за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім НБУ) резидентам у порівнянних цінах поточного кварталу до попереднього (база – постійні ціни 2007 р.); ΔBudgetExpr –
відношення видатків і кредитування державного бюджету України за вирахуванням погашення у порівнянних цінах поточного кварталу до попереднього (база – постійні ціни 2007 р.);
ΔCPI – відношення індексу споR2
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живчих цін (ІСЦ) у поточному кварталі до попереднього (база – постійні ціни
2007 р.); ΔExchRate – відношення значення офіційного курсу гривні до долара США (середнього за період) у поточному кварталі до попереднього;
у квадратних дужках подано значення t-статистики.
Оскільки основним джерелом інвестицій підприємств є власні кошти
(понад 60%172 у структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування), економічно обґрунтованою є присутність у рівнянні (6.1) показника
зміни валового прибутку змішаного доходу (показник вимірюється за
системою національних рахунків (СНР)). Також не підлягає сумніву наявність у зазначеному рівнянні показника зміни залишків коштів на кінець
періоду за кредитами, наданими резидентам депозитними корпораціями
(крім НБУ), оскільки серед джерел фінансування інвестицій кредитні
ресурси становлять близько 20%. Негативний вплив ІСЦ на реальні
значення залежної змінної також є очікуваним фактором отриманої регресії,
який не суперечить економічній теорії. Наявність показника зміни значення
курсу обміну гривні до долара США, який чинить негативний вплив на
залежну змінну у рівнянні (6.1), обумовлено явищем ефекту витіснення
через канал зміни валютного курсу.
Присутність у рівнянні (6.1) такого дієвого чинника впливу на формування інвестиційного ресурсу підприємств, як зміна видатків і кредитування державного бюджету України за вирахуванням погашення,
потребує окремого пояснення. Зростання бюджетних витрат через збільшення обсягу державних запозичень стимулює сукупний попит, задоволення якого мотивує зростання сукупної пропозиції. Одним із ресурсозабезпечуючих факторів зростання сукупної пропозиції є інвестиційні
витрати підприємств, тому збільшення бюджетних видатків позитивно
позначається на зростанні обсягу інвестицій в економіці.
Крім того, складовим елементом видатків бюджету є капітальні витрати
(близько 10% у структурі витрат державного бюджету України), які характеризуються суттєвими коливаннями, на відміну від іншої складової –
поточних витрат. Оскільки покриття поточних витрат, які у державному
бюджеті України переважають, зростає в абсолютних значеннях в основному на величину інфляції, то реальна динаміка капітальних витрат

Див. : Капітальні інвестиції за джерелами фінансування [Електронний ресурс] / Державна
служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua.
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майже повністю відтворює динаміку видатків бюджету 173. Таким чином,
показник зміни видатків і кредитування державного бюджету України за
вирахуванням погашення є фактором, який поряд із активізацією сукупної пропозиції через сукупний попит визначає внесок капітальних
вкладень бюджетного походження у формування зміни інвестицій в основний капітал.
Розрахунок кількісних характеристик отриманої регресії (6.1), показує,
що кожний додатковий відсоток зростання обсягу наданих кредитів, які
вимірюються у порівнянних цінах, в Україні перетворюється на майже
один відсоток зростання реальних інвестицій.
Результати проведеного багатофакторного економетричного моделювання на основі використання методу найменших квадратів (МНК)
з використанням квартальних рядів динаміки засвідчили присутність
сталого статистичного зв‘язку між зміною обсягу кредитів, зміною обсягів
депозитів, зміною ставки за кредитами і зміною обсягів випущених в обіг
державних цінних паперів:
 ln CreditIndr  0,574  ln LoanIndr  0,058 ln RateCreditr  0,151TBills r (6.2)
[6,612]
[-3,339]
[-3,670]
2
R = 0,760; F(3,20) = 21,104; S.E. = 0,097; DW = 1,886
де: ΔCreditIndr – відношення обсягу кредитів (попит на кредит), наданих
у звітному періоді депозитними корпораціями (крім НБУ) нефінансовим
корпораціям у порівнянних цінах поточного кварталу до попереднього (база
– постійні ціни 2007 р.); ΔLoanIndr – відношення обсягу депозитів, наданих
у звітному періоді депозитними корпораціями (крім НБУ) нефінансовим
корпораціям у порівнянних цінах поточного кварталу до попереднього (база
– постійні ціни 2007 р.); ΔRateCreditr – відношення середньозваженої
у річному обчисленні реальної відсоткової ставки за кредитами, наданими
у звітному періоді депозитними корпораціями (крім НБУ) нефінансовим
корпораціям у поточному кварталі до попереднього (база – постійні ціни
2007 р.); ΔTBillsr – відношення обсягу операцій з розміщення державних
цінних паперів на відкритому ринку у поточному кварталі до попереднього
(база – постійні ціни 2007 р.);
у квадратних дужках подано значення tстатистики.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол.
моногр. / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко ; HAH України, Ін-т екон. та прогнозув. –
К., 2012. – С. 258–259.
173

379

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

У рівнянні (6.2) незалежною змінною є не загальний обсяг кредитів,
наданих депозитними корпораціями резидентам, а лише їхня частина, яка
належить сектору нефінансових корпорацій. Підставою для зазначеної
заміни є той факт, що переважна частина кредитних коштів, наданих
резидентам України, належить нефінансовим корпораціям (близько 90%174).
Присутність у рівнянні (6.2) серед факторів впливу на зміну обсягів
кредитів, наданих у звітному періоді депозитними корпораціями (крім НБУ)
нефінансовим корпораціям, показника зміни обсягу операцій з розміщення
державних цінних паперів на відкритому ринку практично засвідчує
присутність ефекту заміщення в українській економіці.
Результати кількісного аналізу регресії (6.2) показують, що практика
залучення державних позик для забезпечення фінансування бюджетного
дефіциту у вітчизняних реаліях формування кредитного ресурсу як джерела капітальних інвестицій реального сектора, перевищує регуляторний
вплив ставки за кредитами, яка має врівноважувати попит і пропозицію на
тимчасово вільні позичкові кошти. У цьому випадку коефіцієнт еластичності
зміни кредитів, наданих у звітному періоді депозитними корпораціями (крім
НБУ) нефінансовим корпораціям, відносно зміни обсягу операцій з розміщення державних цінних паперів на відкритому ринку перевищує
аналогічний показник відносно зміни відсоткової ставки за кредитами,
наданими у звітному періоді депозитними корпораціями (крім НБУ)
нефінансовим корпораціям, що становить відповідно 0,151 і 0,058. У таких
умовах при зменшенні ставки за кредитами не відбувається адекватного (як
результат зміни попиту і пропозиції кредитних ресурсів) зростання обсягу
кредитних операцій на грошовому ринку України.
Наявність в економіці України ефекту заміщення, який передбачає
витіснення державними запозиченнями кредитних ресурсів, спрямованих
на задоволення інвестиційного попиту реального сектора економіки,
провокує вітчизняні підприємства до тимчасового заморожування інвестиційних проектів, що негативно впливає на потенційні можливості останніх
розширювати обсяги виробництва. Рецесія у промисловості, яка триває
з кінця 2012 р., додає негативного впливу до дії ефекту заміщення шляхом
зменшення пропозиції на товарному ринку і таким чином зменшує попит на
інвестиційні ресурси.

Національний банк України, грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua.
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Вплив дефіциту бюджету на цінову динаміку
Формування цінової динаміки підлягає впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Серед внутрішніх факторів привертають до себе увагу адміністративні важелі цінового регулювання та суто ринкові чинники, які визначають балансування попиту і пропозиції на гроші. Якщо адміністративні
важелі проявляють свій вплив дискретно, залежно від хронології реалізації
прийнятих нормативних актів і постанов в частині державного регулювання
цін, то суто ринкові носять перманентний характер. У згаданому контексті
інфляція постає не тільки як результат дії ринкових чинників зміни попиту
і пропозиції на гроші, але й як інструмент досягнення бажаної мети цінового
регулювання. Маючи ефективні засоби контролю та регулювання попиту
і пропозиції на гроші, які належать до функцій центрального банку країни,
держава також чинить опосередкований вплив на грошові потоки в економіці шляхом реалізації податково-бюджетної політики. У разі виникнення
дефіциту бюджету через невідповідність бюджетних надходжень запланованим видаткам держава вдається до позик на внутрішньому і зовнішньому
ринках капіталу, що об‘єктивно впливає на зміну співвідношення між попитом і пропозицією на грошову масу. Таким чином бюджетне розбалансування стає одним із факторів впливу на ціноутворення в економіці, тому
досягнення цільових цінових пріоритетів вимагає врахування зміни розміру
дефіциту бюджету при розробленні монетарної політики.
Серед українських учених, які займають активну позицію у дослідженні інфляції як економічного явища, привертають до себе увагу
роботи С.Корабліна та О.Петрика. С.Кораблін, зокрема, акцентує увагу
на визначенні оптимальної інфляції у теоретичній і практичній площині
вивчення питання. Для цього використовуються допоміжні асоційовані
елементи, такі як ефект "мастила" і ефект "піску". Зазначені ефекти
є специфічними каталізаторами зростання цін в умовах недосконалої
конкуренції. Результуючий баланс між стимулюванням (ефект "мастила") і втратами (ефект "піску") є функцією оптимальної інфляції, яка має
наближатися до нульового значення 175.
Інший відомий український економіст, роботи якого також присвячені
вивченню інфляції, О.Петрик у дослідженнях зосереджує увагу на пер евагах і недоліках застосування імпліцитних та експліцитних монетарних
Інфляція та фінансові механізми її регулювання / [Даниленко А.І., Кораблін С.О.,
Петрик О.І. та ін.] за ред. чл-кор. НАН України А.І. Даниленка ; Ін-т екон. та прогнозув. – К.,
2007. – С. 27–33.
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режимів. Перший підхід передбачає використання імпліцитної цілі як
інструмента монетарної політики без "номінального якоря" прив‘язки.
Другий підхід оперує поняттям експліцитних цілей, які передбачають
використання монетарних режимів із різними таргетами прив‘язки. До
таких режимів відносяться курсове таргетування, монетарне таргетування й таргетування інфляції 176.
Використання згаданих інструментів монетарних режимів залежить як
від об‘єкта регулювання – країни чи сукупності інтегрованих держав, – так
і від особливостей внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на розвиток
такого об‘єкта. Одними з чинників впливу на ціноутворення, як згадувалося вище, є обсяг та джерела фінансування дефіциту бюджету шляхом
запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу. Упродовж
2012– 2013 рр. в Україні продовжувалося стрімке накопичення боргів, особливо внутрішніх. Якщо у 2012 р. порівняно з попереднім періодом державні
внутрішні боргові зобов‘язання зросли на 17,9%, то у 2013 р. аналогічний
показник впритул наблизився до 30%. Головним джерелом державних
внутрішніх запозичень в Україні, які використовуються для фінансування
дефіциту бюджету, слугує розміщення на фондовому ринку ОВДП. Зрозуміло, що ключовим покупцем ОВДП при зростанні ризиків їх обслуговування в результаті збільшення боргового навантаження на економіку
виступає Національний банк України (НБУ). Як показує світова практика,
покриття більшості витрат на придбання центральними банками країн, що
розвиваються, державних цінних паперів відбувається за рахунок грошової емісії і Україна не є винятком з переліку таких країн.
Дослідження, проведені на предмет встановлення чинників зміни обсягу пропозиції грошової маси в економіці України, показують, що серед
впливових факторів домінують обсяги внутрішніх державних запозичень,
які є джерелом фінансування дефіциту бюджету. Цей факт підтверджується існуванням з кінця 2009 р. стійкого регресійного зв‘язку (R2=0,88)
між М2 та обсягами внутрішнього державного боргу за цінними папер ами. З урахуванням впливу зміни обсягу пропозиції грошової маси на
формування ІСЦ, видається очевидним, що державні позики на внутрішньому ринку відіграють важливу роль при визначенні темпів інфляції
в Україні (рис. 6.1).

Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні
/ Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – С. 10–13.
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Рис. 6.1. Залежність обсягу грошового агрегату М2 від обсягу
внутрішнього державного боргу за цінними паперами
Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України: [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://bank.gov.ua/.

В умовах сповільнення економічної динаміки додаткова грошова маса
за логікою мала б сприяти пожвавленню інфляційних процесів, проте помітних інфляційних сплесків упродовж 2012–2013 рр. не відбувалося. Починаючи з IV кв. 2011 р. зростання інфляції практично припинилося з набуттям
характерних дефляційних ознак. Разом з тим кардинально змінилися пріоритети НБУ щодо використання інструментів розширення грошової маси.
Якщо одразу після кризового періоду 2008–2009 рр. перевага надавалася
рефінансуванню комерційних банків, то вже з кінця 2011 р. намітилася виразна тенденція домінування іншого монетарного інструмента – купівлі
державних цінних паперів (рис. 6.2).
Зменшення рефінансування негативно позначається на обсягах кредитування реального сектора економіки. Якщо у 2007 р. приріст залишків
коштів за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім НБУ) нефінансовим корпораціям, дорівнював 51,5%, то у 2013 р. аналогічний показник становив 17,4%. Підвищення попиту державної сфери на тимчасово
вільні грошові ресурси не сприяє зменшенню вартості позичкового капіталу,
що звужує інвестиційні можливості підприємств реального сектора. Ситуація виглядає такою, що величина доходності гривневих ОВДП, розміщених
на первинному ринку, фактично визначає динаміку відсоткової ставки
у національній валюті за кредитами. Так, поряд зі зростанням попиту держави на борговий капітал підвищується ставка доходності ОВДП, розміщених на первинному ринку. Це, у свою чергу, спонукає фінансових посеред383
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ників до активізації процесу акумулювання депозитів через збільшення
відсоткової ставки за банківськими вкладами, що прогнозовано підвищує
вартість позичкового капіталу (рис. 6.3).

Рис. 6.2. Порівняльна динаміка активних операцій депозитних
корпорацій щодо придбання державних цінних паперів
і рефінансування комерційних банків
Джерело: за даними Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://bank.gov.ua/.

Рис. 6.3. Порівняльна динаміка доходності номінованих у гривні ОВДП,
розміщених на первинному ринку, і відсоткової ставки за кредитами
у національній валюті, наданими депозитними корпораціями (крім НБУ)
нефінансовим корпораціям
Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України : [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://bank.gov.ua/.
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Визначена закономірність зміни вартості позичкового капіталу разом зі
зміною доходності ОВДП стала можливою через нарощення прискореними
темпами у портфелі активів комерційних банків України державних цінних
паперів як відносно менш ризикового боргового інструмента. Визначений
ефект посилюється за рахунок зниження попиту реального сектора на кредитні ресурси у зв‘язку зі сповільненням економічної динаміки, починаючи
з 2012 р. Так, якщо у передкризовий період 2007 р. середньорічний темп
приросту чистих вимог депозитних корпорацій (крім НБУ) до центральних
органів державного управління в частині цінних паперів становив 8,6%,
а аналогічний показник вимог до нефінансових корпорацій в частині кредитів дорівнював 59,5%, то у 2013 р. ситуація кардинально змінилася і зазначені вище показники дорівнювали відповідно 22,4 і 8,9% (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Порівняльна динаміка зміни окремих видів активів
депозитних корпорацій (крім НБУ), % приросту в середньому за рік
Показник

Чисті вимоги до центральних
органів державного управління
— цінні папери, крім акцій (на
кінець періоду)
Вимоги до нефінансових корпорацій — кредити (на кінець
періоду)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8,6

67,9

105,9

194,9

76,0

12,5

22,4

59,5

60,2

32,0

6,1

16,0

7,0

8,9

Джерело: за даними Національного банку України : [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://bank.gov.ua/.

Процес збільшення обсягу ОВДП у портфелі активів банківської системи, найбільш активна фаза якого спостерігалася протягом кризового
періоду 2008–2009 рр., поступово уповільнювався і тільки у 2013 р. відбулося майже двократне перевищення відносно попереднього періоду темпів зростання чистих вимог до центральних органів державного управління в частині цінних паперів – 22,4% проти 12,5%. Водночас темпи приросту обсягу кредитів, наданих реальному сектору економіки, у кризовий
період суттєво скоротилися з 59,5% у 2007 р. до 6,1% у 2010 р. і стабілізувалися на позначці 8,9 % станом на кінець 2013 р. Наразі маємо підтвердження зменшення темпів зростання обсягу наданих кредитних ресурсів
сектору нефінансових корпорацій на тлі збільшення темпів зростання
обсягу державних цінних паперів, що перебувають у власності комерційних банківських установ (див. табл. 6.1).
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Для визначення дієвих факторів та рівня впливу на формування інфляції в України проведено багатофакторне економетричне моделювання зміни ІСЦ на базі квартальних рядів динаміки:
ln  ΔCPI Index  = 0,377ln  ΔM2 1 + 0,045ln  ΔDebtBond Internal 2 + 0,128ln  ΔExch Rate  (6.3)
[7,305]
[3,595]
[3,240]
R2 = 0,712; F(3,33) = 27,259; S.E. of regression = 0,020; DW = 1,766,
де: ΔCPI – відношення індексу споживчих цін до попереднього кварталу
(база IV кв. 2004 р.);
ΔM2(-1) – відношення грошового агрегату М2 до
попереднього кварталу із лагом запізнення один квартал; ΔDebtBondInternal(2) – відношення обсягу внутрішнього державного боргу України за цінними
паперами у цінах поточного періоду до попереднього кварталу із лагом
запізнення два квартали; ΔExchRate – відношення курсу обміну гривні до
долара США (середньозваженого за період) до попереднього кварталу;
у квадратних дужках подано значення t-статистики.
Результати моделювання зміни ІСЦ вказують на виражену боргову
природу формування інфляції в Україні. Зміна обсягу внутрішнього державного боргу за цінними паперами із лагом запізнення два квартали
змінює грошовий агрегат М2 із лагом запізнення один квартал, який разом
із зміною значення валютного курсу у поточному періоді на 70% визначає
темпи зміни ІСЦ.
Причинно-наслідковий зв‘язок між зміною внутрішнього державного боргу за цінними паперами і агрегату М2 має такий алгоритм. Розміщення
ОВДП на первинному ринку відбувається за рахунок коштів комерційних
банків та грошової емісії НБУ. Отримані Міністерством фінансів України
кошти йдуть на покриття дефіциту бюджету, точніше – на покриття соціальних виплат, які становлять переважну частину поточних видатків (питома вага поточних видатків Державного бюджету України у 2013 р. становила близько 94,2%177). Отримана населенням готівка внаслідок низки депозитно-кредитних операцій стає джерелом розширення грошового агрегату М2,
що призводить до прискорення інфляційних процесів.
Аналіз коефіцієнтів еластичності зміни ІСЦ по відношенню до зміни незалежних факторів моделі (6.3) вказує на те, що найбільший вплив (близько
38%) має показник зміни грошової маси М2. Надалі у порядку зниження
рейтингу впливу йдуть показники зміни значення курсу обміну гривні до
Бюджет України 2013 : стат. зб. [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. –
2014. – 244 с. – Доступний з : http://www.minfin.gov.ua/file/link/404609/file/Budget of Ukraine
2013.zip
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долара США (близько 13%) і зміни обсягу внутрішнього державного боргу
за цінними паперами (близько 5%). Якщо припустити, що емісія гривні
в Україні відбувається тільки при розрахунках за ОВДП, то, з урахуванням
ефекту мультиплікатора, 5% емісії зумовлюють 38% розширення пропозиції
грошей, тобто сила впливу операцій з фінансування дефіциту бюджету на
пропозицію грошей в економіці України перевищує 7,5 раза.
З початком знецінення національної грошової одиниці у лютому 2014 р.
і офіційного проголошення НБУ про перехід від режиму валютної прив‘язки
до гнучкого курсоутворення, зв‘язок інфляції і валютного курсу набуває
особливої ваги при розробленні, коригуванні і взаємоузгодженні монетарної
і валютної політики. У цьому контексті надзвичайно важливою є межа фіскального розбалансування. Саме вибір та обсяги використання боргових
інструментів забезпечення фінансування дефіциту бюджету є провідними
факторами, які формують умови встановлення ціни гривні на валютному
і грошовому ринках.
Вплив державного боргу на курсоутворення
Стрімка девальвація гривні, яка мала місце у І кв. 2014 р. (45,6% приросту за січень-квітень 2014 р. до грудня 2013 р.), призвела до низки негативних наслідків, зокрема, таких:
 здорожчання та, як наслідок, скорочення імпорту, що у підсумку,
враховуючи істотний рівень імпортозалежності України (близько 40% 178),
сприяло зниженню обсягів виробництва (-1,1% спаду ВВП у І кв., -4,7% –
у ІІ кв. та -5,1% – у ІІІ кв. 2014 р. відносно аналогічного періоду
попереднього року);
 зростання інфляції (16,2% зростання ІСЦ за січень-вересень
відносно грудня 2013 р.), що вплинуло на зниження купівельної
спроможності населення (-4,0% зниження рівня реальної заробітної плати
у січні-вересні 2014 р. відносно аналогічного періоду попереднього року
поряд зі зростанням заборгованості з виплати заробітної плати на суму
понад 1,17 млрд грн);
 збільшення боргового навантаження на бюджет, якому сприяло як
знецінення гривні (близько 58% зовнішнього і внутрішнього боргу України
номіновано в іноземній валюті), так і утворення нових боргів (станом на 30
вересня 2014 р. державний та гарантований державою борг України
підвищився до 63,0% ВВП).
178

Питома вага імпорту товарів і послуг у ВВП у ІІ кв. 2014 р. становила 41,95%.
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Як було зазначено вище, одним із проявів негативного впливу знецінення гривні стало прискорення інфляційних процесів. Згідно з макроекономічними оцінками, які були покладені в основу останніх змін до
Державного бюджету України, інфляція споживчих цін у 2014 р. має
становити 19,5% (грудень до грудня) 179. Високі темпи девальвації гривні
у І кв. поточного року, у ІІ та ІІІ кв. відносно стабілізувалися, проте продовжують випереджати темпи інфляції споживчих цін у 3,9 раза180. Прогнозні
трендові оцінки показують, що у разі збереження стабілізації на валю тному ринку та поточної динаміки зростання ІСЦ за підсумками 2014 р.
можна очікувати перевищення темпів девальвації відносно темпів інфляції майже втричі.
Посилення розбалансування розвитку зовнішньої сфери є одним з чинників зменшення міжнародних резервів країни, що негативно впливає на
спроможність грошового регулятора підтримувати стабільність курсових
коливань на валютному ринку. Завищена ціна на основний енергетичний
ресурс – газ та неспроможність у відносно короткі строки втілити у життя
виконання програми енергозбереження послаблюють позиції України
у конкурентній боротьбі за споживача на зовнішньому і внутрішньому ринках, посилюючи негативний вплив боргової проблеми.
Збільшення впливу боргового навантаження на економіку тісно
пов‘язано з корекцією детермінанти формування основних макроіндик аторів через вплив трансмісійного механізму керованої дії одних регуляторів на інші. Одним із проявів трансмісійного механізму є взаємозв‘язок
зміни валютного курсу та інфляції через канал обмінного курсу перед авального механізму грошово-кредитної політики (англ. – exchange rate
pass-through). Економічна сутність каналу передавального механізму
полягає у перенесенні впливу валютних коливань на зміну рівня цін
в економіці країни.
Аналіз досліджень, проведених різними авторами, щодо особливостей
прояву передавального механізму монетарної трансмісії через канал ваЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://zakon.rada.gov.ua
180 Довідка: у кризовий період 2008 р. і 2009 р. темпи девальвації гривні становили сумарно
24,8% + 38,0% = 62,8%, у той час як темпи інфляції за визначений період дорівнювали
відповідно 25,2% + 15,9% = 41,1%; перевищення темпів девальвації відносно темпів інфляції
спостерігалося тільки у 2009 р. і становило 2,4 раза, у той час як 2008 р. темпи девальвації
й інфляції були майже однаковими – 24,8% і 25,2% відповідно.
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лютного курсу в економіках країн світу у підсумку можна звести до таких
основних моментів181:
 асиметричність передавального механізму монетарної трансмісії
каналу валютного курсу, тобто знецінення національної грошової одиниці
має більший вплив на рівень цін, ніж при зворотному процесі;
 лаг реагування зміни рівня цін у відповідь на коливання валютного
курсу перебуває у межах короткострокового часового інтервалу
(12 місяців);
 поряд із загальносвітовою тенденцією до зменшення дії передавального механізму грошово-кредитної політики через канал валютного
курсу у країнах, які відносяться до ринків, що формуються, має місце
підвищений рівень впливу зміни валютного курсу на інфляцію;
 зростання впливу передавального механізму монетарної трансмісії
через канал валютного курсу при збільшенні темпів інфляції і послаблення
останнього – при зростанні обсягу інтервенцій центрального банку;
 залежність передавального механізму монетарної трансмісії через
канал валютного курсу від встановленого у країні режиму валютного курсу
та від використання монетарної політики інфляційного таргетування.
Асиметричність передавального механізму грошово-кредитної політики
через канал валютного курсу в Україні проявляється у тому, що навіть незначна девальвація гривні ймовірно призводить до збільшення темпів інфляції. Враховуючи максимальний дванадцятимісячний часовий інтервал
реакції зміни інфляції у відповідь на зміну валютного курсу, бажано проводити дослідження зазначеного явища у короткостроковому вимірі. Крім
того, оскільки Україна належить до групи країн з ринками, що формуються,
сила прояву ефекту переносу валютного курсу на інфляцію може мати
більш негативні наслідки.
З метою пошуку чинників курсоутворення в Україні шляхом використання економетричного інструментарію методом багатофакторного моделюMishkin F. S. Exchange Rate Pass-through and Monetary Policy. Speech delivered at the
Norges Bank Conference on Monetary Policy "Jarle Bergo Colloquium: Globalisation and Monetary Policy". – Oslo, Norway. – 7 March 2008; Korhonen L., Wachtel P. A Note on Exchange Rate
Pass-through in CIS Countries // BOFIT Discussion Papers. – 2005. – No 2. – 26 c.; Добрынская
В. В. Эффект переноса и монетарная политика в России: что изменилось после кризиса
1998 г.? // Экономический журнал ВШЭ. – 2007. – № 2. – C. 213–233; Nogueira R. P. Inflation
Targeting and Exchange Rate Pass-through [Електронний ресурс] // Economia. Aplicada, Sao
Paulo. – 2007.– Vol. 11, № 2. – С. 189–208. – Доступний з :
www.scielo.br/pdf/ecoa/v11n2/02.pdf.
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вання проведено оцінку зміни курсу обміну гривні до долара США у короткостроковому вимірі. При формуванні переліку змінних для моделювання
насамперед приділено увагу фактичним даним утворення дисбалансу
у зовнішньоекономічній і бюджетній сферах, а також негативним наслідкам
цього процесу, який проявляється у збільшенні розміру боргового навантаження на економіку країни. З-поміж факторів, які було обрано до розгляду
в рамках чинної моделі, використано вартість експортно-імпортних операцій, обсяг доходів і видатків державного бюджету, а також складові елементи утворення внутрішнього і зовнішнього державного боргу. У рівнянні (6.4)
подано результати багатофакторного економетричного моделювання зміни
значення курсу обміну гривні до долара США:
 ln ExchRate  0,297  ln ExportGD Pr (1)  0,182  ln BudgetExpr(1)  0,169  ln DebtBondIntr (6.4)
[-4,539]
[4,527]
[5,525]
R2 = 0,582; F(3,31) = 14,408; S.E. = 0,050; DW = 1,905,
де:
ΔExchRate – відношення курсу обміну гривні до долара США середньозважене за квартал до попереднього періоду; ΔExportGDPr(-1) – відношення обсягу експорту товарів і послуг (за даними розподілу кінцевого
використання ВВП системи національних рахунків) у цінах 2007 р. до попереднього кварталу із лагом запізнення один квартал; ΔBudgetEXPr(-1) – відношення обсягу видатків і фінансування державного бюджету України
з урахуванням погашення у цінах 2007 р. до попереднього кварталу із лагом запізнення один квартал;
ΔDebtBondIntr – відношення обсягу внутрішнього державного боргу за цінними паперами у цінах 2007 р. до попереднього кварталу; у квадратних дужках подано значення t-статистики.
Серед чинників курсоутворення, які є незалежними змінними рівняння (6.4), привертають до себе увагу два показники, а саме: зміна розміру
бюджетних видатків і внутрішнього державного боргу за цінними паперами.
Левову частину таких цінних паперів становлять ОВДП. Оскільки частина
видатків державного бюджету фінансується через покриття дефіциту бюджету шляхом утворення боргів, то має місце причинно-наслідковий взаємозв‘язок формування цих макрозмінних. Результатом використання внутрішнього боргового ресурсу в Україні є фінансування видаткової частини
бюджету (із квартальним лагом згідно з результатами моделювання), тобто
обидва показники є такими, що відповідають за кількісні параметри розвитку сектора ЗДУ. Визначена у такий спосіб активна позиція сектора ЗДУ
щодо впливу на формування валютного курсу дещо відрізняється від основних функцій, притаманних згаданій інституційній одиниці. Наразі спостеріга390
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ється перетягування бюджетною сферою частини повноважень НБУ щодо
впливу на регулювання валютного ринку.
Вплив зміни обсягу видатків і кредитування державного бюджету України з урахуванням погашення на курсоутворення має також іще один важіль
причинно-наслідкового зв‘язку. Річ у тім, що розмір видатків залежить не
тільки від обсягу профінансованого дефіциту, але й від обсягу доходної
частини бюджету. Джерелом наповнення державної казни є податки. Зростання доходів бюджету шляхом підвищення рівня оподаткування в економіці негативно позначається на фінансових можливостях реального сектора
щодо розширення обсягів виробництва. Зменшення виробництва у короткостроковій перспективі провокує зростання рівня цін, у тому числі вартості
іноземної валюти, що послаблює позиції національної грошової одиниці на
валютному ринку.
Підсумовуючи аналітичні результати кількісної оцінки факторів впливу
на визначення валютного курсу, можна стверджувати, що для запобігання
неконтрольованого знецінення гривні поряд зі зростанням експорту має
відбуватися зниження темпів нарощення внутрішніх боргових зобов‘язань
держави. Крім того, за умови, коли запозичені на внутрішньому ринку кошти
використовуються винятково для фінансування розриву між доходною
і видатковою частинами державного бюджету України, це також призводить
до знецінення національної грошової одиниці. Тому борговий ресурс має
бути спрямований також на формування інвестиційної складової економічного зростання.
Модельна оцінка критичного розміру дефіциту бюджету
Проведене дослідження факторів впливу бюджетного розбалансування
на формування інвестицій, цінову динаміку і курсоутворення дало можливість побудувати макроекономічну модель короткострокового прогнозування. Модель являє собою систему одночасних багатофакторних
регресій, побудованих з використанням такого інструменту, як методу найменших квадратів (МНК). Цільовою змінною у моделі є ВВП. До ендогенних
вихідних параметрів відносяться: чистий експорт, депозити резидентів,
кредитна ставка і валовий прибуток (змішаний дохід). Головним елементом
моделі є сектор ЗДУ, який представлено доходами і витратами Державного
бюджету України та його дисбалансом (дефіцитом). Визначення цільового
параметра моделі ВВП проводиться за допомогою використання виробничої функції, що включає два показники: інвестиції в основний капітал і розмір фонду заробітної плати. Сектор фінансових корпорацій у моделі пред391

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

ставлено набором таких показників: грошовий агрегат М2, кредити резидентів і внутрішній державний борг за цінними паперами. У цілому макроекономічна модель короткострокового прогнозування нараховує десять
регресійних і одне структурне рівняння. Модель дозволяє розробляти сценарні короткострокові прогнози основних макроекономічних показників,
таких як: ВВП, інфляція споживчих цін, курс обміну гривні до долара США
і дефіцит бюджету (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Блок-схема моделювання впливу бюджетного дисбалансу
на основні макропоказники
Джерело: розроблено автором.

Для проведення прогнозних розрахунків використовується спеціально розроблений алгоритм, який містить елементи параметричного моделювання.
Сутність цього алгоритму полягає у тому, що на підготовчій стадії відбувається наближення даних початкової точки прогнозного горизонту (чотири квартали ретроспективного періоду, що передують точці відліку прогнозу) до їх
фактичних статистичних значень за допомогою використання параметричного моделювання. Для цього проводиться коригування постійних коефіцієнтів
регресійних рівнянь на предмет відповідності розрахункових квартальних
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значень показників за ретроспективний період (у наведеному випадку 2013–
2014 рр.) їхнім статистичним даним. При цьому обов‘язковим є наближення
середньоквадратичної похибки розрахунків, виконаних за допомогою моделі
на усьому ретроспективному масиві даних (у цьому разі 2005–2014 рр.), до
значення, що не перевищує 3%. Додатковою умовою параметризації є обмеження відхилення постійних коефіцієнтів регресій від розрахованих за методом МНК до величини, що сумарно не перевищує 1%. Остання умова дає
можливість мінімізувати спотворення економічної природи зв‘язків незалежних змінних багатофакторного модельного апарату з відповідними залежними змінними у регресійних рівняннях.
Розроблену економетричну короткострокову модель використано для
проведення сценарних розрахунків окремих макропоказників на перспективу 2015 р. з метою визначення критичного розміру дефіциту бюджету. Регулюючою змінною при сценарному моделюванні служить показник дефіциту бюджету, який вимірюється у відсотках ВВП. Сутність проведення сценарної реалізації полягає в тому, щоб визначити максимальний розмір
дефіциту бюджету, за якого зменшення бюджетних надходжень у відповідь
на згортання обсягів виробництва (представлено темпами зниження ВВП)
пропорційно компенсується збільшенням доходів бюджету при зростанні
ІСЦ за рахунок використання так званого інфляційного податку. Результати
сценарного моделювання наведено у табл. 6.2.
Короткострокове прогнозування враховує використання додаткової частини державних коштів на підвищення обороноздатності та соціальне забезпечення переселенців у зв‘язку з продовженням дестабілізації на сході
країни. У разі запровадження задекларованих новим коаліційним урядом
реформ, відчутних наслідків можна буде очікувати тільки у другій половині
2016 р., у той час як для розвитку економічної ситуації 2015 р. характерним
буде подальше загострення макроекономічних дисбалансів, яке за найоптимістичнішим сценарієм триватиме ще протягом року або двох.
На основі використання запропонованого модельного апарату розраховано вісім сценаріїв імовірного розвитку економічної ситуації в Україні
у 2015 р. залежно від рівня дефіциту бюджету, який вимірюється у відсотках ВВП. Для цього зазначений регулюючий параметр дефіциту бюджету поступово збільшується від -7,96% до -8,35%. Як видно з табл. 2,
темпи зниження ВВП при цьому також збільшуються від -0,4% до -4,9%.
Темпи приросту ІСЦ згідно з реалізованими сценарними розрахунками
перебувають у межах від 2,6 до 21,7% (показник вимірюється грудень до
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Сценарії

грудня), а діапазон середньорічних значень курсу обміну гривні до долара США становить від 10,5 до 20,2 грн/дол. США. Результати сценарного моделювання також включають ще один показник – темпи приросту
внутрішнього державного боргу за цінними паперами, що змінюється від
15,9 до 30,0%.
Таблиця 6.2
Зведені результати сценарного моделювання визначення критичного
розміру дефіциту Державного бюджету України у 2015 р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Внутрішній
ІСЦ,
Валютний
державний
Дефіцит ВВП,
% (грукурс
борг за
бюджету, %
день до (середній за
цінними
% ВВП зміни
грудня)
період)
паперами, %
зміни

-7,96
-7,97
-8,03*
-8,09
-8,15
-8,22
-8,28
-8,35

-0,4
-0,5
-1,3
-2,0
-2,7
-3,4
-4,2
-4,9

2,6
3,4
6,4
9,4
12,4
15,5
18,6
21,7

10,5
10,7
11,9
13,2
14,7
16,3
18,2
20,2

15,9
16,5
18,7
20,9
23,2
25,4
27,7
30,0

ЕластичЕластичність
ність
приросту ІСЦ
знижен-ня
щодо
ВВП щодо
приросту
приросту
дефіциту
ІСЦ
бюджету

1,73
1,25
1,15
1,11
1,08
1,07
1,06

154,3
72,0
46,5
34,2
26,8
22,0
18,6

* Критичний розмір Дефіциту державного бюджету України.
Джерело: розрахунки автора.

Одним із факторів впливу на збільшення дефіциту бюджету є зменшення бюджетних надходжень у результаті зниження ВВП. У свою чергу одним
із факторів впливу на зниження ВВП є збільшення темпів інфляції. Серед
чинників формування інфляційного тренду слід виділити дефіцит бюджету,
фінансування якого відбувається шляхом запозичень на ринку капіталу.
Одним із боргових інструментів, який використовується для реалізації державних запозичень на внутрішньому ринку капіталу в Україні, є ОВДП, випуск в обіг яких впливає на обсяг пропозиції грошової маси, а через неї – на
темпи інфляції. Беручи зазначене до уваги, було розраховано показники
еластичності зниження ВВП щодо приросту ІСЦ і приросту ІСЦ щодо приросту дефіциту бюджету (див. табл. 6.2). Отримані значення еластичностей
використані для побудови графіка, який дав можливість визначити значення критичного розміру дефіциту бюджету (рис. 6.5).
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Рис. 6.5. Визначення критичного розміру дефіциту Державного
бюджету України у 2015 р.
Джерело: розрахунки автора.

Графік (рис. 6.5) можна умовно поділити на два характерні відрізки, які
відрізняються один від одного за формою представлення: перший наближається до лінійного, а другий – до параболічної кривої. Для наочності до
загальної кривої на графіку проведено дотичну лінію. Ця дотична є прямою
лінією, яка максимально співпадає з частиною прямолінійної частини кривої. Прямолінійний відрізок на графіку відображає сценарії, за якими темпи
зниження ВВП щодо приросту ІСЦ змінюються пропорційно темпам приросту ІСЦ щодо приросту дефіциту бюджету. Наразі прослідковується пропорційний зв‘язок між зростанням споживчих цін, зниженням ВВП і збільшенням дефіциту бюджету.
На практиці маємо такий порядок подій. Зростання дефіциту бюджету
через зменшенням бюджетних надходжень у відповідь на зниження ВВП та
у зв‘язку з непередбачуваними позаплановими витратами на оборону країни призводить до збільшення обсягу державних запозичень на ринку капіталу. Збільшення внутрішніх запозичень через канал ОВДП впливає на
зростання ІСЦ. Збільшення темпів інфляції негативно позначається на
обсягах виробництва і провокує подальше зниження ВВП. За визначених
умов завдяки дії інфляційного податку темпи скорочення бюджетних надходжень є дещо меншими від темпів спаду ВВП, тобто частково компенсуються втрати від зменшення бюджетних надходжень у відповідь на зменшення розміру об‘єкта оподаткування. Поки зберігається дія такого компен395
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саторного механізму, існує пропорційний зв‘язок між темпами приросту
дефіциту бюджету і темпами приросту ІСЦ.
За умови, коли темпи зниження ВВП до темпів приросту ІСЦ починають
випереджати темпи приросту ІСЦ до темпів приросту дефіциту бюджету,
вплив компенсаторного механізму інфляційного податку нівелюється.
У такому випадку (кінець прямолінійного відрізку початок криволінійного
відрізку на рис. 6.5) пропорційний зв‘язок між темпами приросту ІСЦ і дефіциту бюджету переходить у непропорційну форму. Така точка на графіку (див.
рис. 6.5) відповідає еластичності приросту ВВП щодо приросту ІСЦ на рівні
1,25. Згідно з табл. 6.2, таким даним відповідає дефіцит бюджету в розмірі
8% ВВП. Таким чином, значення критичного розміру дефіциту бюджету, за
якого зберігається вплив компенсаторного механізму послаблення зменшення доходів бюджету у відповідь на згортання обсягів виробництва за рахунок
дії інфляційного податку, відповідно до результатів сценарної реалізації розвитку економіки України у 2015 р. становить -8% ВВП.
Проведений аналіз впливу фіскального розриву на макроекономічну
збалансованість в Україні виявив виразне домінування серед факторів, які
розглядалися, показника зміни обсягів внутрішнього державного боргу.
Формування ІСЦ відбувається під впливом динаміки обсягу пропозиції грошей в економіці. При цьому грошовий агрегат М2 перебуває у тісному кореляційному зв‘язку з показником державних внутрішніх запозичень за цінними паперами. Динаміка внутрішніх боргових зобов‘язань держави також
є одним із факторів впливу на визначення курсу обміну гривні до долара
США. Такий вплив, зокрема, здійснюється через використання гривні, емітованої під час розміщення ОВДП на первинному ринку, в операціях купівліпродажу іноземної валюти. Також отримав підтвердження на підставі статистичних даних економіки України відомий ефект заміщення інвестицій
через вплив внутрішніх державних запозичень на обсяги і вартість позичкового капіталу.
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РОЗДІЛ 7

Фінансові дисбаланси в економічному
розвитку України
7.1. Рівновага та фінансові дисбаланси
Дисбаланси як наслідок порушень рівноваги
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є те, що умовою загальної економічної рівноваги в національному господарстві є фінансова
рівновага. Серед причин – ключова роль фінансів в економічному житті
суб‘єктів, що проявляється на різних – від мікро- до глобального – рівнях
аналізу, і яка внаслідок зміни співвідношення між реальним та фінансовим
сектором призводить до формуванням фінансових дисбалансів.
Першим кроком при виокремленні особливостей фінансових дисбалансів є визначення їхнього місця та ролі у множині існуючих дисбалансів, що
може бути здійснено через детальний аналіз та систематизацію економічних дисбалансів за видами, з виділенням причин їх формування, визначенням взаємозв‘язків між ними на різних рівнях аналізу. У цьому контексті
важливо підкреслити, що теоретичні передумови дослідження економічних
дисбалансів закладено саме теорією рівноваги і тому взаємозв‘язок категорій "рівновага" і "дисбаланс" стає точкою відліку у визначенні змісту поняття
"економічного дисбалансу". Експерти наголошують: якщо розглядати дисбаланс з точки зору статики, то це – нерівноважний стан об‘єкта або
порушення рівноваги й певних співвідношень параметрів, які характеризують об‘єкт як цілісність; якщо з позиції динаміки – це процеси змін у функціонуванні та розвитку об‘єкта, розбалансування182. Аналізуючи економічні
дисбаланси науковці та практики підкреслюють, що дисбаланс (disbalans),
або порушення рівноваги є внутрішньо притаманною властивістю ринкової
економіки, яка "випливає" з її природи, а рівновага є лише її тимчасовим
станом183 ; imbalans – відсутність рівноваги, нестійкість розглядається як
крайній стан дисбалансу184.
182

Щетилова Т.В. Оценка глобальных дисбалансов в развитии макроэкономических систем
// Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 6. – С. 106–111.
183 Савченко Т.Г. Економічна рівновага: сутність та класифікація // Економіка і регіон. – 2010.
– № 2. – С. 106–115.; Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кризиса – анализ
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Дискусії, які активізувала світова економічна криза щодо джерел та факторів її розвитку, розширили поле аналізу рівноважних станів економіки, що
сприяло й уточненню характеристик та видів дисбалансів. Серед вдалих
спроб класифікації економічної рівноваги, аналізу фінансової рівноваги та
дисбалансів варто назвати підходи Н.Стародубової, Т.Савченко,
Е.Бородушко, В.Белолипецького185. Узагальнення наукових підходів до
визначення суті "дисбалансу" через аналіз різних видів рівноваги дає підстави зазначити, що серед найбільш уживаних є такі: 1) дослідження часткової рівноваги через аналіз попиту й пропозиції на різних ринках: товарів
і послуг, факторів виробництва (капіталу, землі, робочої сили), грошей; 2)
розгляд загальної ринкової рівноваги, де аналізуються умови та механізм
забезпечення одночасної рівноваги на декількох ринках; 3) аналіз рівноваги
окремих суб‘єктів економічних відносин (наприклад, споживача та виробника). Порушення рівноваги або збалансованості (рівності попиту і пропозиції)
через вплив окремих факторів чи політики призводить до появи дисбалансу, відхилення від рівноважних ціни та обсягу. Такий підхід дає змогу розглядати дисбаланси на різних рівнях (мікро-, мезо-, макро-), аналізувати їх
у взаємозв‘язку (рис. 7.1).
Якщо розглядати економіку як систему, то до зазначених вище підходів
визначення рівноваги слід додати й такі напрями досліджень, що стосуються: а) структури, пропорційності й узгодженості характеристик економічної системи у цілому та окремих її елементів; б) розгляду сил, що на
и перспективы // Экономическая политика. – 2009. – № 3. – С. 73–85.; Белолипецкий В.Г.
Финансовое равновесие в условиях рыночной трансформации экономики России : дисс….
д-ра экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. – М., 2002. – 563 с.; Стародубова Н.Н. Экономическое
равновесие и влияние банковской системы на его параметры : дисс…. канд. экон. наук:
08.00.01. – Челябинск, 2002. – 176 с.; Бородушко Е.С. Дисбалансы в национальной экономике и экономическая безопасность в РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2010. – № 3 (47). – С. 134–140.
184 Щетилова Т.В. Оценка глобальных дисбалансов в развитии макроэкономических систем
// Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 6. – С. 106–111.
185 Савченко Т.Г. Економічна рівновага: сутність та класифікація; // Економіка і регіон. – 2010.
– № 2. – С. 106–115.; Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кризиса – анализ
и перспективы // Экономическая политика. – 2009. – № 3. – С. 73–85.; Белолипецкий В.Г.
Финансовое равновесие в условиях рыночной трансформации экономики России : дисс. дра экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. – М., 2002. – 563 с.; Стародубова Н.Н. Экономическое
равновесие и влияние банковской системы на его параметры : дисс…. канд. экон. наук:
08.00.01. – Челябинск, 2002. – 176 с.; Бородушко Е.С. Дисбалансы в национальной экономике и экономическая безопасность в РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2010. – № 3 (47). – С. 134–140.
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неї впливають, у рамках порушення яких формується значна кількість дисбалансів.
Під час світової кризи 2007–2009 рр. та у післякризовий період до лідерів у переліку тем обговорення в науковій літературі приєднались глобальні
дисбаланси, а отже, до ряду магістральних напрямів дослідження рівноважних станів практика додала рівновагу глобальної світової економічної системи. Варто підкреслити, що види й причини глобальних дисбалансів можна у спрощеному вигляді пов‘язати із порушеннями вже названих вище
видів рівноваги, але масштаб та нова якість, що з‘являється при їхньому
поєднанні під час переходу на найвищий глобальний рівень аналізу (внаслідок синергетичних ефектів), не вкладається у чистому вигляді у жоден
виділений формат. Тому аналіз рівноваги світової економіки виділяється
фахівцями у самостійний напрям дослідження рівноважних станів, а отже,
закономірним є аналіз глобальних дисбалансів (див. рис. 7.1).
часткова та загальна
ринкова рівновага

загальна економічна
рівновага

рівновага окремих
суб‘єктів економічних
відносин

баланс суб‘єкта
(мікро-, мезорівні)

ДИСБАЛАНСИ

рівновага системи
(структури, пропорційності елементів)

рівновага системи
(узгодженості характеристик, співвідношення елементів)

макроекономічний
баланс

баланс розвитку
світової економічної системи
рівновага світової
економіки (як глобальної системи)

рівновага сил

Рис. 7.1. Дисбаланси як наслідок порушення рівноваги
Джерело: розроблено автором.
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Розширення проблем економічної рівноваги, які формулює сучасна
практика, поставило на порядок денний питання необхідності системного
дослідження дисбалансів із виділенням існуючих взаємозв‘язків та їхніх
системних характеристик. Основою для аналізу в такому разі стає формалізація величини/рівня дисбалансу у вигляді показника, який має кількісний
вимір, це дає можливість представляти його у балансах (що характеризує
стан суб‘єкта на конкретну дату) у вигляді документів (наприклад, балансу
фірми, платіжного балансу, бюджету, монетарного огляду тощо), аналізувати результати впливу заходів економічної політики, визначати слабкі та сильні сторони у програмах економічного розвитку, оцінити ймовірні бар‘єри для
реалізації потенціалу зростання. Розглядаючи системні властивості економічних дисбалансів, Є.Бородушко, зокрема, підкреслює їх взаємопов‘язаність, пояснюючи її спільними коренями, серед яких: обмеженість
ресурсів, конфлікт інтересів, фактори невизначеності, інформаційна асиметрія, елементи немотивованої поведінки, людський фактор186.
Коли нагромаджені дисбаланси спровокують кризу та чи відбудеться
вона взагалі, залежить від сили факторів, які їх визначають. У цьому контексті слушним буде зауваження К.Федорова, який наголошує, що існування дисбалансів саме по собі не може бути джерелом нестабільності, якщо
зберігають силу стійкі фактори, що їх формують. Найбільший ризик являють собою дисбаланси, які не можуть бути стійкими в принципі: пов‘язані зі
спекулятивними явищами або із політикою, що не може підтримуватись
довго у зв‘язку із наявністю економічних та політичних ризиків187.
Тут варто підкреслити, що з точки зору механізму виникнення, дисбаланс є результатом дії:
а) внутрішніх факторів, що є відображенням еволюційного розвитку чи
біфуркації системи;
б) сформованих (у середньо- чи довгостроковому періоді) трендів/закономірностей;
в) випадкових (короткострокових) ендогенних факторів;
г) зовнішніх факторів чи екзогенних шоків;
Бородушко Е.С. Дисбалансы в национальной экономике и экономическая безопасность
в РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2010. – № 3 (47). –
С. 134–140; Бородушко Е.С. Принципы и методы оценки дисбалансов экономической системы как источника угроз национальной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – № 1 (49). – С. 147–151.
187 Федоров К. Глобальные дисбалансы: пять лет спустя [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://eabr.org/r/research/publication/today/index.php?from_4=1&id_4=31375
186
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д) застосування заходів, інструментарію політики (економічної, соціальної, геополітичної);
є) впливу (суб‘єктивних) неекономічних факторів.
Однак у реальному житті виділити один фактор формування дисбалансів виявляється дуже складно, найчастіше вони є результатом дії низки
чинників і це ускладнює вибір заходів, спрямованих на їх послаблення чи
ліквідацію. Залежно від можливості управляти ситуацією (для обох варіантів порушення рівноваги стану й процесу) можна розглядати дисбаланси як
такі, що: а) піддаються коригуванню/управлінню; б) не піддаються коригуванню/управлінню; в) частково піддаються коригуванню/управлінню.
Практика розробки заходів, спрямованих на подолання економічних
дисбалансів, наголошує на необхідності застосування комплексного підходу, в основі якого має бути врахування системного характеру дисбалансів.
З точки зору забезпечення економічної безпеки це вимагає координації
поточних та стратегічних завдань, застосування узгодженої системи інструментів регулювання економіки, спільних дій різних інституцій, що беруть участь у формуванні та реалізації економічної політики держави188.
Складність вирішення проблем, пов‘язаних із дисбалансами, полягає також
і в тому, що фінансові інновації змінили масштаби дисбалансів – "традиційні
операції з фінансовими активами (акції компаній, державні й корпоративні облігації, кредити) розраховані по відношенню до світового ВВП, зросли з 1990 р.
за десять років з 261 до 356%. За цей же час ще більшими темпами збільшувались обсяги операцій з деривативами, які стали більш ніж в 11 разів перевищувати світовий ВВП"189. У результаті, як зазначає Н.Шмельов, "95% світового
економічного обороту належить до валютно-фінансових операцій (це, по суті, –
повітря) і тільки 5–7% – до реальних цінностей, товарів і послуг, якими живуть
люди. Зрозуміло, що валютно-фінансове повітря не витіснить реального життя,
… однак роздута до безпрецедентних розмірів маса похідних фінансових інструментів – це ж реальність абсурду, це той самий дисбаланс, який підриває
основи світової економіки"190.
"Явне та приховане посилення геофінансових факторів в останні роки,
їхнє домінування над традиційними макроекономічними чинниками різко
Бородушко Е.С. Принципы и методы оценки дисбалансов экономической системы как
источника угроз национальной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. – 2011. – № 1 (49). – С. 147–151.
189 Глобальные дисбалансы и кризисные явления в мировой экономике. Ч. I / под ред.
А.И.Бажана (отв. ред.) и др. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2013. – С. 13.
190 Там само.
188
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загострило проблему фінансової стабільності в кожній конкретній країні.
Механізм впливу цих факторів до кінця не вивчено економічною наукою.
Незважаючи на те, що доходи, як і раніше, виробляються в національних
господарствах, перерозподіляються вони у планетарному масштабі. Ця
обставина докорінно змінює уявлення про класичну рівновагу в національному господарстві, а фінансовий аспект його реалізації стає однією з найактуальніших проблем сучасної економічної науки"191.
Проблеми фінансової рівноваги досліджували І.Фішер та Дж.Кейнс, ідеї
яких були вдало реалізовані у портфельній теорії Марковіца, моделі рівноваги на фінансових ринках Шарпа, моделі оцінки опціонів Блейка-Шоулса,
арбітражній теорії Росса та ін.192. Проте, як підкреслює В.Белоліпецький,
більшість проблем фінансової рівноваги економічною наукою ще не розроблені. Серед причин, які стримують осмислення фінансової рівноваги як
теорії вчений називає: по-перше, дуже "короткий період для формування
теорії, що пояснювала б закономірності буття нової історичної форми господарювання, адже геофінансова економіка стала домінуючою лише
в останні десятиліття; по-друге, фінансова рівновага – це новітній тип рівноваги, який привнесено не тільки і не стільки об‘єктивними процесами,
а переважно суб‘єктивними, що випливають із суті сучасних фінансів (які
перетворюють політичні, психологічні та інші явища у чисто економічні) і це
докорінно змінює уявлення про суть класичної рівноваги в економіці; потретє, класичні теорії рівноваги побудовані на аналізі національного господарства, де основою є реальний сектор із додаванням у подальшому
зовнішньоторговельних факторів рівноваги. В умовах глобалізації бізнесу
зовнішні фактори стали вирішальними, вони сформували поле, де розгортається боротьба за формування економічної рівноваги, і де головним
об‘єктом рівноваги стають фінанси. По-четверте, еволюція світової економіки відбувається настільки швидко, що наука не встигає переосмислити
фундаментальні причини глибоких змін і в надрах геофінансової економіки
вже проявляються паростки нового економічного порядку – неоекономіки,
де фінансова рівновага проявляється особливим чином"193.
Незважаючи на те, економічна наука розглядає чимраз нові напрями теоретичних узагальнень, що пояснюють з різних сторін таке складне явище,
Белолипецкий В.Г. Финансовое равновесие в условиях рыночной трансформации
экономики России : дисс. д-ра экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. – М., 2002. – 563 с.
192 Там само.
193 Там само.
191
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як рівноважний стан, практика не тільки не позбулася старих проблем (поставлених ще в останньому десятилітті ХХ ст.), а гостро відчула їхню актуальність і на сучасному етапі. Серед невирішених – нерівновага та дисбаланси
на фінансових ринках, незбалансованість державних бюджетів, нестійкість
платіжних балансів, фінансова нестабільність та кризи – змушують аналізувати фактори, що їх підтримують та стимулюють пошук відповідних інструментів, які б розв‘язали або принаймні нівелювали проблеми.
Одним із підходів до аналізу факторів, що порушують рівновагу і призводять до формування дисбалансів в економічному розвитку, є економікоматематичне моделювання. Широке застосування моделювання як основного методу дослідження економічної рівноваги підтверджує наявність великої множини моделей економічної рівноваги, побудованих на основі різних теоретичних концепцій, які розкривають сутність рівноважних станів
в економіці. Важливість врахування теоретичної основи у моделях економічної рівноваги підкреслює український дослідник Т.Савченко, який серед
критеріїв класифікації (за сутністю, за ставленням до дійсності, за охопленням ринків, за врахуванням мінливості економічних процесів, за способом
формалізації за допомогою математичного апарату) виділяє також і критерій за методологічною основою, представивши в цих рамках неокласичні,
кейнсіанські (неокейнсіанські), неокласичного синтезу та інші моделі194.
Знайомлячи з авторським баченням генезису теорій економічної рівноваги,
дослідник виділяє два етапи: перший етап (ХVIII–XIXст.) – прототеорії (які
представлені концепціями Ф.Кене, О.Курно, К.Маркса, А.Маршала,
Л.Вальраса, В.Парето) та другий етап (ХX ст.) – теорії економічної рівноваги, що були сформульовані в рамках інституціоналізму, монетаризму, теорії
ігор, кейнсіанства, неокласичного напрямів та неокласичного синтезу, теорії
зростання та циклів (найяскравішими представниками яких були
Г.Мюрдаль, М.Фрідмен, Д.Кейнс, Дж.Хікс, К.Ерроу, Ж.Дебре, Дж.Харсаньї,
Дж.Неш, Р.Зелтен, П.Леонтьєв, М.Алле, Р.Харрод, Є.Домар, Р.Солоу,
М.Кондратьєв та ін.)195.
Щоб відобразити більш повно класифікацію моделей, за допомогою
яких на сьогоднішній день ведуться практичні дослідження дисбалансів,
варто згадати також і новий напрям теоретичних досліджень в економіці –
Савченко Т.Г., Качаєв О.С. Класифікація моделей економічної рівноваги // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – №2. – С. 22–30.
195 Савченко Т.Г. Генезис теорій економічної рівноваги // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. –
С. 198–206.
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нерівноважну економічну теорію (Дж.Сорос, В.Богачев, В.Нусратуллін).
Нерівноважна модель заперечує постулати теорії рівноваги, рівноважної
моделі економіки і переносить "аналіз із двовимірної площини попиту та
пропозиції у три- і навіть чотиривимірний простір, який задається координатами часу (вісь t), проранжованого ряду товаровиробників (вісь абсцис),
обсягів виробництва та реалізації товару (вісь ординат) і вартісних (цінових) показників (вісь аплікат)". Нерівноважна економічна теорія за словами представників цього напряму зорієнтована на практичну сферу, для
робітників управління при перекладі модельного інструментарію на програмну основу196.
Незважаючи на появу нових теоретичних концепцій, які є відповіддю на
зміни умов економічного розвитку, жодна з теорій, як показує практика, не
є універсальною197. На сьогоднішній день відсутня також і економічна модель, практичне застосування якої вирішило б проблеми, що постійно генерує, наприклад, фінансова глобалізація. Аналіз глибини та масштабів цього
процесу свідчить, що, окрім позитивних наслідків, які привносить фінансова
глобалізація для різних за економічним розвитком країн, вона формує також і багато ризиків, котрі реалізуються, як правило, в економіках менш
розвинених. До проблем, потенційно здатних викликати негативні наслідки
від глобалізаційних процесів у більшості країн, що розвиваються, та у країнах з ринками, що формуються, експерти відносять:
 нерівномірність розподілу переваг від фінансової глобалізації у розрізі окремих галузей національної економіки;
 можливість деіндустріалізації національних економік;
 можливість переходу під контроль ТНК, або інших держав;
 можливість дестабілізації фінансової сфери;
 зростання зовнішнього боргу;
 регіональна чи глобальна нестабільність внаслідок взаємозалежності економік на світовому рівні;
 збільшення технологічного відставання від розвинених країн,
 обмеженість держави проводити національно орієнтовану економічну політику198.
Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория – новое направление теоретических исследований в экономике // Вестник Челябинского университета. Сер. 8 : Экономика. Социология. Социальная работа. – 2002. – № 1. – С. 64–70.
197 Савченко Т.Г. Генезис теорій економічної рівноваги.
198 Шевченко Л.М. Финансовая глобализация и риски утраты устойчивости национальной
финансовой системы // Вестник ТГУ. – 2012. – Вып. 7 (111). – С. 79–83.
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Пояснити частково явища та процеси, що активізує фінансова глобалізація, можна із використанням теорії фінансової нестабільності. На
думку І.Родіонової, концептуальний внесок цієї теорії "у макроекономі чний інструментарій дослідження доцільно оцінювати за двома напрямами: по-перше, за модифікацією уявлень про формування загальної рівноваги у сенсі підтримання тих пропорцій, які забезпечують цілісність
національної економіки; по-друге, за зміною уявлень про можливі причини економічних криз" 199. В еволюції теорії фінансової нестабільності
вчена виділяє декілька етапів, що пов‘язані з розробкою певних моделей, а саме: 1) моделі фінансової нестабільності Х.Мінські (1980ті рр.)200; 2) моделі фінансового (кредитного) акселератора та кредитного раціонування (1990–2000 рр.)201; 3) моделі класу "OECD Global Modal"
(2000-ті рр.)202; 4) моделі у вигляді формалізованих макроекономічних
обмежувальних (макропруденційних) правил, які віддзеркалюють зв‘язки
певних показників фінансового та реального секторів національної економіки (2000–2010 рр.)203.
Для визначення можливих ризиків та оцінки наслідків для України
з метою розроблення заходів, які б не допустили, попередили або зменшили розмір можливих втрат від зростання фінансової нестабільності
та формування дисбалансів, варто не тільки їх ідентифікувати, базуючись на теоретичній концепції, але визначити фактори впливу, виділи вши внутрішні національні чинники їх нагромадження та зовнішні, які
привнесені відкритістю економіки, залученням вітчизняної економіки
у світові взаємозв‘язки.

Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності в інструментарії сучасної макроекономіки //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. –
2013. – Т. 5. – № 146. – С. 63–67.
200 Minsky Human P. Stabilizing an unstable economy / Yale University Press, 1986.
201 Bernanke B., Gerter M., Gilchrist S. The financial accelerator in a quantitative business cycle
framework // NBER Working Paper №6455.– March 1998.
Aghion P., Baccheta P., Banerjee A. Financial development and the in-stability of open economy //
NBER Working Paper № 10246. – January, 2004.
Berger A. Some evidence on the empirical significance of credit rationing // Journal of Political
Economy. – October 1992. – Vol. 100.
202 Herve K. et al., The OECDs New Global Model // OECD Economics Department Working
Papers / OECD Publishing. – 2010. – № 768. – // doi:10.1787/5kmftp85kr8p-en.
203 Carlin W, Soskice D. Macroeconomics. Imperfection, institutions, and policies / Oxford
University Press. – 2006. – Ch.6 : Fiscal policy.
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Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері
Серед пропорцій, що є важливими з точки зору економічного розвитку
будь-якої країни, варто виділити співвідношення між інвестиціями та
заощадженнями, які згідно з економічною теорією для підтримки рівноваги мають дорівнювати один одному. Однак у реальному житті вони практично ніколи не збігаються: у разі перевищення національних заощаджень над інвестиціями надлишок капіталів (як правило, на сучасному
етапі внаслідок активізації глобалізаційних процесів) "працює" на інші
держави; у разі нестачі національних заощаджень – необхідні для розвитку економіки потреби фінансуються за рахунок іноземних капіталів.
Аналіз динаміки інвестицій та заощаджень на національному рівні, що
відображено на рис.7.2 (як відсоток від ВВП за даними МВФ), показує,
що впродовж часового проміжку 1992–2013 рр. слід розглядати три періоди, де дисбаланси ("розриви", різниця) між заощадженнями та інвестиціями мають різні знаки, а отже, були відповідно різними й наслідки
для України (табл. 7.1).
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Рис. 7.2. Дисбаланс між інвестиціями та заощадженнями
на національному рівні, % від ВВП
Джерело: побудовано за даними МВФ.

У 1992–1998 рр. та 2006–2013 рр. негативний знак показника дисбалансу свідчить про нестачу національних фінансових ресурсів для підтримки
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темпів економічного зростання в Україні. Так, зокрема, при дефіциті Зведеного бюджету у 1996–1998 рр., відповідно, у -4,9; -6,6; -2,2% від ВВП, зниження реального ВВП становило -10; -3; -1,9% до попереднього року. Динаміка заощаджень та інвестицій була спадною та однонаправленою,
а різниця між ними практично незмінною упродовж періоду – у середньому
3% ВВП. У цей період Україна залучала фінансові ресурси на зовнішніх
ринках і це призвело до зростання зовнішнього державного та гарантованого державою боргу (48% до ВВП у 1999 р.).
Таблиця 7.1
Основні показники економічного розвитку України
у 1996–2013 рр.
Роки

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Реальний приріст ВВП, % Сальдо доходів та
до відп. періоду попер. видатків Зведеного
року
бюджету, % до ВВП

-10
-3
-1,9
-0,2
5,9
9,2
5,2
9,5
12,1
3
7,4
7,6
2,3
-14,8
4,1
5,2
0,2
0

-4,9
-6,6
-2,2
-1,5
0,6
-0,3
0,7
-0,2
-3,2
-1,8
-0,7
-1,1
-1,5
-4,1
-6
-1,8
-3,6
-4,4

Державний та гарантований державою зовнішній борг,
% до ВВП

24,5
29,9
34,4
48,3
45,3
37,1
33,5
29,0
24,8
17,9
14,8
12,3
13,7
34,8
39,9
36,3
36,5
40,2

Джерело: за даними Держстату та НБУ.

У 1999–2005 рр. дисбаланс має позитивний знак – національних фінансових ресурсів вистачало для реалізації інвестиційних проектів для
української економіки. У цей період, як свідчать дані табл. 7.1, сальдо
доходів та видатків Зведеного бюджету позитивне або з невеликим мінусом; а темпи реального ВВП стабільно додатні. У цілому на виділен ому другому часовому проміжку вплив дисбалансу (між заощадженнями
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та інвестиціями) на економіку був позитивним. Серед причин – модель
економічного розвитку, що реалізовувалась на цьому періоді часу, була
зорієнтована на використання внутрішніх ресурсів та незадіяні раніше
фактори виробництва, отже, дисбаланс не формував ризики, а навпаки,
нівелював зовнішні загрози.
З 2006 р. ситуація змінилась кардинально: після семирічного перевищення заощаджень над інвестиціями економіка отримала негативний дисбаланс і спадний тренд у динаміці цих макропоказників; величина різниці
між ними коливалась від -1,5 до -9,2% ВВП. За відсутності внутрішніх ресурсів для фінансування дефіциту бюджету та забезпечення позитивних
темпів зростання економіки, Україна почала активно використовувати фінансові ресурси світової економіки.
Для того щоб оцінити обсяги залучення зовнішніх ресурсів в економіку
України, можна скористатись даними Міжнародної інвестиційної позиції
(МІП), що являє собою статистичний звіт про накопичені на певну дату
запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни (йдеться про всі
фінансові вимоги та зобов‘язання резидентів країни щодо нерезидентів).
Оскільки всі показники (за винятком прямих інвестицій) включаються до
МІП на валовій основі, то це дозволяє оцінити загальний масштаб вивезеного або ввезеного капіталу204.
На рис.7.3 відображено динаміку основних показників МІП України, які
розраховує НБУ починаючи з 1997 р. (виконуючи вимоги розділу 5 статті
VIII Угоди Міжнародного валютного фонду): величини активів та пасивів,
що являють собою фінансові вимоги до нерезидентів і зобов‘язання перед ними, а також чистої міжнародної інвестиційної позиції. Чиста міжнародна інвестиційна позиція (запас зовнішніх активів за мінусом запасу
зовнішніх зобов‘язань) показує різницю між тим, чим країна володіє, і тим,
що вона заборгувала205. Як бачимо з рис. 7.3, показник чистої МІП України
з 2000–2013 рр. має негативний знак: за таких умов країну називають
Міжнародна інвестиційна позиція. Методичний коментар [Електронний ресурс] / Національний
банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=
413013F48ED89704C5C81B33181C6502?art_id=44467&cat_id=44465.
Balance of payments Manual. – 5th ed. / International Monetary Fund. – Washington D.C., 1993.
Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)
[Електронний ресурс] / МВФ. – Вашингтон, округ Колумбия, 2012. – Р. 463. – Доступний з :
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf
205 Международная инвестиционная позиция : Пособие по источникам данных [Електронний
ресурс] / МВФ. – Вашингтон, округ Колумбия, 2002. – Доступний з
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf.
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"чистим боржником"206 (на відміну від "чистого кредитора", якщо знак "+").
За методологією складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції МВФ чиста МІП у сукупності із запасом нефінансових активів країни складає чисте національне багатство207. Отже, зовнішні фінансові
ресурси, які отримала Україна, не примножили фінансову складову національного багатства, а іноземний капітал (нетто по балансу на
01.01.2014 р. оцінено у 76848 млн дол США), було використано для соціально-економічного розвитку.
Те, що країна розвивається за рахунок не тільки власних, а й зовнішніх ресурсів на сучасному етапі активного розвитку глобалізаційних процесів, уже не є новиною, а швидше реальністю, за якою живе більшість
країн світу. Однак співвідношення внутрішніх та зовнішніх ресурсів економічного розвитку для кожної держави є надзвичайно важливим питанням, оскільки їх дисбаланс формує загрози не тільки у площині економічної безпеки, але й стає підґрунтям для реалізації кризових негараздів
(зокрема, боргової та валютної кризи).

Рис.7.3. Динаміка основних показників міжнародної інвестиційної
позиції України, млн дол США
Джерело: складено за даними НБУ.
Це не зовсім коректне твердження, оскільки до заборгованості країни варто відносити тільки ті
категорії балансу інвестицій, які не пов‘язані з участю у капіталі, тобто виключаючи прямі інвестиції і включаючи реінвестовані доходи та цінні папери, які забезпечують участь у капіталі. Такий
підхід збігається з прийнятою у МВФ концепцією зовнішнього боргу. Див.: Международная инвестиционная позиция: Пособие по источникам данных [Електронний ресурс].
207 Balance of payments Manual. – 5th ed. / International Monetary Fund. – Washington D.C.,
1993.
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У контексті виявлення можливих загроз дисбалансу між внутрішніми та зовнішніми ресурсами розвитку важливим є питання, "куди
вкладено та наскільки ефективно використано іноземний капітал, який
отримала країна", відповідь на яке може частково дати аналіз структури
міжнародної інвестиційної позиції України. Фінансові компоненти МІП
складаються з резервних активів (що належать до вимог країни), а також з портфельних, прямих та інших інвестицій.
Структура пасивів, яка мало змінилась з 2005 р., показує, якими шляхами іноземний інвестор розширює присутність іноземного капіталу
в Україні: на кінець 2013 р. це були прямі інвестиції (36,7%), портфельні
інвестиції (16,7%), інші інвестиції (46,6%), які складаються з торгових
кредитів; позик, включаючи кредити та позики МВФ і міжнародних фінансових організацій; угод про фінансовий лізинг; валюти та депозитів,
а також інших зобов'язань.
Структура активів показує напрями використання фінансових активів
(простіше – куди/на які цілі Україна витрачає іноземну валюту). Динаміка
показника активів міжнародної інвестиційної позиції України за 2000–
2013 рр. засвідчила наявність дисбалансу – надзвичайно високої частки
такої компоненти, як обсяг готівкової іноземної валюти, що знаходяться поза банківською системою (табл. 7.2). Слід підкреслити, що
у період 2000–2005 рр., коли дисбаланс національних заощаджень/інвестицій був позитивний, структурні зміни в активах також були
позитивними: частка резервних активів зросла втричі до 45%, а частка інших інвестиційних активів значно зменшилась до 53%, питома вага готівкової іноземної валюти поза банківською системою зменшилась до 37%. Однак з 2006 р. (за негативного дисбалансу заощаджень/інвестицій) активне
зростання притоку іноземного капіталу в українську економіку нарощувало
дисбаланс у структурі активів МІП і, як наслідок, на кінець 2013 р. ситуація
погіршилась навіть порівняно із кризовим 2009 р. – резервні активи зменшились до 14,8%, а іноземна готівка зросла до 64,2%, перевищивши високе
значення 2000-го року (61,4%)).
Порівняльний аналіз структури активів МІП 208 України та її найближчих сусідів Республіки Білорусь та Російської Федерації (табл.7.3) сві дчить про те, що дисбаланс надлишку готівкової валюти поза банками їм
Відповідно до методології, викладеної у шостому виданні Керівництва з платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009 р.) Див.: Руководство по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf.
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не притаманний, хоча процес доларизації у цих економіках є досить
високим. Фінансова компонента МІП "валюта та депозити" займає
у структурі активів лише 12% (за даними на кінець 2013 р.); а готівкова
валюта поза банківською системою за складовою "інші сектори" (де не
включаються центральний банк, депозитні організації та сектор держа вного управління) у Білорусі упродовж всього виділеного часового проміжку 2005–2013 рр. становила менше 1%, у Росії – знизилась із 9 до
2,6%209.
Таблиця 7.2
Структура міжнародної інвестиційної позиції України, %
Показник

АКТИВИ
Резервні активи
Прямі інвестиції за кордон
Портфельні інвестиції
Інші інвестиційні активи
Валюта та депозити210
обсяг готівкової іноземної валюти, що знаходиться поза
банківською системою
ПАСИВИ
Прямі інвестиції в Україну
Портфельні інвестиції
Інші інвестиційні активи
ЧИСТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ, млн дол США

2000

2005

2009

2013

частка у структурі активів
13,7
45,4
23,6
1,5
1,1
6,5
0,3
0,1
0,1
84,5
53,4
69,9
70,9
43,3
60,8

14,8
7,1
0,1
78,0
71,0

61,4

64,2

37,0

54,1

частка у структурі пасивів
16,3
30,3
34,1
36,7
13,4
15,8
10,2
16,7
70,3
53,9
55,8
46,6
-12 792

-14 158

-40 247

-76 848

Джерело: складено за даними НБУ.
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь [Електронний ресурс] /
Центральный Банк Республики Беларусь. – Доступний з : http://nbrb.by/statistics/investpos.
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001–2012 гг. [Електронний ресурс] / Центральный Банк РФ. – Доступний з : http://cbr.ru/statistics/
credit_statistics/print.aspx?file=iip_rf.htm.
210 НБУ в 2007 р. було проведено ретроспективний перегляд статті "Валюта та депозити,
активи". Стаття доповнена інформацією з бази даних Банку міжнародних розрахунків (BIS)
про обсяги депозитів резидентів у іноземних банках. Крім того, здійснено оцінку загальних
обсягів вимог (накопичених запасів) за компонентою "готівкова валюта поза банківською
системою". З цією метою проведені ретроспективні дорахунки змін платіжного балансу до
1995 року включно, накопичений обсяг готівкової іноземної валюти сформовано як кумулятивні зміни обсягів платіжного балансу з 1995 року. Див.: Міжнародна інвестиційна позиція.
Методичний коментар [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=
413013F48ED89704C5C81B33181C6502?art_id=44467&cat_id=44465.
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Таблиця 7.3
Іноземна валюта в активах міжнародної інвестиційної позиції
України, Республіки Білорусь та Російської Федерації,
частка у структурі активів, %
Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Республіка Білорусь
Валюта та
22,34 14,08 17,49 20,84 13,49
депозити
– інші сектори 0,42 0,53 0,30 0,34 0,37
Російська Федерація
Валюта та
12,84 9,60 6,18 13,42 11,34
депозити
– інші сектори 9,04 5,02 1,99 4,58 3,87
Україна
Валюта та
43,32 49,56 48,45 54,42 60,77
депозити
– інші
36,95 42,84 41,91 47,97 54,06
сектори

19,52 21,75 14,30 11,71
0,34

0,41

0,32

8,28

11,28 11,59 11,79

2,29

2,79

2,71

0,26

2,56

57,29 63,65 69,05 71,04
49,97 56,00 60,41 64,22

Джерело: складено за даними НБУ, Центробанку РФ, Національного банку Республіки
Білорусь: Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь [Електронний
ресурс] / Центральный Банк Республики Беларусь. – Доступний з : http://nbrb.by/statistics/
investpos; Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001–2012 гг.
[Електронний
ресурс]
/
Центральный
Банк
РФ.
–
Доступний
з
:
http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=iip_rf.htm.

Хоча Білорусь, як і Україна, є "чистим боржником", тобто у неї від‘ємні показники чистої інвестиційної позиції вже тривалий час (-39104,1 млн дол. США
на кінець 2013 р.), однак у структурі її активів ключовою позицією є резерви, яким належить 42,5%. Російська Федерація упродовж 2008–2013 рр.
є "чистим кредитором": чиста МІП у 2013 р. становила 126223 млн дол
США, резерви в структурі активів займають 34,7%, прямі інвестиції
32,6%211. Тобто наші сусіди Росія та Білорусь "вкладають" валюту в активи, що створюють їм "подушку безпеки", приносять прибуток, а не формують загрози.
Втрата резервів є відображенням дисбалансу зовнішньоторговельних зв’язків, про наявність якого свідчить негативне сальдо рахунку поточМеждународная инвестиционная позиция Республики Беларусь [Електронний ресурс];
Центральный Банк Республики Беларусь. – Доступний з : http://nbrb.by/statistics/investpos.
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001-2012 гг. [Електронний ресурс] / Центральный Банк РФ. – Доступний з :
http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=iip_rf.htm.
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них операцій платіжного балансу України, що за обсягом збільшилось із 1,5
(у 2006 р.) до 9% ВВП (у 2013 р.). У 2003–2011 рр. умови торгівлі для України
(як і для інших держав колишнього СНД) та динаміка курсу гривні сприяли
зростанню вітчизняного експорту (рис.7.4), однак перевищення темпів збільшення імпорту призвели до негативного сальдо рахунку операцій, що сформувало стійкий негативний дисбаланс.
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Рис.7.4. Динаміка основних показників платіжного балансу
України та умов торгівлі для країн СНД у 2000–2013 рр.
Джерело: складено за даними НБУ.

Щорічне зростання обсягів іноземного капіталу для нівелювання негативного дисбалансу зовнішньої торгівлі відбувалось і в період 2011–2013 рр.
післякризового відновлення економіки. На фоні офіційного зменшення втечі
капіталів (розрахованої за даними ПБ) приріст іноземної готівки, що знаходиться поза банківської системою України, був досить суттєвим за обсягами (рис. 7.5), що свідчило про зростання тіньової економіки. Слід урахувати, що фактично обсяги втечі (що відображені на рис. 7.5) були значно
більшими, ніж за "вузьким визначенням" розраховані через статті ПБ (такі
як "помилки й упущення" та "обсяги недоотриманої виручки за експорт товарів та послуг, оплати за імпорт, що не надійшов, та платежі за фіктивними операціями з цінними паперами")212. Отже, у 2006–2013 рр. складалась
парадоксальна ситуація: світові фінансові ресурси, що направлялись для
Шумська С.С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінка за даними платіжного балансу // Економічна теорія. – 2008. – № 4. – C. 56–77.
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забезпечення соціально-економічного розвитку України, на практиці підтримували функціонування неофіційного сектора економіки та відкладались населенням "під матрац".
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Рис.7.5. Щорічні обсяги потоків іноземної валюти, млн дол США
Джерело: складено за даними Платіжного балансу та МІП НБУ.

Оцінити фактичні обсяги іноземної готівки у населення практично неможливо, оскільки частина відкладена "на чорний день" (і не працює), частина –
вивезена з країни (через туризм, торгівлю, бізнес), частина – обертається
у тіньовому секторі економіки. Однак навіть спрощений аналіз динаміки
обороту та сальдо купівлі/продажу валюти населенням свідчить про дуже
високий рівень готівкової доларизації в Україні. Навіть після девальвації
гривні у 2009 р. тенденція до зростання продовжилась і лише друга хвиля
кризи, військові дії, зниження реальних доходів зменшили обсяги купівлі
населенням іноземної валюти (рис. 7.6).
У контексті загроз, які формує дисбаланс в обігу готівкових грошей
(оскільки, окрім української гривні, у грошовому обороті перебуває значна
сума готівки іноземних держав), слід зазначити, що для відносно стабільного у фінансовому відношенні періоду, іноземна готівка є, окрім валюти,
що обслуговує тіньову (але національну) економіку ще й способом накопичення багатства економічних суб‘єктів та населення. У момент макроекономічної нестабільності або кризи іноземна готівка стає активним інструментом
виведення капіталу з національної економіки. За умов високого рівня доларизації економіки бажання вберегти свої капітали значно посилює існуючі
проблеми в країні і може спровокувати за форс-мажорних обставин кризу
на валютному та грошовому ринках України.
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Рис.7.6. Щорічний обсяг сальдо купівлі/продажу населенням іноземної
готівкової валюти в Україні, млн дол США
Джерело: складено за даними НБУ.

На питання, чи є загрозливим на сьогодні такий дисбаланс, може дати
відповідь динаміка розширеного (на обсяг іноземної готівки) агрегату М0++
(до агрегату М0 додано гривневий еквівалент приросту іноземної готівки
поза банківською системою, розрахованої за даними платіжного балансу)
(рис. 7.7 і табл. 7.4). Зрозуміло, що агрегат М0++ є дуже спрощеним прикладом: він побудований із розрахунку, що увесь обсяг увезеної іноземної
валюти за попередній рік тезаврується ("під матрац" населенням), покладено на рахунки/депозити в банківські установи або виведено за кордон. Проте навіть такий дуже малоймовірний варіант свідчить, що кожного року
паралельно із офіційною готівковою гривнею у обіг додається досить значна маса іноземних грошей, яка може спровокувати нестабільність.
Порівнюючи щорічні прирости готівкової гривні (як відсоток кумулятивної
величини М0), іноземної валюти поза банками (за даними ПБ) і сальдо
купівлі/продажу іноземної валюти населенням, видно, що упродовж періоду
2006–2012 рр. іноземна готівкова валюта зростала за обсягами швидше,
ніж гривня. В результаті упродовж 1995–2013 рр. в Україну ввезено 88,7
млрд дол США, які створили паралельний обіг на грошовому ринку країни.
Після девальвації 2009 р. відбувся стрибок у співвідношенні накопиченої
іноземної готівки та готівкової гривні із 1,7 до 3,0, який лише збільшив дисбаланс за розмірами (табл. 7.4).
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Рис.7.7. Динаміка грошового агрегату М0 та розширеного (на приріст
обсягу іноземної готівки поза банками) агрегату М0++, млн грн
Джерело: складено за даними НБУ.

Таблиця 7.4
Дисбаланс в обігу готівкових грошей
Показник

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Абсолютний річний
приріст грошового
14753 36135 43640 2270 25961 9675 10580 34532
агрегату М0, млн грн
Приріст М0,
19,7 32,5 28,2
1,4
14,2
5,0
5,2
14,5
як % від М0
Сальдо* купівлі/
продажу ін. готівки
24,2 19,5 20,8 41,6 42,8 55,6 40,1
9,7
населенням,
як % до М0
Ін.валюта* поза банками (приріст за рік
57,3 61,4 43,8 48,2 24,3 47,2 31,3
9,0
по ПБ), як % до М0
Іноземна валюта
поза банківською
24428 37855 51091 60828 66672 78319 86806 88714
системою, млн дол
США
Співвідношення
іноземної готівко1,6
1,7
1,7
3,0
2,9
3,2
3,4
3,0
вої валюти* та М0,
разів
*У гривневому еквіваленті (розраховано за обмінним курсом в середньому за період)
Джерело: складено за даними НБУ.
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Отже, дисбаланси на грошовому та валютному ринках України, які виникли під дією внутрішніх факторів та зовнішніх шоків, взаємопов’язані
між собою і накопичили потенціал нестабільності. Їхній переважно негативний вплив на соціально-економічний розвиток країни змушує шукати
інструменти регулювання, які б змінили тенденції на протилежні, нівелювали загрози.

7.2. Регіональні дисбаланси
На формування дисбалансів на національному рівні, окрім глобальних
дисбалансів та різних зовнішніх факторів, значною мірою впливають чинники, що закладені та підтримуються дією внутрішніх сил, динаміку та волатильність яких на мікро- та мезорівнях не варто недооцінювати. У разі наявності територіальних/географічних особливостей в економічному розвитку країни регіональний фактор може сформувати значну кількість різного
роду дисбалансів.
Для України на сьогоднішній день підвищення ефективності регіональної політики є викликом часу, що підкреслює важливість оцінок збалансованості розвитку країни у регіональному вимірі. Серед факторів, що формують регіональні дисбаланси, експерти називають: виробничий потенціал;
економіко-географічне розташування території; рівень розвитку інфраструктури; мінерально-сировинний стан; стан екологічної ситуації та охорони
довкілля; освітній рівень населення; купівельну спроможність населення;
безробіття та стан соціальної напруженості; рівень криміногенності; політичну стабільність органів місцевої влади213.
У результаті довготривалої дії різних чинників, що відображають особливості розвитку регіонів, динаміка обсягів створеного регіонального продукту в кожній з областей практично не змінила їхню частку у структурі ВВП
(табл. 7.5). Ключові внески (понад 3,5%) за даними 2012 р. зроблено: Донецькою обл. (11,7%), Дніпропетровською обл. (10,1%), Харківською обл.
(5,6%), Київською обл. (4,8%), Одеською обл. (4,4%), Львівською обл.
(4,3%), Луганською обл. (4%), Полтавською обл. (3,9%), Запорізькою обл.
(3,8%) та м. Київ (18,9%).
Серед факторів, які залишають практично незмінною регіональну структуру ВВП (із виділенням групи областей, що із року в рік забезпечують
Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння :
монографія. – Львів : Логос, 2005. – 496 с.
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Валовий регіональний продукт у 2007–2012 рр.,
як частка у структурі ВВП України, %
Регіон

2007

2008

Україна, млн грн
720731 948056
Вінницька
2,13
2,12
Волинська
1,40
1,35
Дніпропетровська
9,88 11,04
Донецька
12,78 12,41
Житомирська
1,54
1,58
Закарпатська
1,46
1,39
Запорізька
4,60
4,48
Івано-Франківська
1,93
1,89
Київська
22,49 21,65
та м. Київ
Кіровоградська
1,39
1,47
Луганська
4,48
4,53
Львівська
3,88
3,75
Миколаївська
2,05
2,05
Одеська
4,59
4,96
Полтавська
3,93
3,60
Рівненська
1,55
1,48
Сумська
1,71
1,71
Тернопільська
1,15
1,12
Харківська
6,09
6,26
Херсонська
1,25
1,39
Хмельницька
1,71
1,69
Черкаська
1,89
2,01
Чернівецька
0,93
0,93
Чернігівська
1,60
1,57
Автономна Республiка Крим та
3,58
3,55
м. Севастополь
Київська
3,64
3,76
м. Київ
18,86 17,89
Автономна Республіка Крим 2,90
2,89
м. Севастополь
0,68
0,67

2009

2010

Таблиця 7.5

2011

2012

913345 1082569 1302079 1459096
2,20
2,18
2,23
2,26
1,34
1,33
1,35
1,37
10,22 10,73
10,75
10,14
11,36 11,91
12,37
11,70
1,61
1,73
1,68
1,70
1,37
1,41
1,39
1,47
4,10
3,95
3,80
3,76
1,89
1,89
2,05
2,21
22,67

22,32

21,73

23,67

1,47
4,21
3,94
2,23
5,33
3,68
1,47
1,76
1,22
6,45
1,47
1,73
2,05
0,93
1,60

1,45
4,21
3,85
2,22
4,98
4,09
1,47
1,69
1,18
6,03
1,45
1,67
2,06
0,91
1,57

1,54
4,39
4,00
2,12
4,72
4,01
1,48
1,76
1,25
5,90
1,42
1,75
2,07
0,92
1,63

1,51
4,03
4,25
2,00
4,44
3,88
1,49
1,71
1,23
5,64
1,33
1,80
2,14
0,90
1,64

3,71

3,71

3,65

3,73

4,11
18,56
3,00
0,71

4,15
18,16
3,00
0,72

4,54
17,19
2,94
0,72

4,77
18,89
3,05
0,68

Джерело: складено автором за даними Держстату.

левову частку його формування) – нерівномірність фінансової підтримки
розвитку областей, зокрема, через надання банківських кредитів та притік
іноземних інвестицій. За нестачі власних фінансових ресурсів та недостатніх зовнішніх джерел фінансування, значний розрив як у номінальному, так і
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у відносному рівнях капітальних інвестицій за регіонами стримує інвестиційну діяльність суб‘єктів господарювання й уповільнює темпи зростання
ВРП. На рис. 7.8 відображено значний рівень диспропорцій показника капітальних інвестицій на одну особу, що формувався упродовж тривалого
часу і станом на 1 жовтня 2014 р. засвідчив серйозний регіональний дисбаланс: між мінімальним значенням 1088 грн у Чернівецькій обл. та максимальним 14522 грн у м. Києві склався розрив у понад 13 разів; якщо не
враховувати значення м. Києва за особливих його умов, то максимальне
значення 6083 грн по Київській обл. перевищує мінімальне по Чернівецькій
у 5,6 раза, що також є досить суттєвим розривом.
14522

м.Київ
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Кіровоградська
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Луганська
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Чернігівська
Сумська
Тернопільська
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Рис.7.8. Капітальні інвестиції на одну особу за регіонами станом
на 1 жовтня 2014 р., грн
Джерело: складено за даними Держстату (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя).

Різні фінансові можливості регіонів не дають повною мірою забезпечити
необхідні темпи економічної динаміки, внаслідок чого виникають проблеми із
виконанням поставлених орієнтирів соціального розвитку. У контексті забезпечення рівного доступу до публічних послуг і задоволення інтересів громадян у всіх сферах життя на різних територіях важливої ролі набуває підтрим419
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ка держави, зокрема, трансфертів з Державного бюджету України, які для
більшості областей є досить суттєвими; вони зростають номінально з року в
рік і за їхній рахунок фінансується вже більша половина видатків (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Динаміка перерахування трансфертів з Державного бюджету
України до місцевих бюджетів
Джерело: побудовано за даними Мінфіну.

Дискусії фахівців щодо оцінок ефективності міжбюджетних відносин вказують на те, що використання трансфертного методу регіонального розвитку в Україні є неефективним. Так, аналіз місцевих бюджетів України, проведений І.Луніною, дозволив їй зробити висновок про те, що існуючі підходи
до їхнього формування не створюють для місцевих органів влади економічних стимулів до розвитку своїх регіонів, розширення власної податкової
бази, ефективного використання бюджетних коштів214. Існуючий підхід до
надання дотацій вирівнювання дестимулює розширення власної податкової
бази місцевих бюджетів, що консервує проблеми диспропорційності регіонального розвитку. Для їхнього вирішення та посилення фінансової спроЛуніна І.О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ // Економіка України. –
2014. – № 11 (636). – С. 61–75.
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можності органів місцевого самоврядування дедалі актуальнішими стають
реформи у напрямі бюджетної децентралізації.
Зовнішнього інвестора упродовж 2007–2013 рр. найбільше цікавили
в Україні економічні об‘єкти в розвинених регіонах – Дніпропетровській,
Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях, АРК та
в м. Києві. Як свідчать дані табл. 7.6, динаміка кожної з часток іноземного
акціонерного капіталу всіх інших областей у загальній структурі коливалася
від 1 до 2%, загалом вони не перевищували 14–15%. Якщо подивитися на
міжрегіональні диспропорції залучення інвестиційних ресурсів у відносному
вимірі, то за даними на 1.10.2014 р. максимальний обсяг прямих іноземних
інвестицій на одну особу в м. Києві (8578,4 дол. США) перевищує мінімальний (54,9 дол. США) у Тернопільській обл. більш ніж у 156 разів.215
Таблиця 7.6
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України
у 2007–2013 роках, % у структурі
Країна

2007

2008

2009

Україна
29542,7 35616,4 40053
Вінницька
0,52
0,45
0,46
Волинська
1,33
0,76
0,83
Дніпропетровська
24,02 19,18 17,61
Донецька
4,59
4,29
4,09
Житомирська
0,69
0,59
0,59
Закарпатська
1,17
1,00
0,91
Запорізька
2,75
2,50
2,29
Івано-Франківська
1,37
1,40
1,59
Київська та м. Київ 43,31 51,06 51,81
Кіровоградська
0,24
0,23
0,21
Луганська
1,24
1,11
1,59
Львівська
2,84
2,69
2,99
Миколаївська
0,46
0,45
0,41
Одеська
2,98
2,72
2,60
Полтавська
1,25
1,45
1,13
Рівненська
0,90
0,85
0,77
Сумська
0,61
0,44
0,61
Тернопільська
0,17
0,16
0,17
Харківська
4,33
4,52
5,20

2010

2011

2012

2013

44806 50333,9 55296,8 58156,9
0,46
0,45
0,45
0,48
0,49
0,58
0,69
0,58
16,73 16,31 15,25 15,63
5,08
5,26
5,76
6,04
0,58
0,67
0,66
0,67
0,81
0,69
0,73
0,77
2,13
1,96
1,95
1,93
1,14
1,24
1,16
1,40
52,32 52,97 52,65 51,56
0,15
0,14
0,19
0,26
1,53
1,52
1,52
1,52
2,80
2,76
2,96
2,93
0,37
0,30
0,44
0,48
2,47
2,42
2,95
2,87
1,23
1,40
1,71
1,83
0,69
0,56
0,54
0,54
0,80
0,72
0,70
0,73
0,13
0,12
0,12
0,12
6,06
5,59
3,93
3,81

Розраховано за даними без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя
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Продовження табл. 7.6
Країна

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Автономна Республiка Крим
та м. Севастополь

0,59
0,44
0,59
0,17
0,33

0,54
0,39
0,47
0,17
0,29

0,49
0,55
0,56
0,15
0,22

0,45
0,41
0,65
0,14
0,21

0,41
0,37
0,57
0,12
0,20

0,45
0,37
1,60
0,12
0,19

0,48
0,39
1,53
0,12
0,22

3,11

2,27

2,19

2,16

2,67

2,93

3,10

Київська
м. Київ
АР Крим
м. Севастополь

3,79
39,52
2,55
0,56

3,78
47,27
1,82
0,45

3,81
48,00
1,79
0,40

3,60
48,72
1,82
0,34

3,48
49,48
2,34
0,33

3,32
49,33
2,64
0,28

3,35
48,21
2,77
0,33

Джерело: складено автором за даними Держстату.

Серед областей, де економічні суб‘єкти отримували упродовж 2007–
2013 рр. найбільшу кредитну підтримку від банківської системи, слід виділити Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Харківську, Київську та м. Київ
(табл. 7.7). Питома частка кредитів, наданих цим виділеним п‘яти регіонам,
зросла із 78,3 у 2007 р. до 88,8% у 2013 р., тобто дисбаланс у географічному розподілі кредитних ресурсів за останні роки лише посилився.
Таблиця 7.7
Кредити надані банками України у регіональному розрізі
у 2007–2013 роках, % у структурі
Регіон

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська
та м. Київ
Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська

0,85
1,34
10,76
8,72
0,45
0,50
2,26
1,45

0,68
1,22
11,61
7,84
0,39
0,46
2,18
1,27

0,61
1,11
13,24
7,79
0,30
0,43
1,88
0,95

0,50
1,04
16,14
6,59
0,26
0,34
1,70
0,57

0,43
0,76
18,51
6,00
0,24
0,20
1,57
0,38

0,44
0,67
19,82
6,43
0,22
0,15
1,52
0,32

0,35
0,55
20,58
5,74
0,23
0,16
1,28
0,31

50,50

53,31

55,29

54,85

55,72

54,32

55,22

0,46
1,52
2,69
1,33

0,34
1,16
2,72
1,13

0,35
1,01
2,01
0,95

0,46
0,81
1,73
0,87

0,66
0,74
1,53
0,93

0,72
0,62
1,54
0,84

0,75
0,51
1,26
0,90
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Продовження табл. 7.7
Регіон

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська
АР Крим та
м. Севастополь

4,40
1,64
0,66
0,69
0,54
4,00
0,86
0,69
0,87
0,51
0,76

4,03
1,39
0,50
0,71
0,54
3,76
0,82
0,63
0,71
0,46
0,60

3,76
1,18
0,47
0,64
0,54
3,21
0,78
0,56
0,67
0,46
0,53

4,10
0,92
0,50
0,70
0,49
3,23
0,87
0,52
0,81
0,41
0,44

3,81
0,77
0,27
0,51
0,45
2,71
0,57
0,49
0,52
0,39
0,39

4,25
0,78
0,26
0,49
0,37
2,74
0,57
0,46
0,55
0,24
0,38

4,26
0,60
0,21
0,37
0,53
2,96
0,33
0,35
0,52
0,20
0,36

1,55

1,54

1,32

1,15

1,45

1,30

1,45

Джерело: складено автором за даними Держстату.

Таким чином, фінансову підтримку (як іноземного інвестора, так і ві тчизняного банківського сектора) отримують переважно одні й ті ж регіони, а інші не мають такого фінансового драйвера. Для того щоб перев ірити гіпотезу, що для забезпечення випуску і, відповідно, зростаючих
темпів ВРП важливими є фінансові ресурси, побудовано модель панельних даних:
LS(CX=F) GRP? FDI? CRED? CPI? ECH,
в якій оцінено вплив на обсяги валового регіонального продукту GRP
у 25 вище виділених регіонах: FDI – прямих іноземних інвестицій та
CRED – кредитів наданих банками в економіку. Крім того, оцінено вплив
цінового чинника CPI (індексу цін споживчого ринку в регіонах) та динаміки валютного курсу гривні ECH (офіційного номінального грн/дол.
США). За відсутності структурованих даних щодо трансфертів з бюджету по всіх виділених регіонах за тривалий період цей фактор не було
включено у модель.
Статистичні характеристики моделі панельних даних підтвердили правильність гіпотези щодо позитивного впливу на зростання обсягів ВРП фінансових чинників: сильніший ефект мали на проміжку 2007–2012 рр. прямі
іноземні інвестиції (еластичність 8,3), аніж кредитна підтримка економіки
банківськими установами (0,2). Важливими для зростання ВРП, які підтверджують економічну теорію модельні оцінки по Україні, є також антиінфляційна та валютна політики (табл.7.8).
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Таблиця 7.8
Статистичні характеристики моделі панельних даних
Dependent Variable: GRP?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/30/14 Time: 13:46
Sample (adjusted): 2007 2012
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 144
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI?
CRED?
CPI?
ECH
Fixed Effects (Cross)
_VOL--C
_DNI--C
_DON--C
_ZHY--C
_ZAK--C
_ZAP--C
_IFR--C
_KYK--C
_KIR--C
_LUG--C
_LVI--C
_MYK--C
_ODE--C
_POL--C
_RIV--C
_SUM--C
_TER--C
_HAR--C
_HER--C
_HME--C
_CHK--C

5595.877
8.287839
0.199098
-5.713392
2961.409

3974.563
1.503471
0.113215
2.446294
569.9000

1.407923
5.512472
1.758582
-2.335530
5.196366

0.1618
0.0000
0.0813
0.0212
0.0000
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-13766.64
10347.38
80274.96
-10461.70
-12918.39
8191.615
-9553.645
-17211.43
-10979.68
15230.07
6981.804
-4506.517
13482.02
10955.38
-12568.72
-9281.193
-12873.21
18237.80
-13214.61
-9101.899
-6101.409
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Продовження табл. 7.8
_CHN--C
_CHG--C
_CRS--C

-16731.39
-9763.595
5333.000
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.978885
0.973971
8590.381
8.56E+09
-1493.168
199.1796
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

43642.95
53245.48
21.12734
21.70480
21.36199
1.443302

Джерело: авторські розрахунки.

Аналіз фіксованих ефектів, розрахованих по моделі, свідчить, що розподіл областей на групи, які мають додаткові переваги (додатний знак фіксованих ефектів) та негативні фактори впливу (від‘ємний знак), практично
збігаються з аналогічними групами, виділеними у таблицях 7.6–7.7, де наведено регіональну структуру прямих іноземних інвестицій та кредитної
підтримки банками.
Серед чинників, що пояснюють можливі негативні ефекти, – регіональна
нерівномірність розміщення та активності фінансових посередників. На
сьогоднішній день в Україні все ще слабо розвиненою є ланка інвестиційних
посередників (спеціальних компаній та фондів), страхових компаній, що
призводить до домінування банків на фінансовому ринку. За умови недостатньої активності останніх в окремих областях регіонів слабка фінансова
підтримка інвестиційної діяльності підприємств та низький рівень задоволення споживчих потреб населення посилює територіальні фінансові дисбаланси, стає бар‘єром для розвитку цих регіонів.
Аналіз динаміки статутного капіталу та змін його регіональної структури
дозволяє виділити декілька груп областей з точки зору його зростання та
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географічного охоплення: до першої слід віднести два регіони, де банківський капітал номінально та у відносному вимірі зростав упродовж 2004–
2013 рр., це – Київська обл. та м. Київ (збільшення частки з 64 до 80%) та
Дніпропетровська обл. (з 9,3 до 10,2%). До другої групи відносять області,
де банки зменшили у загальній структурі свої відносні частки статутного
капіталу (це Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська,
Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська, АР
Крим). Сюди також варто включити Івано-Франківську, з якої після кризи
банк пішов і зареєструвався у Львівській області, та Рівненську, де банк
закрився. До третьої групи належать області, що не мають своїх регіональних банків – це Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. Виділені групи підтверджують: "фінансові
ресурси перетікають з економічно слабших в економічно розвиненіші та
інвестиційно привабливіші, тобто багатші географічні зони стають ще багатшими, а бідні – біднішими"216.
Таблиця 7.9
Регіональна структура статутного капіталу банків України,
% у структурі
Регіон (область)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Україна, трлн грн
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

12,2 16,1 27,2 42,4 70,8 118,6 147,5 174,5 176,4 184,3
0,50 0,43 1,29 1,54 1,11 1,34 0,56 0,10 0,10 0,09
9,28 10,76 10,66 9,93 10,32 8,29 7,44 9,15 9,97 10,20
4,91 3,36 3,33 5,32 5,08 3,82 3,09 3,11 2,85 2,84
0,33 0,34 0,26 0,16 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
1,67 1,22 1,51 1,03 0,65 0,45 0,53 0,45 0,43 0,45
0,15 0,12 0,08 0,35 0,21 0,12 0,10

Грудзевич У.Я. Особливості розміщення та діяльності банків у регіонах України // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 127;
Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону :
монографія / П.Ю. Белєнький, В.І. Шевченко-Марсель, О.О. Дугов ; відп. редактор д.е.н.,
проф. Белєнький П.Ю. – Львів, 2004. – 121 с.;
Дугов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 10. – С. 42–45.;
Долішній М., Дугов О. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки
регіонів // Економіка України. – 2005. – № 9 (526). – С. 4–11.
216
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Продовження табл. 7.9
Київська область
та м. Київ
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
АР Крим
та м. Севастополь

64,09 67,54 67,03 66,78 70,06 75,55 77,77 77,80 80,81 80,17
0,43 0,39 0,25 0,20 0,12 0,07 0,06 0,06 0,10 0,11
2,41 1,86 1,50 2,69 1,24 1,73 1,74 1,64 1,62 1,57
4,26
0,98
0,05
0,29

4,06
0,74
0,04
0,22

3,29
0,31
0,02
0,28

3,29
0,28
0,01
0,22

2,97
0,28
0,01
0,15

2,24 1,92 1,81 1,85 2,03
0,19 0,17 0,14 0,19 0,20
0,01
0,13 0,13 0,12 0,07 0,07

8,58 7,59 9,04 7,24 7,10 5,61 6,07 5,19 1,65 1,92

0,93 0,71 0,60 0,48 0,30 0,21 0,21 0,19 0,19 0,18
1,16 0,63 0,52 0,46 0,27 0,17 0,15 0,17 0,12 0,11

Джерело: розраховано за даними НБУ.

Мережа фінансових посередників (банків) відіграє тут не останню роль:
з даних, наведених у табл. 7.10, видно, що на території групи економічно
сильніших областей кількість банків та філій значно більша. Навіть за відсутності даних щодо кількості відділень та банкоматів, зрозуміло, що доступ до
фінансових ресурсів є легшим у м. Києві та Київській, Дніпропетровській,
Донецькій, Одеській, Харківській, Львівській областях. За даними НБУ станом на ІІІ кв. 2014 р. у 13 із 25 регіонів України не було жодного банку –
юридичної особи (табл. 7.10).
Слід наголосити, що проблема формування регіональних фінансових
дисбалансів є не новою; питання диспропорцій територіального розміщення банків, які зумовлюють рівень обслуговування, цінову політику, результати банківської діяльності періодично обговорюються в економічній літературі науковцями та практиками. Зокрема М.Долішній, О.Другов,
У.Грудзевич, аналізуючи регіональні особливості побудови банківської
системи, зазначали, що диспропорції призвели до вимивання коштів з регі-
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онів із низьким рівнем розвитку фінансової інфраструктури та інвестиційної
привабливості у регіони більш розвинені із кращою інфраструктурою217.
Таблиця 7.10
Регіональна мережа банків України, включених
до Державного реєстру
Кількість банків

2007 2009 2013 2014 – ІІІ кв.
198 197 182
168
122 123 121
115
15
14
13
14
11
11
11
9
10
10
9
8
11
11
7
5
6
5
5
5
2
2
1
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
0
2
2
1
1
2
2
1
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0

Регіон*

Україна
м. Київ і Київська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Одеська область
Харківська область
Львівська область
Закарпатська область
Полтавська область
Чернігівська область
АР Крим і м. Севастополь
Сумська область
Волинська область
Луганська область
Закарпатська область
Рівненська область
Івано-Франківська область

Кількість філій

2007 2009 2013
1 391 1 118 182
1 143 906 106
51
44
33
35
26
6
50
50
24
33
20
4
30
30
1
0
0
0
8
9
1
9
0
0
8
8
0
1
1
0
10
13
7
1
0
0
0
0
0
3
3
0
1
0
0

Примітка. *Проранжовано за питомою часткою зареєстрованого статутного капіталу в загальній структурі.
Джерело: складено за даними НБУ.

Поділ на регіони-донори (з яких через банки вилучаються фінансові ресурси) та регіони-отримувачі (котрі залучають фінансові ресурси з інших регіонів)
фіксує переваги одних і поглиблює бар‘єри для соціально-економічного розвитку інших. У таблицях 7.11–7.12 наведено дані щодо кредитної активності банківських установ у різних регіонах упродовж 2007 – трьох кв. 2014 рр. Так,
Грудзевич У.Я. Особливості розміщення та діяльності банків у регіонах України // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 127.
Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону :
монографія / П.Ю. Белєнький, В.І. Шевченко-Марсель, О.О. Дугов ; відп. редактор д.е.н.,
проф. Белєнький П.Ю. – Львів, 2004. – 121с.
Дугов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 10. – С. 42–45.
Долішній М., Дугов О. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів // Економіка України. – 2005. – № 9 (526). – С. 4–11.
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у табл. 7.11 показано співвідношення обсягів наданих кредитів та відповідно
депозитних ресурсів, сформованих у різних областях (кольором виділено ті
значення, де регіональний показник перевищує співвідношення, розраховане
у цілому по країні). Аналіз даних свідчить, що навіть після кризи, коли кредитна
діяльність банків уповільнилась як у цілому по банківській системі, так і в окремих регіонах, суб‘єкти ряду областей (Дніпропетровської, Київської та м. Київ,
Одеської, Чернівецької) активно кредитувалися.
Таблиця 7.11
Регіональні дисбаланси кредитної активності банків
і залучених ресурсів
Регіон

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Україна
2,7 3,8 4,9 4,3 3,8 3,5 3,5
Співвідношення наданих кредитів до депозитних зобов’язань банків
АР Крим та м. Севастополь
2,4 3,8 3,0 2,7 2,9 2,5 3,1
Вiнницька
3,7 4,9 5,0 3,5 3,0 2,2 2,0
Волинська
8,5 11,5 12,0 6,5 4,7 3,7 3,1
Днiпропетровська
2,8 4,6 6,7 7,2 4,6 6,5 7,4
Донецька
2,3 3,0 3,2 2,4 1,8 2,2 2,2
Житомирська
2,6 3,5 2,8 2,1 2,0 1,6 1,7
Закарпатська
3,4 4,4 6,4 4,4 2,6 1,5 1,9
Запорiзька
1,6 2,7 3,6 2,7 2,3 2,9 2,5
Iвано-Франкiвська
5,4 9,5 8,3 4,6 2,9 2,6 2,4
Київська та м. Київ
2,6 3,6 5,4 4,8 4,5 3,6 3,6
Кiровоградська
1,9 2,7 2,6 2,7 3,6 2,5 2,7
Луганська
2,8 3,5 2,2 1,6 1,4 1,2 1,1
Львiвська
3,5 5,1 4,8 3,9 3,0 3,6 3,0
Миколаївська
3,5 4,6 3,4 2,5 3,0 3,1 3,5
Одеська
2,9 3,3 3,6 4,6 3,9 4,2 4,3
Полтавська
3,4 3,3 3,7 1,5 1,4 1,2 1,0
Рiвненська
2,5 3,7 3,5 3,0 1,5 1,4 2,1
Сумська
3,8 5,3 4,6 5,2 3,0 2,5 2,6
Тернопiльська
5,2 3,8 2,6 2,3 1,6 0,5 0,7
Харкiвська
2,9 4,6 4,5 4,0 3,0 2,9 3,0
Херсонська
4,2 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 3,0
Хмельницька
3,3 3,1 5,3 3,7 3,6 2,7 1,9
Черкаська
3,9 4,9 4,5 3,7 2,8 2,4 2,4
Чернiвецька
4,6 4,5 8,0 6,7 7,7 4,1 3,7
Чернiгiвська
3,6 5,5 5,6 3,8 3,2 3,2 3,5
Джерело: розраховано за даними НБУ.

Співвідношення кредитів і депозитів (показник Loan-to-deposits ratio або
LTD) дозволяє судити про ступінь залежності банку від фінансових ринків
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або ресурсів центрального банку218. Низьке значення (близько 1) свідчить
про стійкість моделі бізнесу банку в довгостроковій перспективі; високе –
при незбалансованості кредитів та зобов'язань за строками може свідчити
про зростання ризику ліквідності219.
Зниження співвідношення кредити/депозити на виділеному часовому
проміжку можна пояснити різною динамікою процесів та посиленням дій
регулятора щодо зниження ризиків. Відображенням дії першого чинника
можна навести ситуацію, що склалась, наприклад, у двох областях – ІваноФранківській та Рівненській (де зменшилась мережа посередників за
останні роки, див. табл. 7.10), у яких за майже незмінної у номінальному
вимірі депозитної бази упродовж усього виділеного періоду обсяги наданих
кредитів зменшились відносно 2007 р. на 44 та 15%, відповідно.
Іншою показовою з точки зору вкорінення дисбалансів є ситуація у Тернопільській області: за період 2007–2013 рр. темпи зростання депозитних
вкладень та обсягів кредитування були різними – у цілому депозити клієнтів
зросли у 18,8 раза, а кредити лише у 2,6 раза (частка наданих кредитів
у загальному обсязі залишалась стабільно низькою у 0,5%). Як результат
прояву таких тенденцій – зниження співвідношення кредити/депозити із 5,2
у 2007 р. до 0,5–0,7 у 2012–2013 рр. Фактично упродовж 2007–2013 рр.
тільки на часовому проміжку 2012–2013 рр. показник LTD<1 був у банків
лише єдиної Тернопільської області. Позитив ситуації (коли темпи кредитування відставали від зростання ресурсів) полягав у тому, що за умов
кризи установи цілком могли за рахунок планового погашення кредитів
розплатитися за всіма боргами. В інших регіонах нагромаджені диспропорції в обсягах та структурі ресурсів як за видами валюти, так і за строками
залучення (що відображено на рис. 7.10) закладали ризик банкрутства
у зв‘язку із агресивною стратегією банків у сфері кредитування.

Является ли обеспечение покрытия кредитов предприятиям и населению депозитами критерием
устойчивости
банка?
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://arb.ru/b2b/duty/pokrytie_kreditov_depozitami_kak_kriteriy_ustoychivosti_banka-1333420/.
219 Банківські аналітики часто підкреслюють, що співвідношення кредити/депозити є показником не стільки ризику ліквідності, скільки показником ризику стратегічного. Реалізуючи стратегію прискореного зростання, заснованого на використанні фондування на фінансових
ринках, акціонери банку мають розуміти, що в якийсь момент бізнес опиниться під загрозою,
якщо зростання клієнтських коштів не наздожене зростання кредитування. Див. : Является
ли обеспечение покрытия кредитов предприятиям и населению депозитами критерием устойчивости
банка?
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://arb.ru/b2b/duty/pokrytie_kreditov_depozitami_kak_kriteriy_ustoychivosti_banka-1333420/.
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Рис.7.10. Невідповідність за строками залучених ресурсів та наданих
кредитів в економіку, % частка у структурі
Джерело: розраховано за даними НБУ.

Активна робота банків та НБУ упродовж 2014 р. щодо зменшення ризиків ліквідності призвели до різкого зниження співвідношення кредити/депозити до 1,54 по всій банківській системі (порівняно із 3,5 у 2013 р.),
що за три квартали року в більшості регіонів набуло прийнятного220 щодо
ситуації рівня (<1,2). Однак у період економічної нестабільності 2014-го
запас стійкості був не у всіх банків: за зростаючих темпів кредитування
в окремих областях, де й так висока питома частка наданих кредитів, дуже
гострою залишилась проблема прострочених кредитів (табл.7.12).
Велика питома вага прострочених кредитів у кредитному портфелі банківських установ м. Києва та Київської обл., а також у Дніпропетровській,
Донецькій, Одеській, Харківській областях (де високий показник співвідношення кредитів до депозитів), вказує на те, що стійкість окремих банків
залежить не тільки від ризик-менеджменту (який відповідає за збалансованість кредитів і структури пасивів), а й від фінансового стану та поведінки
клієнтів банківських установ.
На думку експертів, з урахуванням того, що банки зобов'язані підтримувати як мінімум
10% розмір капіталу від величини кредитного портфеля, гранично комфортним рівнем LTD
вважається 120%. Див. : Является ли обеспечение покрытия кредитов предприятиям и населению депозитами критерием устойчивости банка? [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://arb.ru/b2b/duty/pokrytie_kreditov_depozitami_kak_kriteriy_ustoychivosti_banka-1333420/.
220
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Таблиця 7.12
Основні показники розвитку банківської системи у регіональному
вимірі у ІІІ кв. 2014 р.
Регіон

Кредити/
депозити

Україна

1,54

Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська та м. Київ
Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська
АР Крим та м. Севастополь

0,6
1,0
3,0
1,2
0,7
1,0
0,9
0,6
1,8
1,4
0,9
0,6
1,4
1,6
0,4
0,6
0,8
0,6
1,0
1,1
0,6
0,7
0,8
0,7
5,1

Депозити

Кредити

Прострочені
кредити

636 846
983 790
84 037
частка регіону у загальному
обсязі, %
1,6
0,6
0,4
0,9
0,6
0,4
8,3
16,0
5,2
6,8
5,4
6,7
1,0
0,5
0,1
0,8
0,5
0,1
3,0
1,7
0,6
1,2
0,5
0,2
47,0
55,7
70,5
0,9
0,8
0,4
1,6
0,9
1,9
4,2
1,7
1,0
1,4
1,2
0,3
5,0
5,1
3,6
2,7
0,8
0,5
0,9
0,4
0,1
1,1
0,6
0,7
1,2
0,5
1,0
4,4
2,7
2,4
1,0
0,7
0,5
1,3
0,6
0,6
1,5
0,6
0,4
0,8
0,4
0,7
1,0
0,4
0,7
0,3
1,1
0,7

Джерело: розраховано за даними НБУ.

Порушення фінансової рівноваги клієнта провокує формування дисбалансу на мікрорівні (принаймні самого суб’єкта чи банку), що за несприятливих умов або нестабільності/кризи може трансформуватись у дисбаланси на мезо- та макрорівнях.
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7.3. Поведінкові фактори у розвитку фінансової
нестабільності в Україні
Роль поведінкових
упереджень в економічному житті суб’єктів
Велика кількість робіт, присвячених дослідженням джерел та чинників
останньої світової кризи, засвідчила, що таке системне явище, як криза,
з високою достовірністю не може бути описане лише класичними теоріями
і моделями. Окрім об‘єктивних економічних умов, науковці та практики дедалі частіше наголошують на необхідності врахування суб‘єктивних факторів – політичних, соціальних, психологічних. Важливість включення
у розгляд психологічного чинника підтверджує сьогодні активний розвиток
теорії поведінкових фінансів (behavioral finance). Поведінкові фінанси як
новий напрям ураховує ірраціональну природу поведінки учасників на ринку
в умовах невизначеності та ризику. За нестабільності в економіці на ринках
панують ірраціональні емоції, що заважають коректно передбачити коливання курсів, цін, котирування, тому для прийняття правильних рішень при
прогнозуванні ситуації й побудові фінансових моделей потрібно враховувати людський фактор.
Розуміння важливості врахування різних аспектів психологічної поведінки знайшло відображення в економічній літературі, по-перше, через критику
основних фінансових теорій, зокрема, Ч.Доу (Dow Theory), що описує поведінку цін акцій у часі, хвильової теорії Р.Еліота (Elliott wave theory), гіпотези
ефективності ринку (EMH – Efficient Market Hypothesis) саме через те, що
вони не враховують дію психологічних факторів. По-друге, – через розбудову різних концепцій поведінкових фінансів (behavioral finance) і психології
інвестування (psychology of investing). Тут доречно буде згадати роботи
іноземних вчених Д.Канемана, Д.Кохена, Е.Наймана, А.Тверскі, Л.Твіда,
Д.Макрейні; російських авторів В.Мухортова, Н.Рудика, С.Іванова221. Потретє, питання активно дискутується і тестується в емпіричних дослідженBarberis N., Thaler R. A survey of Behavioral Finance [Електронний ресурс] // NBER Working
Paper Series, Working Paper 9222. – September 2002. – 78 p. – Доступний з :
http://www.nber.org/papers/w9222.pdf?new_window=1.
Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk // Econometrica. –
1979. – № 47. – Р. 263–291.
Tvede L. The Psychology of Finance. Chichester. – John Wiley & Sons, Ltd, 2000. – 296 p.
Макрэйни Д. Психология глупостей. Заблуждения, которые мешают нам жить. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2012. – 344 с.
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нях, присвячених оцінкам ролі неекономічних факторів у розвитку кризи,
наприклад, у роботах Ч.Кіндлебергера (Charles Kindleberger), Д.Васіле,
Т.Себастіана та Т.Раду (Dedu Vasile, Turcan Ciprian Sebastian, Turcan
Radu)222. Українські дослідники В.Корнеєв, М.Іващенко, А.Олешко також
досліджують мотиви фінансової поведінки населення та аналізують психологічні чинники фінансових криз у своїх роботах223.
Серед недоліків досліджень, що розглядають різні аспекти поведінкових
фінансів, серйозним зауваженням опонентів є те, що поведінкові фактори
дуже важко піддаються кількісній оцінці на основі ринкової та економічної
інформації, тобто навіть після виявлення причин нераціональної поведінки
дуже складно визначити, як/якою мірою ці чинники впливають на ринок чи
економіку загалом. Для України такі дослідження є вкрай важливими, адже
якщо розглядати механізм розповсюдження останньої світової кризи та
можливі джерела виникнення нової нестабільності, то аналіз ситуації
в банківській сфері, зокрема, через ризики фінансової стійкості, що формуються поведінкою клієнтів банків, є актуальним. Незважаючи на те, що
клієнти банків (підприємства та населення) зацікавлені у стабільній роботі
банківських установ та їхній стійкості, під час форс-мажорних обставин
через різні мотиви та очікування в умовах невизначеності саме вони своїми
діями можуть зумовити чи послабити розгортання кризи. Практична відсутність емпіричних досліджень поведінки населення та бізнесу в Україні під
час кризових негараздів актуалізує кількісні оцінки їхньої ролі у виникненні
фінансової нестабільності та подальшому розвитку кризи.
Пошук причин нераціональності у діях людей під час кризових періодів
експерти пов‘язують з так званими поведінковими упередженнями
Kindleberger C. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. – Basic Books,
1978. – 272 р.
Dedu Vasile, Turcan Ciprian Sebastian, Turcan Radu. A behavioral approach to the global financial
crisis
[Електронний
ресурс].
–
2011
–
Доступний
з
:
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/045.pdf
223 Іващенко М.В. Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних
чинників на її характер [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці :
зб. наук. пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету /
ред. В.В. Мова. – 2010. – № 4. – Доступний з : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_4/Ivaschenko_410.htm.
Корнєєв В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці // Економічна
теорія. – 2009. – №3. – С. 40–49.
Олешко А. А. Психологічні чинники фінансових криз [Електронний ресурс] // Науковий вісник
Національного університету ДПС України. – 2009. – № 4 (47). – С. 47–52. – Доступний з :
http://www.conference-board.org/data/consumerdata.cfm.
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(behavioral biases), що є первинними суб‘єктивними факторами і підключаються при прийнятті рішень (передують рішенням), є фактично природною
схильністю людей. Варто назвати виділені фахівцями декілька ключових
первинних поведінкових факторів:
– оптимізм, визнання бажаного як дійсного (відбувається недооцінка
втрат і переоцінка доходів);
– жадібність і бажання до надмірного збільшення заборгованості
(менталітет людей: "розбагатій, або помри намагаючись", або "купуй зараз
– плати пізніше");
– схильність до підтверджень (ніхто не визнає нераціональності своїх
дій, незважаючи на докази, а шукають лише дані для підтвердження
правоти);
– стадна поведінка або групове мислення (людям властиве бажання
повторювати дії, копіювати інші рішення);
– інформаційний каскад ("найімовірніше, помиляюсь я, а не всі вони,
тому я робитиму те, що і вони");
– песимізм;
– надмірна самовпевненість (ілюзія контролю, дії без урахування
існуючих обмежень);
– перекладання
відповідальності
(сприйняття
успіхів,
але
екстерналізація невдач);
– зацикленість на минулому (люди вибудовують свої очікування лише
на основі даних з минулого);
– упередження достатньої обізнаності (ілюзія, що вони знають, що
роблять);
– упередження репрезентативності (на основі стереотипів бачити
закономірності там, де їх немає);
– синдром "цього разу буде інакше"224.

Dedu Vasile, Turcan Ciprian Sebastian, Turcan Radu. A behavioral approach to the global
financial
crisis
[Електронний
ресурс].
–
2011
–
Доступний
з
:
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/045.pdf
Іващенко М.В. Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці : зб.
наук. пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету / ред.
В.В. Мова. – 2010. – № 4. – Доступний з : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_4/Ivaschenko_410.htm.
Корнєєв В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці // Економічна
теорія. – 2009. – №3. – С. 40–49.
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Вторинними суб‘єктивними психологічними факторами поведінки домогосподарств/бізнесу дослідники називають: ступінь прийнятного для
людей ризику, їхню активність, інноваційну складову у поведінці, прагнення до індивідуальної економічної свободи або соціальної опіки та
захищеності; очікуваний і прийнятний ступінь підконтрольності державі
та корпораціям та захищеності ними; вплив соціокультурного фактора
(ступінь індивідуалізму, філософія активності/пасивності, схвалення
ментальністю діяльності, що приносить прибуток, ступінь впливу релігії
на економічну діяльність та економічну поведінку); схильність до заощаджень, до покращення добробуту, прагматичність, традиції вибору фінансових продуктів 225.
Отже, разом із фінансово-економічними, соціально-політичними, правовими дисбалансами, які провокують нестабільність в економіці, в умовах
невизначеності додаткову, а іноді й ключову роль серед факторів кризи
можуть відігравати психологічні фактори, які впливають на поведінку людей, зокрема, через схильність до ризику, різні мотиви, емоції, очікування,
індивідуальні особливості та ін.
Для емпіричного підтвердження гіпотези про наявність впливу
суб’єктивних факторів у розгортанні кризових явищ в економіці
України можна скористатись інструментарієм економіко-математичного
моделювання. Перш за все, для кількісної оцінки поведінки населення та
бізнесу під час кризи, а саме для того, щоб оцінити вклад домогосподарств
та підприємств у розвиток фінансової нестабільності у рамках концепції
поведінкових фінансів, варто визначити три чинники, що впливають на
обґрунтування вибору: 1) показник, який характеризує суб‘єктивну складову
поведінки домогосподарств/бізнесу; 2) індикатор, що має кількісний вимір
та описує період нестабільності; 3) метод оцінювання.

Олешко А. А. Психологічні чинники фінансових криз [Електронний ресурс] // Науковий вісник
Національного університету ДПС України. – 2009. – № 4 (47). – С. 47–52. – Доступний з :
http://www.conference-board.org/data/consumerdata.cfm.
225 Іващенко М.В. Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних
чинників на її характер [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці :
зб. наук. пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету /
ред. В.В. Мова. – 2010. – № 4. – Доступний з : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_4/Ivaschenko_410.htm.
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Бінарні моделі поведінки населення у період фінансової
нестабільності
У міжнародній практиці для оцінки такого суб‘єктивного фактора, як поведінка населення, дуже часто використовуються різного роду індекси очікувань, що базуються на результатах соціологічних опитувань. Для оцінки
настроїв домашніх господарств у багатьох країнах світу найчастіше використовують Consumer Confidence Index (CCI) – індекс довіри споживачів, що є
спробою оцінити оптимізм споживачів і традиційно використовується для
прогнозування тенденцій зайнятості та економічного стану країни226. Більше того, з 2005 р. на основі індексів для 60 країн компанія Nielsen розраховує Світовий індекс споживчої впевненості (The Nielsen Global Consumer
Confidence Index). Глобальне опитування Nielsen стосовно споживчої довіри, намірів та витрат вимірює настрої споживачів серед більш ніж 30 000
респондентів, що мають доступ до Інтернету у 60 країнах світу (рівні споживчої довіри вище і нижчі базового рівня в 100 демонструють ступінь
оптимізму і песимізму)227. За результатами опитувань І кв. 2014 р. Україна показала найбільше зниження за квартал на 7 пунктів (індекс становив
56). На початку 2014 р. найбільш впевнено почувалися споживачі Індонезії (124), песимістично – Хорватії (43). Зростаюча динаміка загального
індексу в 96 в.п. (три попередні квартали 2013 р. GCCI=94) підтвердила
зменшення занепокоєння через уповільнення розвитку світової економіки.
Для окремих країн, як показала тривала практика застосування
Consumer Confidence Index, найменші значення (песимізм) індекси демонстрували під час кризових негараздів. З наведених у табл. 7.13 даних видно, що найменше піддавалися негативним настроям споживачі Китаю,
а найбільше – тобто найменш упевнено за останні 15 років – українці.
В Україні ССІ розраховується в рамках спільного проекту GFK Ukraine та
Міжнародного центру перспективних досліджень за щомісячним дослідженTrading
Economics
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.tradingeconomics.com/country-list/consumer-confidence .
Consumer Confidence: Concerns and Spending Intentions Around the World [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.nielsen.com/us/en/reports/2014/consumer-confidenceconcerns-and-spending-intentions-around-the-world.html
Споживчі настрої в Україні [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.gfk.com/ua/newsand-events/News/Pages/consumer-confidence.aspx.
227 Consumer Confidence: Concerns and Spending Intentions Around the World [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.nielsen.com/us/en/reports/2014/consumer-confidenceconcerns-and-spending-intentions-around-the-world.html
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ням очікувань домашніх господарств та їхньої оцінки поточного стану економіки і свого добробуту. Результати соцопитувань228 представлені динамікою розрахованих латентних показників: індексу споживчих настроїв229
(ІСН), індексу поточного становища (ІПС), індексу економічних очікувань (ІЕО). Ці показники є прогнозними індикаторами потенційної зміни
споживчого попиту у наступних періодах (методика визначення індексів
відповідає методиці University of Michigan Consumer Sentiment Index)230.
Таблиця 7.13
Розмах коливань значень індексу споживчої довіри
Consumer Confidence Index
Країна

Період
дослідження

Березень
2014

Найбільше
значення

Найменше
значення

Єврозона*
Росія*
США
Китай
Україна

1985–2014
1998–2014
2008–2014
1991–2014
2000–2014

-7.10
-11.00
81.80
107.90
61.00

2.40
1.00
85.10
124.60
107.30

-34.30
-59.00
55.30
97.00
41.80

* Індекс у межах [-100, 100] , а для інших країн [0, 200] .
Джерело:
Trading Economics [Електронний ресурс].
http://www.tradingeconomics.com/country-list/consumer-confidence.

–

Доступний

з

:

Як свідчить динаміка індексів ІСН, ІПС та ІЕО, що представлені на
рис. 7.11, упродовж 2005–2014 рр. у населення України переважали нега-

Для визначення ІСН респондентам задають такі запитання:
4.
Як змінилося матеріальне становище вашої сім'ї за останні шість місяців?
5.
Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім'ї впродовж
наступних шести місяців?
6.
Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні
дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?
7.
Як ви охарактеризували б наступні п‘ять років — як сприятливий чи
несприятливий час для економіки країни?
8.
Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі
покупки для дому? Див. : Споживчі настрої в Україні [Електронний ресурс]. Доступний з :
http://www.gfk.com/ua/news-and-events/News/Pages/consumer-confidence.aspx.
229 Індекси визначають на підставі вибіркового обстеження господарств країни. Під час
дослідження опитують 1 000 осіб віком від 15 до 59 років. Населення віком 15–59 років, яке
становить 61,3% усього населення України, вважають найактивнішою частиною споживачів.
Вибірка репрезентативна за статтю та віком, ураховує міське та сільське населення
й величину населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Див. : Споживчі
настрої в Україні [Електронний ресурс]. Доступний з : http://www.gfk.com/ua/news-andevents/News/Pages/consumer-confidence.aspx.
230 Там само.
228
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тивні очікування231. Найменше значення індексу споживчих настроїв (41,8)
та індексу економічних очікувань (42,8) відмічено у січні 2009 р., індексу
поточного становища (38,8) у лютому 2009 р. Після кризових негараздів на
початку 2010 р. рівень довгострокових позитивних сподівань домогосподарств щодо покращення економічної динаміки зріс: ІЕО досяг 108,9, але
оцінка поточного стану залишалась низькою – ІПС упродовж року залишався на рівні 62–80, а ІСН – після 97,1 знизився до 78,3 на кінець року. Значення індексів в кінці 2013 р. та упродовж 2014 р. свідчать про занепокоєння українців щодо уповільнення економіки. У цілому динаміка індексів, що
відображають споживчі настрої (або рівень споживчої довіри), адекватно
відображає періоди нестабільності в українській економіці.

Рис. 7.11. Динаміка індексу споживчих настроїв (ІСН), індексу поточного
становища (ІПС), індексу економічних очікувань (ІЕО) у 2005–2014 рр.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 тоді,
якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли
частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в
суспільстві переважають негативні оцінки.
231
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Джерело: складено за даними GFK та МЦПД: Споживчі настрої в Україні [Електронний ресурс].
Доступний з : http://www.gfk.com/ua/news-and-events/News/Pages/consumer-confidence.aspx.

Індикатором, що має кількісний вимір та описує період нестабільності
у світовій практиці, найчастіше використовують показник тиску на валютному ринку, методику розрахунку якого можна знайти у роботах
Б.Ейхенгріна, Е.Роуз та Ч.Виплоша (Eichengreen B., Rose A.,
Wyplosz C.), Д.Хокінса та М.Клау (Hawkins J., Klau M.)232. Як показник
кризи у різних модифікаціях він активно використовується експертами у
багатьох емпіричних дослідженнях 233, у тому числі для оцінювання кризи в українській економіці 234. Альтернативою показнику тиску на валютному ринку як індикатор кризи можна використати індекси, що відображають економічну динаміку в країні. Наприклад, якщо за основу взяти
абсолютний приріст за період показника випуску/реалізації промислової
продукції (млн грн), або індекс реального промислового виробництва (%
до попереднього місяця), представлених на рис. 7.12–7.13, то можна
побудувати індекси ICR1 та ICR2. Побудовані показники є бінарними
величинами (приймають значення 0 та 1), якщо в економіці криза/нестабільність, то дорівнює одиниці, за її відсутності дорівнює нулю.
Для ICR1 періоди нестабільності виділено на рис. 7.12; для ICR2 – періоди, де індекс реального виробництва менший за одиницю (рис. 7.13).
Оскільки пояснювана змінна може набувати тільки двох значень (загалом – скінченну множину значень), то для оцінки впливу суб‘єктивного фактора (поведінки населення) на розвиток фінансової нестабільності в Україні
побудовано моделі бінарного типу.
Eichengreen В., Rose A., Wyplosz С. Exchange market mayhem. The antecedents and aftermath of speculative attacks // Economic Policy. – October 1995. – P. 249–312.
Hawkins J., Klau M. Measuring Potential Vulnerabilities in Emerging Market Economies // BIS
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Щодо вибору моделі бінарного типу, то слід зауважити, що вона визначається або функцією стандартного нормального розподілу (пробіт
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Рис. 7.12. Динаміка випуску/реалізації промислової продукції
за місяць, млн грн.
Джерело: складено за даними Держстату України.
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Рис. 7.13. Динаміка індексу реального промислового виробництва, %,
січень 2005=100
Джерело: складено за даними Держстату України.

модель), або функцією логістичного розподілу (логіт модель). Зважаючи
на те, що на практиці відсутнє чітке правило вибору тієї або іншої моделі,
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і те, що якісні висновки, отримані при використанні пробіт та логіт моделей, дуже часто збігаються, були проаналізовані обидва типи моделей.
Розрахунки проведено у середовищі статистичного пакету Eviews 7.0.
Змінні представлені у місячному вимірі за період 2005–2014 рр. У якості
пояснюваної змінної розглянуто два варіанти індексів нестабільності ICR1
та ICR2; незалежними змінними є:
 індекс IPS, що характеризує оцінки поточного особистого
матеріального становища та намірів/доцільності робити великі покупки;
 індекс IEO, що дає оцінку очікуваних змін особистого матеріального
становища, очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року
та очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років;
 індекс ICH, представляє агреговану оцінку очікувань населення у
поточному періоді, впродовж найближчого року та найближчих п’яти років
(середнє арифметичне оцінок, наведених у індексах IPS та IEO).
Статистичні характеристики логіт та пробіт однофакторних регресійних
рівнянь наведено у табл. 7.14–7.15. Результати свідчать, що суб’єктивний
фактор – поведінка населення – дійсно впливає на розвиток фінансової нестабільності: негативний знак означає, що зі збільшенням негативних очікувань зростає ймовірність настання кризи. Для усіх трьох відібраних
поведінкових факторів значення ймовірності z-Statistic підтверджує наявність
зв‘язку (для першого варіанту розрахунків із змінною ICR1 на рівні 12% рівня
значущості, для другого варіанту – із змінною ICR2 на високому 1% рівні). За
наведеними у табл. 7.14–7.15 статистичними характеристиками кращі оцінки
отримані для рівнянь у другому сценарії (для ICR2).
Таблиця 7.14
Статистичні характеристики логіт та пробіт регресійних рівнянь
із пояснюючою змінною ICR1
Незалежна
змінна

Статистичні характеристики
Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
-0.026009
0.015807
-1.645454
IEO
-0.050994
0.016606
-3.070869
ICH
-0.074414
0.016677
-4.462068
IPS
Method: ML – Binary Probit (Quadratic hill climbing)
-0.013810
0.008883
-1.554684
IEO
-0.028365
0.009337
-3.037732
ICH
-0.042291
0.009063
-4.666299
IPS
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Prob.

McFadden Rsquared

0.0999
0.0021
0.0000

0.021217
0.080645
0.201999

0.1200
0.0024
0.0000

0.018765
0.074963
0.195275
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Джерело: розраховано автором.

Таблиця 7.15
Статистичні характеристики логіт та пробіт регресійних рівнянь
із пояснюваною змінною ICR2
Незалежна змінна

Статистичні характеристики
Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
IEO
-0.128919
0.032615
-3.952808
ICH
-0.160385
0.037446
-4.283083
IPS
-0.163398
0.038108
-4.287735
Method: ML – Binary Probit (Quadratic hill climbing)
IEO
-0.058082
0.013599
-4.270888
ICH
-0.074066
0.015394
-4.811306
IPS
-0.079420
0.016157
-4.915451

Prob.

McFadden Rsquared

0.0001
0.0000
0.0000

0.302248
0.425095
0.511298

0.0000
0.0000
0.0000

0.264903
0.388084
0.486458

Джерело: розраховано автором.

Найкращим із 12 оцінених рівнянь є logit-регресія з пояснюваною змінною ICR2, де поведінковим фактором виступає індекс поточного становища
населення:
ICR2 = 1-@CLOGISTIC(-(-0.16339803363*IPS + 9.81219114513)).
(0.0000)
(0.0001)
(7.1)
Верифікація характеристик підтверджує висновок щодо адекватності
моделі (7.1). Зокрема, Р-значення для LR-статистики дорівнює 0. Значення
показника McFadden R-squared=0,51 свідчить про наявність зв‘язку між
пояснюючою та пояснюваною змінними. Перевірка прогнозних якостей
(Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification), де частка правильно передбачених подій становить 91,89%, свідчить про можливість застосування такої logit-моделі з метою визначення ймовірності впливу змін
очікувань населення на розгортання фінансової нестабільності.
Слід підкреслити, що крім очікування негативного чи сприятливого розвитку подій під час кризових негараздів населення під впливом різних психологічних мотивів змінює свою поведінку. Серед яскравих прикладів такої
поведінки у період фінансової нестабільності можна назвати скорочення чи
навіть закриття внаслідок паніки депозитних рахунків у банках. Такі дії клієнтів банків лише прискорюють розвиток негативного сценарію, посилюють
ймовірність кризи, знижують стійкість банківських установ. Якщо подивитись на динаміку змін обсягів депозитних вкладень населення у національній валюті в банківській системі України упродовж 2006 – І кварталу
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2014 рр. (рис. 7.14), то гіпотеза щодо нераціональності поведінки домогосподарств під час кризового періоду 2009–2010 рр. буде підкріплена статистикою відтоку депозитів. Найбільша "втеча" гривневих заощаджень
з банківської системи у згаданий період становила майже 13 млрд грн (жовтень 2008 р.). Такою ж сильною була реакція населення на політичну нестабільність кінця 2013-го та початку 2014 рр. – скорочення депозитів
у національній валюті на 19,5 млрд грн у лютому та 12,3 млрд грн у березні
2014 р.
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Рис. 7.14. Динаміка абсолютних змін депозитних вкладень у національній
валюті населення в банківських установах України, млн грн
Джерело: розраховано автором за даними НБУ.

Негативним вкладом населення у розкручування кризових негараздів,
збільшення вразливості банків стало зростання частки проблемних кредитів. Невиконання кредитних угод чи їхня затримка додали проблем банківським установам України, які внаслідок погіршення макроекономічної ситуації та матеріального стану клієнтів несли збитки. Аналіз статистики даних
про заборгованість домогосподарств за кредитами тільки у 13 банках, що
перебували в режимі ліквідації, зросла з 180 млн грн на кінець 2008 р. до
1283 млн грн у 2009 р.
Свого роду "лакмусовим папірцем" нестабільності є динаміка купівлі/продажу іноземної готівкової валюти населенням: при зростанні негатив444
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них очікувань недовіра до національної валюти проявляється у зростанні
обсягів купівлі валюти. На рис. 7.15 представлено динаміку сальдо купівлі/продажу іноземної готівки населенням. Високі позитивні значення під час
кризи (2342 млн дол. США у листопаді 2008 р.) свідчать про посилення
тиску на готівковому сегменті валютного ринку, що не могло не позначитися
негативно на всьому валютному ринку країни. Великі сплески купівлі населенням іноземної валюти упродовж 2010–2012 рр. свідчили, що негативні
оцінки економічної ситуації періодично проявлялись на валютному ринку.
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Рис. 7.15. Динаміка сальдо купівлі/продажу іноземної готівкової
валюти населенням, млн дол. США
Джерело: розраховано автором за даними НБУ.

Серед чинників, що відображають зміни в поведінці населення як реакцію на погіршення економічної ситуації, варто назвати зменшення вартісних
обсягів купівлі товарів. Зменшення споживання і, відповідно, покупок
є відображенням не тільки можливого погіршення матеріального становища
під час кризи, але й бажанням "зберегти сьогодні, бо можливо завтра буде
гірше". За відсутності даних у місячному розрізі обсягів покупок домогосподарств, апроксимацією такої змінної у моделі можуть бути використані дані
про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (відображено непрямий вплив попиту населення).
Таким чином, для побудови бінарних моделей оцінки впливу поведінкових факторів населення на розвиток кризи було використано такі
показники, що представлені змінними:
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ICR2 – індекс кризи, бінарна змінна: 1 у випадку кризових
явищ/фінансової нестабільності, 0 – криза відсутня;
IPS – індекс IPS, що характеризує оцінки поточного особистого матеріального становища та доцільності робити великі покупки;
DPNNM – абсолютні зміни депозитних вкладень у національній валюті
населення в банківських установах України за місяць, млн грн.;
OTR – щомісячний обсяг роздрібного товарообороту підприємств,
млн грн.;
ING – сальдо купівлі/продажу іноземної готівкової валюти населенням
за місяць, млн дол. США.
Розрахунки проведено у середовищі статистичного пакету Eviews 7.0.
Змінні представлені у місячному вимірі за період 2006–2014 рр. Оцінки
проведено методом максимуму правдоподібності для двох типів логіт та
пробіт розподілу. Кращі результати було отримано для логіт моделі, що
представлена нижче:
ICR2 = 1-@CLOGISTIC(-(-0.1919333964*IPS - 0.00016610300693*DPNNM (0.0018)
(0.0894)
- 0.000191415737161*OTR + 15.5852019083 +8.85870072747e-05*ING(-1))).
(0.0927)
(0.0008)
(0.9265)
(7.2)
Знаки оцінених параметрів моделі (7.2) відповідають очікуваним припущенням – при погіршенні населенням оцінок поточного стану, зростанні
відтоку гривневих депозитів з банківської системи, зменшенні обсягів роздрібного товарообороту, збільшенні сальдо (перевищення купівлі над продажами) іноземної готівки – ймовірність фінансової нестабільності та кризи
зростає. Як свідчать імовірності z-Statistic (наведені в дужках під оціненими
параметрами моделі), всі фактори, крім ING сальдо іноземної готівки, є
статистично значущими за 10% рівня. Вилучивши останню змінну, отримаємо модель (7.3):
ICR2 = 1-@CLOGISTIC(-(-0.191579873589*IPS - 0.000188434153388*OTR –
(0.0016)
(0.0829)
0.000164981017504*DPNNM + 15.6373960115)).
(0.0880)
(0.0007)
(7.3)
Порівняння статистичних характеристик моделей (7.2) і (7.3), які наведено у табл. 7.16, свідчить про майже однакові результати. Оцінки адекватності моделей, що представлені: 1) значеннями Probability (LR-statistic)
дорівнюють 0; та 2) Р-значеннями, які відповідають статистиці Хосмера –
Лемешоу (розрахованими за асимптотичним розподілом хі-квадрат
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з відповідними ступенями вільності), за розбивки множини спостережень
на 8 груп теж майже співпадають (0,54 та 0,55), тобто показують добрий,
практично ідентичний результат. Перевірка прогнозних якостей: 1) значення частки правильно передбачених подій висока та однакова 94,79%
(Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification), 2) значення похибки МАРЕ в обох версіях практично співпадають, навіть дещо менша
у моделі (7.2). Значення показника McFadden R-squared теж краще у моделі (7.2), вони свідчать про наявність зв‘язку між обраними пояснюючими
та пояснюваною змінними. Отже, обидві logit-моделі можна застосувати
з метою визначення ймовірності впливу поведінкових факторів на розгортання фінансової нестабільності (вилучення змінної принципово не змінило картини, тобто за необхідності врахування чинника, що описує динаміку іноземної готівкової валюти на руках населення, модель (7.2) також
можна використовувати).

Таблиця 7.16
Статистичні характеристики логіт моделей оцінки впливу поведінки населення на розвиток кризових явищ в Україні
Статистичні характеристики

McFadden R-squared
Prob (LR-statistic)
H-L Statistic
Prob. Chi-Sq(8)
Prediction Evaluation (% Correct)
MAPE, %

Logit model (7.2)

Logit model (7.3)

0.673371
0.0000
6.9406
0.5431
94.79
4, 1166

0.673268
0.0000
6.8538
0.5525
94.79
4,1225

Джерело: розраховано автором.

Отже, побудовані моделі можуть успішно застосовуватись для прогнозування ймовірності настання кризи, проте достовірність отриманого прогнозу
значною мірою залежатиме й від того, наскільки коректно будуть передбачені траєкторії змін кожного із пояснюючих факторів, включених у модель. І
якщо інструментарій прогнозування динаміки обсягів депозитних вкладень
населення, сальдо купівлі/продажу іноземної готівки, роздрібного обороту
товарів добре розроблений і часто використовується на практиці, то прогноз зміни поведінки споживача, зокрема, очікувань домогосподарств передбачити складно. Наприклад, довгостроковий прогноз експертів щодо
споживчих настроїв українців після спаду у 2014 р. є дуже позитивним за
досить помірного зростання оптимізму в США, Росії та країнах зони євро
(табл. 7.17).
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Таблиця 7.17
Значення індексу споживчої довіри Consumer Confidence Index
Країна

Фактичні
2014_03

Q2

Очікувані на 2014
Q3
Q4

Єврозона*
Росія*
США
Китай
Україна

-7.10
-11.00
81.80
107.90
61.00

-5.41
-12.74
80.98
103
65.02

-3.88
-11.87
79.74
104
59.59

-3.74
-12.01
79.98
104
59.28

2015

Прогнозні
2020

2030

-8.75
-9.51
80.14
102
67.74

-5.71
-2.71
89.36
131
88.02

-4.11
-0.59
93.61
137
116

* Індекс у межах [-100, 100], а для інших країн [0, 200].
Джерело:
Trading
Economics
[Електронний
ресурс].
http://www.tradingeconomics.com/country-list/consumer-confidence .

–

Доступний

з

:

Зважаючи на соцопитування, слід розуміти, що оцінки щодо розвитку
подій на майбутнє сьогодні і через якийсь період будуть різними. Так, наприклад, очікувані на 2014 р. та прогнозні на 2015, 2020 та 2030 рр. значення індексу споживчої довіри ССІ (табл. 7.17) можуть кардинально змінитись
при застосуванні урядами країн активних заходів, направлених на попередження кризи та підвищення довіри до інститутів влади.
Серед антикризових заходів уряду та НБУ, спрямованих на врегулювання проблемних питань у банківському секторі й орієнтованих на фінансову стабілізацію в країні та підтримку стійкості банківських установ, було
прийнято ряд документів, що безпосередньо стосувались і поведінки домогосподарств. З них варто назвати низку кроків, наприклад, зроблених на
початку розгортання кризи:
– з метою припинення лавиноподібного закриття депозитів фізичними
особами НБУ Постановою від 14 жовтня 2008 р. № 319 заборонив
дострокове закриття депозитів як фізичними, так і юридичними
особами. Це дозволило припинити швидке вилучення коштів фізичними
особами з вітчизняної банківської системи, що ставило її у вкрай загрозливу
ситуацію;
– з метою захисту прав клієнтів банківських установ та
припинення практики односторонньої зміни умов укладених кредитних
договорів та договорів банківського вкладу, 12 грудня 2008 р. Верховна Рада
ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського
вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку" (зокрема щодо
збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або
зменшення її розміру за договорами банківського вкладу).
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На сучасному етапі післякризового відновлення при появі нових загроз на
валютному ринку у Верховній Раді та НБУ розглядається питання щодо можливих шляхів законодавчого врегулювання проблем позичальників банків,
які мають кредити в іноземній валюті. Адже внаслідок кризи та спричиненого нею зростання офіційного курсу гривні до іноземних валют, зокрема долара США, погіршилася ситуація з обслуговуванням валютних кредитів. Зважаючи на те, що позичальники переважно не мають джерел надходжень в іноземній валюті, обслуговувати зобов‘язання за кредитом стає дедалі важче235.
Враховуючи потужний плив очікувань домогосподарств та сумарний
ефект (як позитивних, так и негативних дій населення) на грошовокредитному ринку країни, заходи НБУ повинні працювати на випередження,
сприяти зростанню довіри до банківських установ та політики уряду.

Логіт та пробіт моделювання поведінки
підприємств під час кризи
В економетричних моделях, побудованих з метою перевірки наявності
впливу поведінки підприємств на розгортання кризи в Україні, як
показник для оцінки поведінкових факторів використано індекс ділових
очікувань. У світовій практиці серед прикладів оцінки ділових очікувань
представників бізнесу, що наводять експерти з досвіду інших країн і які
можуть бути використані для емпіричних досліджень: – індекс промислового оптимізму, що розраховується в Росії Інститутом економіки перехідного
періоду; в США активно використовують NAPM index (National Association of
Purchasing Managers' index) – індекс ділової активності Національної Асоціації Менеджерів, що представляє результати опитування менеджерів щодо
закупівель у промисловій сфері та використовується для оцінки змін виробничих замовлень, обсягу промислового виробництва, зайнятості, запасів і
оперативності роботи постачальників; Atlanta Fed index – індекс ділової
активності Федерального резервного банку в Атланті, який представляє
результати опитувань виробників в Атланті щодо їх оцінок поточної економічної ситуації; в країнах єврозони широковідомим є індекс IFO survey, що
представляє Огляд німецького дослідницького інституту IFO, де оцінюється
рівень ділової активності в країні; в Японії найважливішим індикатором є

Законодавчі ініціативи допоможуть мінімізувати негативний вплив кризових явищ на стабільність банківської системи. Прес-реліз НБУ від 04.06.2014 [Електронний ресурс]. Доступний з : <http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=55838&page=1>.
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Tankan report – щоквартальний економічний огляд, який публікує департамент досліджень та статистики Банку Японії236.
В Україні індекс ділових очікувань підприємств розраховується працівниками територіальних управлінь НБУ щокварталу з 2006 р. Індекс ділових
очікувань (ІДО) – агрегований показник, який дає оцінку підприємств щодо
перспектив їхнього розвитку в наступні 12 місяців. ІДО розраховується як
середнє арифметичне балансів відповідей на питання щодо фінансовоекономічного стану підприємства, загальних обсягів реалізації продукції (послуг), інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, інвестиційних
видатків на обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу
вище 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, а
нижче 100 – негативних економічних настроїв237. Динаміка індексу ділових
очікувань за період з 2006 р. по ІІІ кв. 2014 р., що представлена на рис. 7.16
підтверджує, що після досить тривалого оптимістичного часового проміжку
2006–2007 рр., з другої половини 2008 р. оцінки перспектив стали погіршуватись і досягли найнижчої позначки (72) у І кв. 2009 р., тобто респонденти
оцінили ситуацію як негативну. У 2014 р. зниження ІДО (до 104,5 та 101,5,
відповідно у І та ІІ кв.) свідчить про зниження оптимізму щодо перспектив
розвитку української економіки238.
Посилення песимістичних настроїв бізнесу тісно пов‘язано із очікуваннями щодо зниження ділової активності і, відповідно, реалізовано зниженням потреби у позикових коштах, зокрема, з 34,1% на початку 2008 р. (баланс відповіді респондентів) до 18,2% у кризовому 2009 р. (рис. 7.17). Водночас банки з метою зменшення кредитних ризиків почали запроваджувати
більш жорсткі умови кредитування. Клієнти, оцінюючи жорсткість кредитних
умов, відзначали це: різниця між відповідями респондентів, що умови "стаШумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми
вибору для України // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 38–49.
237 Ділові очікування підприємств України [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374.
Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за І кв. 2014 р [Електронний ресурс]
/
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=6774058.
Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за ІІ кв. 2014 р. [Електронний ресурс] /
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8804911.
238 Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за ІІ кв. 2014 р. [Електронний ресурс] /
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8804911.
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ли більш жорсткими (+)" та "пом‘якшились (-)", до кризи становила -17,7%
(І кв. 2008 р.), а під час кризи – 69,2% (І кв. 2009 р.).
За період розгортання та виходу з кризи, умови кредитування дещо стабілізувались, однак, як свідчать опитування, при нижчому рівні ділової активності потреба підприємств у позиках значно зменшилась і, відповідно,
частка респондентів, що не планували брати кредити, почала зростати: із
36,6% (ІІІ кв. 2008 р.) вона перевищила 54% (ІV кв. 2009 р.) і досягла 59,6%
(у І кв. 2014 р.)239.
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Рис. 7.16. Динаміка індексу ділових очікувань
за період 2006 р. – ІІІ кв. 2014 року, %
Джерело: складено автором за даними НБУ: Ділові очікування підприємств України [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ublish/category?cat_id=58374.
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Рис. 7.17. Динаміка очікувань щодо потреби підприємств у позикових
коштах у наступні 3 місяці та оцінки кредитних умов, % відповідей
Джерело: складено автором за даними НБУ: Ділові очікування підприємств України [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374.

Серед факторів, які змусили підприємства уникати/відкладати використання кредитних послуг банків у період кризових негараздів, не тільки високі відсоткові ставки за кредитами, надмірні вимоги до вартості застави,
недосконалі інструменти та механізми застави, але й невпевненість
у здатності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання
(рис. 7.18). Варто наголосити, що цей поведінковий фактор на сучасному
етапі відмічають як важливий 17,6 % (І кв. 2014 р.) та 18,3 % (ІІ кв. 2014 р.)
респондентів240.
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Рис. 7.18. Сприйняття факторів, які перешкоджають використовувати
кредитні послуги банків, % відповідей
Джерело: складено автором за даними НБУ Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за ІІІ кв. 2014 р. [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з :
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8804911.

Негативні очікування клієнтів банків щодо розвитку економіки, погіршення фінансового стану підприємств, невпевненість виконувати зобов‘язання
вчасно у сукупності призвели до зростання обсягів проблемних кредитів
Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за І кв. 2014 р [Електронний
ресурс]
/
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=6774058.
Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт за ІІ кв. 2014 р. [Електронний ресурс] /
Національний
банк
України.
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8804911.
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банківської системи. Динаміка показників, що відображають зростання недіючих кредитів упродовж 2008 р. – ІІІ кв. 2014 р. (рис. 7.19), демонструють
значне загострення ситуації під час кризи і невирішеність цієї проблеми й
до сьогодні.
60,00
Cпіввідношення недіючих кредитів (без урахування резервів) до капіталу

47,02

50,00
Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів
40,00

36,03

37,55

31,97
30,00

20,00

15,43

16,54

14,61

8,26
10,00 7,44
2,97
0,00

13,25

2,68

Рис. 7.19. Динаміка співвідношення недіючих кредитів до капіталу та
до валових кредитів у 2008 р. – ІІІ кв. 2014 р., %
Джерело: складено автором за даними НБУ: Статистика індикаторів фінансової стійкості
[Електронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44575.

Отже, під час нестабільності провокують кризу не тільки об‘єктивні чинники, що лежать в економічній площині але й суб‘єктивні, – зокрема, її розгортання підтримують поведінкові фактори підприємств. Для побудови
бінарних моделей оцінки впливу поведінки підприємств на розвиток
кризи було використано такі показники, що представлені змінними:
ICR – індекс кризи, бінарна змінна: 1 у випадку кризових
явищ/фінансової нестабільності, 0 – криза відсутня;
IDO – індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств;
BL – зміна за квартал обсягу недіючих кредитів (розрахованих без урахування резервів) у банківській системі.
Для побудови індексу кризи ICR взято за основу динаміку змін реального ВВП (виділивши періоди, де індекс менше 100%), тобто беремо за припущення, що спад показника відображає вплив на економічну активність
суб‘єктів саме кризових негараздів (рис. 7.20). Індекс ICR є бінарною величиною (приймає значення 0 та 1): якщо в економіці нестабільність/криза та
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індекс змін до попереднього періоду реального ВВП<100, тоді ICR=1; за її
відсутності та змінах ВВП>100, то ICR=0. У цьому випадку для моделювання як періоди нестабільності ідентифіковано: IV кв. 2008 р., І–IV кв. 2009 р.,
ІІІ–IV кв. 2012 р., І–IІІ кв. 2013 р., І–IІ кв. 2014 р.
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Рис. 7.20. Зміна реального ВВП, /
у % до відповідного періоду попереднього року
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Розрахунки проведено у середовищі статистичного пакету Eviews 7.0.
Змінні представлені у квартальному вимірі за період 2006–2014 рр. Оцінки
проведено методом максимуму правдоподібності для обох типів логіт та
пробіт розподілу:
ICR = 1-@CLOGISTIC(-(-0.627533280852*IDO + 0.000204510330741*BL + 71.8487922014)), (7.4)
(0.0632)
(0.1270)
(0.0644)
ICR = 1-@CNORM(-(-0.373367929445*IDO + 0.000122061765404*BL + 42.7270721725))
(0.0539)
(0.1091)
(0.0551) (7.5)

Знаки оцінених параметрів моделей (7.4)–(7.5) відповідають припущенням – при формуванні негативних очікувань: отриманні підприємствами
інформації про погіршення поточної та майбутньої економічної активності
в країні, зміну економічної кон‘юнктури, невиконанні ними кредитних зобов‘язань (зростанні недіючих кредитів) – імовірність настання нестабільності та кризи зростає. Як свідчать імовірності z-Statistic (наведені в дужках
під оціненими параметрами моделі), всі фактори є статистично значущими
за 5–12,7% рівня.
Аналіз статистичних характеристик моделей (табл. 7.18) свідчить про
хороші результати. Оцінки адекватності моделей, що представлені: 1) значеннями Probability (LR-statistic) дорівнюють 0.000001; 2) Р-значеннями, які
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відповідають статистиці Хосмера – Лемешоу (розрахованими за асимптотичним розподілом хі-квадрат з відповідними ступенями вільності) за розбивки множини спостережень на 8 груп (дорівнюють 0,64 та 0,66) показують
хороший результат. Перевірка прогнозних якостей: 1) значення частки правильно передбачених подій висока 87,5% (Expectation-Prediction Evaluation
for Binary Specification), 2) значення похибки МАРЕ в обох версіях практично
співпадають, дещо менша у моделі (7.4). Значення показника McFadden Rsquared досить високі в обох моделях свідчать про наявність зв‘язку між
обраними пояснюючою та пояснюваною змінними. Дещо кращими у сукупності є характеристики probit-моделі (7.5): McFadden R-squared вище та
фактори є статистично значущими за 10% рівня. Загалом обидві моделі
можна застосувати з метою визначення ймовірності впливу поведінкових
факторів на розгортання кризи.
Таблиця 7.18
Статистичні характеристики логіт моделей оцінки впливу поведінки
населення на розвиток кризових явищ в Україні
Статистичні характеристики

McFadden R-squared
Prob (LR-statistic)
H-L Statistic
Prob. Chi-Sq(8)
Prediction Evaluation (% Correct)
MAPE, %

Logit model (7.4)

Probit model (7.5)

0.694334
0.000001
6.0457
0.6421
87.50
6.61

0.699306
0.000001
5.8842
0.6602
87.50
6.74

Джерело: розраховано автором.

Таким чином, результати логіт та пробіт моделі (7.4)–(7.5) для перевірки
наявності впливу поведінки підприємств на розгортання кризових явищ
в економіці України доповнюють модельні (7.1)–(7.3) дослідження
суб‘єктивних факторів, які формують ірраціональну поведінку населення під
час фінансової нестабільності. Аналіз моделей для двох груп клієнтів банків
(підприємств та населення) дає змогу відзначити, що: а) статистична значущість впливу поведінкових факторів на розвиток кризових явищ не залежить від вибору розбивки часового ряду (у першому випадку для населення
розрахунки проведені у місячному розрізі, у другому для підприємств –
у квартальному вимірі); б) результати принципово не відрізняються для
моделей, побудованих із різними кількісними оцінками кризи (які представлено через побудову індексів із використанням як проксі-оцінок динаміки
реального ВВП та промислового виробництва).
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Отже, застосування класичних теорій, що описують тенденції розвитку окремих ринків та економіки у цілому, дає орієнтири в якому напрямі
відбуватиметься розвиток. Однак час від часу поведінка учасників під
впливом ірраціональних емоцій вносить корективи і тоді передбачення
стають менш достовірними. Зокрема, песимістичні очікування та паніка
призводять до дій, які у кінцевому рахунку негативно впливають на фінансову стійкість банківської системи.
В умовах невизначеності та ризику потрібний комплексний підхід із
включенням у розгляд поведінкових факторів, а для їх оцінки та прогнозування необхідно використовувати методи зі стохастичними
елементами.
Побудовані бінарні моделі, що описують поведінку клієнтів банків
у період фінансової нестабільності, підтвердили коректність тези про
необхідність врахування не тільки об’єктивних, а й суб’єктивних факторів під час розгортання кризи, адже їхня недооцінка, а часом й ігнорування
посилює вразливість банківської системи і може звести нанівець ефективність антикризових заходів.
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РОЗДІЛ 8

МАКРОЕКОНОМІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ
РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
8.1. Динаміка платіжного балансу в контексті
збалансованого розвитку
Глобальна фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. та криза у зоні
євро, що настала за нею, значно актуалізували питання зовнішніх аспектів
механізму поширення економічної нестабільності. В умовах глобалізації
розширюються та урізноманітнюються канали переливання кризових явищ
з однієї національної економіки в іншу, які можуть обумовлювати значну
інтенсифікацію чинників кризових явищ та поглиблення глобальних диспропорцій та диспаритетів, що лежать в їхній основі. У цьому контексті проблематика рівноваги платіжного балансу (ПБ) посідає одне з чільних місць.
Загальновизнаною є властивість, що від того, яким чином складається баланс зовнішніх розрахунків країни, значною мірою залежить рівень загальної збалансованості її економічного розвитку. Проте досі існують істотні
розбіжності у визначенні відносної ролі окремих факторів впливу та загальних моделей регулювання платіжного балансу, їхньої специфіки в країнах
з різним рівнем розвитку.
Незважаючи на значущість питання адекватної моделі регулювання ПБ,
в Україні ця проблематика перебуває явно не на першому плані й обмежується лише спорадичними публікаціями прикладного плану241. Основні теоретичні розробки в цій галузі сьогодні сконцентровані в науковій літературі
країн Заходу, де на основі порівняння практики різних країн світу детально
аналізуються питання динаміки та регулювання ПБ у рамках різних економічних моделей242. При цьому роль центральної ланки в організації досліЄдиним фундаментальним дослідженням у цьому контексті за останні роки є публікація:
Шевчук В.О. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках:
досвід України. – Львів : Каменяр, 2001.
242 Див., зокрема: Makin, Anthony J. Global Imbalances, Exchange Rates and Stabilization
Policy. – Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2009; Soukiazis, Elias
and Pedro André Cerqueira (ed.) Models of Balance of Payments Constrained Growth: History,
241
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джень питань платіжного балансу здійснюється в дослідницьких підрозділах МВФ, що відображається в істотній роботі щодо методології складання
ПБ (уведена в дію його нова редакція243, яка віддзеркалює новітні зміни
в структурі факторів формування ПБ), єдиної міжнародної статистичної
бази даних щодо ПБ ("Balance of Payments Statistics", "International Financial
Statistics"), регулярному аналізі основних тенденцій, що зачіпають аспекти
ПБ ("Global Financial Stability Report", "World Economic Outlook").
Тому очевидною є необхідність розробки теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичного інструментарію забезпечення в довгостроковому періоді ПБ країни та запобігання виникненню критично значних
зовнішніх платіжних дисбалансів.1
Теоретико-методологічні підходи до питань структури та факторів формування платіжного балансу
Платіжний баланс є найважливішим виміром стану зовнішньої рівноваги
економіки. Однак в економічній науці й економічній політиці відсутній консенсус щодо основних проблем ПБ. Значна варіативність у підходах до проблематики ПБ спостерігається як у часовому, так і просторовому аспектах
і відображає фактично істотні зміни в самих основах економічного аналізу.
Фундаментальні зміни у сприйнятті проблематики ПБ, які відбувалися
впродовж останніх 400 років існування економічної науки, зумовлені наведеними нижче основними чинниками.
По-перше, це значне ускладнення структури зовнішніх економічних стосунків між країнами світу. Якщо спочатку ПБ фактично розглядався як аналог торговельного балансу (експорт та імпорт товарів домінували
в структурі зв‘язків), то з часом він доповнюється рухом капіталів, доходів,
різного роду фінансових трансфертів й операціями з різноманітними фінансовими інструментами. Це призводить до постійного ускладнення структури
та перегляду базових вимог до його формування. Останнє чітко засвідчує
нова (шоста) версія Керівництва зі складання платіжного балансу МВФ, яка
врахувала новітні тенденції в розвитку світової економіки, зокрема: врахування факторів міжнародної інвестиційної позиції, уточнення змісту багатьох компонентів ПБ, розвиток трансграничних виробничих процесів та

Theory and Empirical Evidence. – Basingstoke, Hampshire and New York : Palgrave Macmillan,
2012.
243 IMF. Balance of Payments and International Investment Position Manual : 6th ed. – Washington D.C. : International Monetary Fund, 2009.
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міжнародних компаній, мобільності робочої сили, безпрецедентне розширення фінансових ринків та інструментів.
По-друге, це зростаюче ускладнення у процесі розвитку самих економічних процесів, з одного боку, поширення процесів, диференціації, спеціалізації, а з іншого – концентрації, агломерації, інтеграції та інших форм усуспільнення, виникнення нових ієрархічних рівнів економічного регулювання.
Особливої уваги з цього погляду потребує значне зростання в умовах глобалізації та поширення регіональних інтеграційних процесів впливу зовнішніх процесів на внутрішні економічні процеси. Такий вплив був незначним
у період до початку 1870-х років, коли стали розвиватися протоглобалізаційні процеси, але досяг свого апогею з початком істинної глобалізації
з 1980-х років й особливо на її піку в кінці ХХ – початку ХХІ ст. Указані структурні зміни породжують не лише нові можливості для економічного зростання, а й нові ризики, пов‘язані зі зростаючою складністю економічних
систем, меншою передбачуваністю їхнього розвитку внаслідок поширення
нелінійних за своїм характером процесів.
По-третє, це зміна наших теоретичних уявлень про розвиток економіки, що
відображає не лише зростання складності самої матерії економічних процесів,
а й піднесення рівня наших знань, інтелекту, посилення впливу різного роду
неекономічних (гуманітарних, екологічних, соціальних) чинників, що формують
наші уявлення про оптимальність економічного розвитку. У цьому контексті,
зокрема, не можуть не змінюватися й уявлення про економічну рівновагу, її
параметри та значення для сталого економічного розвитку.
З табл. 8.1 слідує, що ставлення до проблеми ПБ як виміру зовнішньої рівноваги істотно змінювалося на різних етапах розвитку. Але при
цьому частота криз ПБ помітно зростала, досягнувши апогею в період
панування неоліберальної моделі глобалізації та транснаціоналізації
світової економіки. Ці зміни відображалися безпосередньо в пануючих
концептуальних підходах, які ставали основою ідеології відповідної
державної політики.
Так, у період після Першої світової війни переважав підхід, який спирався на теоретичні надбання Дж.Стюарта Мілля, Альфреда Маршалла та
Ф.Еджворта та приділяв основну увагу аналізу еластичностей експорту та
імпорту, які трактувалися як ключові чинники, на які можна впливати через
механізм девальвації валюти. Тобто підхід був суто зовнішньоторговельним
і таким, що апріорно відкидав аналіз впливів валютно-платіжних інструментів на економіку в цілому.
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Таблиця 8.1
Еволюція деяких вимірів проблематики платіжного балансу

Період

Пануюча економічна
структура

Пануюча парадигма економічної
науки та економічної політики

XVI ст. – Становлення капіталізму,
1820 р. домінування торгового
капіталу

Виключно рідко

1820–
1914 рр.

1880–1913 рр.:
загальна
кількість криз –
17; у т.ч.:
розвинені країни –
2 валютні та
1 комбінована;
країни з ринками,
що формуються,
–
6 валютних та
8 комбінованих

1914–
1945 рр.

Меркантилізм: стимулювання
активного сальдо торговельного
балансу (накопичення золота),
тарифне обмеження імпорту:
накопичення дорогоцінних
металів як грошей знижує відсотки по кредитах та стимулює
капіталовкладення
Промислова революція,
Фрітредерство (підтримка
домінування промислового вільної торгівлі) та початок
капіталу.
інтенсивного вивозу капіталу
Швидке зростання світового Англії та Голландії, що
експорту: в 1820–1870 рр. – у супроводжував та балансував
10 разів, у середньому на 3– торгову експансію244;
4% щорічно в 1870–1913 рр. політика протекціонізму
Протоглобалізація 1870–
(захисту) щодо новонародженої
1914 рр.: відсутність
промисловості в США, Німеччині,
обмежень для руху капіталів Росії.
та міжнародної міграції; з
Зміна класичної школи
1870 р. – міжнародна платіжна політекономії на неокласичну
система на основі золотого
школу з головним наголосом на
стандарту із фіксованими
мікроекономіку
обмінними курсами та
відсутністю курсових ризиків
Становлення домінування Теорія Дж. Кейнса та рейнської
грошового капіталу та
школи макроекономічного анаекономічний перерозподіл лізу. Панування політики протексвіту.
ціонізму та відхід від золотого
Період світових політичних стандарту в період Великої депта економічних криз (дві
ресії, політика цілеспрямованої
світові війни, Велика
девальвації валют для підвищендепресія).
ня конкурентоспроможності:
Становлення державного
виникнення проблеми курсових
регулювання економіки
диспаритетів.

Ступінь гостроти
проблеми
нерівноваги ПБ:
кількість валютних
та комбінованих
(банківськовалютних) криз за
період

1919–1939 рр.:
загальна кількість
криз – 31; у т.ч.:
розвинені країни –
13 валютних та
12 комбінованих;
країни з ринками,
що формуються,
– 3 валютні та 3
комбіновані

Зростання вивозу капіталу в період криз мало характер внутрішнього стабілізатора,
оскільки дозволяло країнам-інвесторам продуктивно вкладати капітали в кризові періоди, а
країнам-реципієнтам компенсувати втрати від падіння експорту в країни-інвестори.
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Продовження табл. 8.1
Період

Пануюча економічна
структура

1945– Панування грошового капіталу.
1971 рр. Початок формування в розвинених
країнах держави загального
добробуту (масового споживання)
Утворення системи соціалістичних
країн та "третього світу" – країн,
що розвиваються.
Створення мережі міжнародних
організацій для регулювання
світової економіки (ООН та
організації Бреттон-Вудської
системи).
Створення міжнародної валютної
системи (Bretton Woods) на основі
золото-доларового стандарту та
фіксованих (але коригованих)
валютних курсів
1971– Панування транснаціоналізованого
2009 грошового (валютного) капіталу –
транснаціональних банків та
транснаціональних корпорацій
(ТНК).
Розвиток глобалізації економіки
і гіпертрофія віртуального
фінансового капіталу (фінансові
деривативи).
Крах золотодоларового стандарту
(Бреттон-Вудської системи) та
впровадження системи плаваючих
курсів, що визначаються
ринковими силами245,
з центральною роллю долара.
Становлення глобальних
платіжних систем. Створення

Пануюча парадигма
економічної науки та
економічної політики

Ступінь гостроти
проблеми нерівноваги ПБ: кількість
валютних та комбінованих (банківсько-валютних)
криз за період

Розвиток посткейнсіанства,
становлення напряму
неокласичного органічного
синтезу (неокласичний
мейнстрім), який, зокрема,
відкидав значення
проблематики рівноваги
ПБ;
поява неортодоксальних
теоретичних течій,
зокрема, в рамках
парадигми економіки
розвитку (development
economics)

Загальна
кількість криз –
38;
у т.ч.:
розвинені країни –
21 валютна та
0 комбінованих;
країни з ринками,
що формуються, –
16 валютних та
1 комбінована

Кінець епохи кейнсіанства,
апогей неоліберального
мейнстріму, передусім
монетаризму, панування
принципів Вашингтонського
консенсусу; становлення
пост-Вашингтонського
консенсусу після невдач у
системній трансформації
окремих країн у 1990-і роки
та глобальної фінансової
кризи 1997–1998 рр.
Значне посилення
неоінституціоналізму, теорії
еволюційної економіки та

1973–1997 рр.:
загальна
кількість криз –
113;
у т.ч.:
розвинені країни –
29 валютних та
6 комбінованих;
країни з ринками,
що формуються, –
57 валютних та 21
комбінована.
Типова картина
для останніх –
значний дефіцит
поточного рахунку

Важливим вийнятком з цього правила стала фактична прив‘язка китайського юаня до
долара США, що діяла до початку 1970-х рр. та, за аналогією з попередньою валютною
системою, стала називатися деякими фахівцями «Бреттон-Вудська система ІІ». Див., зокрема: Dooley, Michael P., David Folkerts-Landau, and Peter M. Garber. Bretton Woods II Still
Defines the International Monetary System [Електронний ресурс] // National Bureau of Economic
Research Working Paper 14731. – February 2009. – 18 p. – Доступний з :
http://www.nber.org/papers/w14731.pdf.
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Закінчення табл. 8.1
Період

Пануюча економічна
структура

міжнародної розрахункової
одиниці – спеціальних прав
запозичення ( СПЗ). Поширення
регіональної інтеграції, у т.ч.
валютної, впровадження
колективної європейської валюти
євро
Після Становлення
2009 транснаціоналізованого
фінансового капіталу, швидкий
розвиток системи глобального
економічного регулювання (global
governance), швидке поширення
регіональних об‘єднань,
становлення мережевих
глобальних, регіональних і
локальних структур

Пануюча парадигма
економічної науки та
економічної політики

інших альтернативних
мейнстріму течій

Ступінь гостроти
проблеми нерівноваги
ПБ: кількість валютних
та комбінованих
(банківсько-валютних)
криз за період

ПБ, який
покривається
профіцитом по
фінансовому рахунку
(імпорт ПІІ та
зарубіжні позики)

Криза неоліберального
Хронічний характер
мейнстриму,
кризових явищ в
пост-Вашингтонський
період 2008–2009 рр.
консенсус,
та подальший період
швидке становлення
глобальної
альтернативних течій
нестабільності. Криза
економічної науки, у т.ч.
в єврозоні з 2009 р.
міждисциплінарних і таких, (найбільш гостра
що базуються на
фаза – 2010–
принципах складності та
2013 рр.).
нелінійного аналізу
Широка практика
(синергетика), коеволюції застосування
природи і людини, сталого навмисних
розвитку.
девальвацій
Перегляд неоліберальної національної валюти
концепції невтручання в
з метою отримання
питання вирівнювання
конкурентних переваг
дефіциту ПБ246
Джерело: складено автором з використанням даних по статистиці криз ПБ за період 1880–
1997 рр., запозичених в: Eichengreen, Barry and Michael D.Bordo. Crises Now and Then: What
Lessons from the Last Era of Financial Globalization? // NBER Working Paper 8716. – January
2002. – Cambridge, MA : National Bureau for Economic Research. – P. 41, а також даних,
опублікованих в: Maddison, Angus. The World Economy. Volume 1: A Millennial Perspective and
Volume 2: Historical Statistics. – Paris: OECD Publishing, 2006.
Див., зокрема: Reinhart, Carmen M. and Kenneth Rogoff. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. – Princeton University Press, 2009. – P. 208–215; Obstfeld, Maurice and
Kenneth Rogoff. Perspectives on OECD Capital Market Integration: Implications for U.S. Current
Account Adjustment [Eлектронний ресурс] // Global Economic Integration: Opportunities and
Challenges: Proceedings of Economic Policy Symposium, Jackson Hole, Wyoming August 24–26,
2000. – P. 169–208 – Доступний з : http://www.kc.frb.org/publications/research/escp/escp2000.cfm. Показовим стало визнання в середині 2009 р. головним економістом МВФ
Олівером Бланшаром того, що стале відновлення у світовій економіці потребує ліквідації
значних позитивних та негативних сальдо ПБ:Blanchard, Olivier. What is needed for a lasting
recovery [Eлектронний ресурс] // The Financial Times. – 2009. – June 18. – Доступний з :
http://www.ft.com/cms/s/0/e8bcc516-5c33-11de-aea3-00144feabdc0.html. Retrieved 2010-05-17.
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Проте утвердження кейнсіанської макроекономіки призвело до того, що
економічний аналіз дедалі більше зміщувався з аналізу часткової рівноваги
до вивчення загальної рівноваги, а отже, не лише на торгові потоки, а й на
сукупний доход та витрати. Так, у рамках такого підходу в перші роки після
Другої світової війни був, зокрема, розроблений підхід з позиції т.зв. "поглинання доходу" (income-absorption approach), який прямо пов‘язував величину сальдо поточного рахунку ПБ з різницею між національним доходом та
чистим експортом (X–M) – що й становило т.зв. "поглинання", тобто сукупний кінцевий попит (витрати) на всі товари й послуги резидентів національної економіки:
CA = NI – NExp = NI – (X–M)247.
Слід, однак, відзначити, що суттєвим недоліком цього підходу було обмеження проблематики ПБ її поточним рахунком та неврахування впливу
на ціни та курси валют.
Обмежені можливості традиційного кейнсіанського аналізу щодо пояснення тенденцій та впливів ПБ призвели до виходу на перший план різного
роду монетарних підходів (monetary approach) до аналізу ПБ. Головна вихідна позиція цього методологічного принципу – ствердження, що ПБ – за
своєю суттю є монетарним явищем.
Позиції монетарного підходу значно зміцнювались не лише його набагато кращою придатністю до аналізу цінових впливів, але й тим, що він мав
справу з агрегованим ПБ у цілому, включаючи рахунок руху капіталів. Він
апелював не до певних часткових впливів окремих факторів на ПБ (зміни
в податках і митних тарифах, в рівнях інфляції та валютних курсах, в цінах
на ключові сировинні матеріали тощо), а до агрегованого "монетарного
рахунку" (money account), тобто зміни в сукупних резервах, які, у свою чергу, прямо пов‘язуються з грошовим балансом національної економіки:
зміна зовнішніх резервів = зміна попиту на гроші – зміна в пропозиції
грошей внутрішнього походження.
Таким чином, монетарний же підхід дозволив одразу аналізувати сукупний ПБ як різницю між зміною попиту на гроші та зміною чистих внутрішніх
активів банківської системи (внутрішнім утворенням кредитів). Остання
обставина й зумовила його поширення, незважаючи на наявність очевидних проблем, пов‘язаних із постулатами про стабільну функцію попиту на
Див.: Rhomberg, Rudolf R. and H. Robert Heller (eds). The Monetary Approach to the Balance
of Payments: A Collection of Research Papers by Members of the Staff of the International Monetary Fund. – IMF, 1977. – P. 1–2.
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гроші та стабільний процес генерування пропозиції грошей, закладених у
цьому підході.. При цьому цей підхід функціонально був найбільш зручним
для країн, що розвиваються, оскільки їм бракувало інформації для застосування альтернативних аналітичних підходів. Однак серйозними недоліками
цього підходу є можливість великих помилок в оцінці попиту на гроші на
основі номінального ВВП, похибок в оцінці національного цінового рівня, які
штучно прив‘язуються у всіх випадках (навіть коли товари і послуги не
є предметом міжнародної торгівлі) до світових цін248.
Слід відзначити, що в рамках монетарного підходу до аналізу ПБ існували й суперничали фактично різні аналітичні традиції – монетаристська249 та кейнсіанська монетарна, яка базується на моделі мультиплікатора
Кана-Кейнса (Kahn-Keynes multiplier) 1930-х років, розвиненої, зокрема, у
працях Ж.Полака (Jacques Polak).
У своєму найбільш простому вигляді монетаристська модель Джонсона формулюється таким чином250:
MO = kY + qr,
∆MO = ∆R + ∆D,
Y = y ∙ p,
y = constant (умова повної зайнятості),
p = p (world) = constant,
r = r (world) = constant,
(8.1)
де: MO – пропозиція грошей, Y – валовий національний продукт, y – випуск,
R – величина резервів, D – внутрішній кредит банківської системи, p – рівень цін, r – рівень відсотку по кредитах ; k – величина, обернена до швидкості обігу грошей.
Звідси випливає: ∆MO = 0, ∆R = –∆D, тобто утворення кредиту спричиняє дефіцит ПБ на еквівалентну суму. Все в цій моделі визначається винятково попитом на гроші, а такі детермінанти, як експорт, рух капіталів, ігноруються.

Ibid. – P. 3–8.
Визначний внесок у становлення цього підходу зробили у період після Другої світової
війни Мілтон Фрідман (Milton Freedman), а стосовно платіжного балансу – Роберт Манделл
(Robert Mundell), Гаррі Джонсон (Harry Johnson), Джакоб Френкель (Jacob Frenchel) та ін.
Див. зразок такого підходу: Frenchel, Jacob A. and Harry G. Johnson (eds). The Monetary
Approach to the Balance of Payments. – London : Allen & Unwin, 1976. – 388 p.
250 Polak, Jacques J. The Two Monetary Approaches to the Balance of Payments: Keynesian and
Johnsonian // IMF Working Paper WP/01/100. – IMF, August 2001. – P. 14.
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Найпростіша кейнсіанська модель Полака251 три екзогенні величини ∆D,
X і K зумовлюють динаміку ВНП, пропозиції грошей та імпорту через такі
співвідношення:
MO = kY,
M = mY,
∆MO = ∆R + ∆D,
∆R = X – M + K,
звідки виводиться:
∆Y = 1/k [∆D + X + K – mY],
(8.2)
де: MO – пропозиція грошей, Y – ВНП, М – імпорт, R – резерви, D – внутрішній кредит банківської системи, X – експорт, K – чистий приплив капіталу
в небанківський сектор, k – величина, обернена до швидкості обігу грошей,
m – гранична схильність до імпорту.
Зазначені два підходи в чомусь спільні, наприклад, у твердженні, що
тривале надмірне утворення кредиту призведе до втрати резервів на еквіваленту величину. Але якщо монетаристи доводять це через твердження,
що будь-яке утворення кредиту породжує небажані залишки готівки, які
можуть бути виведені з системи виключно через негативний баланс міжнародних платежів (насправді, це не так, – є можливість виплати кредитів), то
кейнсіанці вважають, що утворення кредиту зумовлює дефіцит ПБ, незважаючи на те, що економіка має стійкий дефіцит грошей, який поступово
усувається у міру досягнення нового рівня рівноваги.
У цілому в рамках концептуальних засад неоліберального мейнстріму,
який панував після Другої світової війни і майже до останнього часу, переважав погляд, що дефіцити ПБ є тимчасовим явищем – механізмом згладжування процесів споживання в різні періоди часу, який не становить якоїнебудь проблеми для країни, оскільки тимчасовий поточний дефіцит може
бути легко покритий інвестуванням у країну з-за кордону. Зокрема, провідна
ортодоксальна неокласична модель зростання Солоу спиралася на те, що
ПБ не впливає на довгострокове зростання, адже ПБ згідно з цим підходом
саморегулюється.
Однак емпіричні факти, особливо з практики країн, що розвиваються,
вперто свідчили про проблематичність таких процесів саморегулювання.
І навіть у розвинених країнах такі процеси протікали з певними проблемами, які стали надзвичайно гострими у контексті кризи Бреттон-Вудської
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валютної системи та появи значних дисбалансів, спричинених нафтовими
шоками 1970-х років.
Досвід застосування режиму гнучких валютних курсів як інструменту вирівнювання ПБ довів проблематичність досягнення мети через такий спосіб, адже скоригувати номінальний курс досить просто, проте досягти зміни
реального курсу набагато важче внаслідок того, що на нього впливають
непідконтрольні уряду й центральному банку процеси конкуренції, зміни
споживчих преференцій та структурної корекції (субституції) і зміни у внутрішньому ціноутворенні. Крім того, зовнішнє балансування за допомогою
припливу іноземного капіталу може ускладнюватися, якщо зростання внутрішніх процентних ставок спричиняє депресивні процеси у внутрішній економіці: падіння прибутковості за цих умов підвищуватиме ризики та відлякуватиме зарубіжних інвесторів.
З огляду на це виникли спроби переглянути ключовий неоліберальний
постулат про незначущість проблеми ПБ для економічного зростання, які
включали такі напрями: застосування підходу на основі статичного зовнішньоторговельного мультиплікатора Харрода; модель Пребіша "центр –
периферія" 1950 року; модель "подвійного розриву" Чінері 1960 року.
Підхід на основі статичного зовнішньоторговельного мультиплікатора (static foreign trade multiplier) Харрода спирається на теоретичні засади, розвинені Р.Харродом ще на початку 1930-х років252. У математичному
виразі він представлений як співвідношення 1/m, де m – гранична схильність до імпорту253. При цьому Харрод враховував припущення, що реальні
умови торгівлі є незмінними, а також мають місце такі рівняння:
Y = C + X,
де: Y – дохід, С – виробництво споживчих товарів, Х – експорт;
Y = C + М,
де М – імпорт.
Якщо має місце автономний імпорт М = + mY, маємо:
Y = (X – / m,
і тому:
∂Y/∂(X – ) = 1/m
(8.3)

Harrod, Roy. International Economics. – London: Nisbet & Co.; Cambridge: Cambridge University Press, 1933.
253 Запровадження цього показника передувало запровадженню Кейнсом його інвестиційного мультиплікатора 1/s, де s – гранична схильність до заощаджень.
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Таким чином, Харрод показав, що в разі, якщо реальні умови торгівлі
(або реальний валютний курс) залишаються незмінними, саме зміни в доходах приводять експорт та імпорт у відповідність у результаті автономних
змін в експорті та в імпорті. Будь-яка зміна X або
завжди повертає ПБ
у стан рівноваги, але через зміни в рівні доходу, а не відносних цін, як переважно вважали до цього.
Важливий неортодоксальний підхід виражає модель Пребіша, який
уперше поставив під серйозний сумнів доктрину взаємної вигідності вільної
торгівлі між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються254. Він
стверджував, що реальні ресурсні виграші від міжнародної спеціалізації
можуть бути нейтралізовані недовикористанням ресурсів, якщо іноземна
валюта є домінуючим обмежуючим фактором випуску. У програші опиняються менш розвинені країни, які схильні до спеціалізації на видах діяльності з низьким рівнем еластичності попиту на світових ринках та з віддачею,
що зменшується (прикладом тут може бути спеціалізація на поставках неперероблених продуктів землеробства). А у виграші опиняються розвинені
країни, які спеціалізуються на видах діяльності з вищим рівнем еластичності доходу та віддачею, що зростає (наприклад, спеціалізація на виробах
обробної промисловості).
За таких умов менш розвинені країни будуть змушені зменшувати темп
зростання до рівня, коли ПБ досягне 0. А умова зростання з урахуванням
обмеження ПБ матиме такий вигляд:
gLDC = XLDC/ πLDC = (gDC x εLDC)/ πLDC,
(8.4)
де: XLDC – експорт менш розвиненої країни (МРК), π LDC – еластичність
імпорту МРК, εLDC – еластичність експорту МРК, g DC – темп зростання
розвиненої країни.
Слід відзначити, модель Пребіша по праву вважається динамічним аналогом статичного мультиплікатора Харрода255. Вона також має виразні конотації
з т.зв. "правилом 45 градусів" Кругмана256, яке стверджує, що темп зростання
Prebisch, Raul. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems
[Eлектронний ресурс] / United Nations. Economic Commission for Latin America (ECLA). – Lake
Success, New York : ECLA, UN Department of Economic Affairs, 1950. – v, 59 p. – Доступний з
: http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/002.pdf; Prebisch, R. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries‘ // American Economic Review. – Papers and Proceedings. – 1959. – Vol. 49.
– May. – P. 251–273.
255 Thirlwall, A. P. Balance of Payments Constrained Growth Models: History and Overview //
University of Kent School of Economics Discussion Papers, May 2011. – P. 11.
256 Krugman, P. Differences in the Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rates //
European Economic Review. – 1989. – Vol. 33(5). – May. – P. 1031–1046.
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будь-якої країни відносно іншої має бути еквіпропорційним відношенню еластичностей попиту на експорт та імпорт відносно її доходу.
Модель подвійного розриву Чінері 257 визначає, що зростання може
бути обмежене або рівнем внутрішніх заощаджень, або запасами іноземної
валюти, а роль іноземних запозичень полягає в полегшенні цих обмежень,
незалежно від того, яке з них є головним. Для більшості країн, що розвиваються, принаймні в проміжній стадії економічного розвитку, домінуючим
обмежником, напевно, буде нестача іноземної валюти, пов‘язана з дефіцитом ПБ, і таким чином зростання буде обмежене фактором ПБ.
Математично модель Чінері постає надзвичайно простою:
y = im‘,
(8.5)
де: y – темп зростання, і – відношення імпорту інвестиційних товарів до
доходу (M/Y = i), m‘ – відношення приросту випуску до величини імпорту
(ΔY/M = m‘), тобто ефективність імпорту.
Зазначена модель є основою для низки модифікованих моделей, зокрема, варіантом її динамізації є т.зв. "уніфікована динамічна модель розривів" Гарсіа Моліна та Руіса-Тавера258, в якій динамізується рівняння розриву між інвестиціями та заощадженнями:
S = I + XPd – MPfd ,
(8.6)
де: S – заощадження, I – інвестиції, X – обсяг експорту, Pd – ціна експорту,
M – імпорт, Pfd – ціна імпорту в національній валюті.
Взаємодія двох зазначених розривів призводить до ситуації, коли зміни в показниках можуть мати різні наслідки залежно від вихідного становища економіки: наявності обмеження по заощадженнях чи обмеження по
іноземній валюті. Наприклад, зростання еластичності попиту на імпорт
може погіршити становище економіки, обмеженої нестачею іноземної
валюти, але послабити обмеження, що випливають з обмеження внутрішніх заощаджень259.
Нарешті, в 1979 р. було представлено "модель зростання, обмежену
платіжним балансом" – модель Тервалла260, яка має особливо велике
значення для аналізу економік, що розвиваються. Вона стверджує, що
Chenery, H. and M. Bruno. Development Alternatives in an Open Economy: the Case of Israel
// Economic Journal. – 1962. – Vol. 72. – March. – P. 79–103.
258 Garcia-Molina, M. and J.K. Ruiz-Tavera. Thirlwall‘s Law and the Two-Gap Model: Toward an
Unified ―Dynamic Gap‖ Model // Journal of Post- Keynesian Economics. – Winter 2009-10. – Vol.
32 (2). – P. 269–290.
259 Balance of Payments Constrained Growth Models: History and Overview . – P. 15.
260 Ibid.
257
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наявність іноземної валюти є великим обмежувальним фактором зростання
для багатьох бідних країн, і що їм потрібне покращення експортної спроможності і зниження еластичності попиту на імпорт відносно доходів, оскільки
іноземна валюта є більш дефіцитним фактором, ніж заощадження.
Вихідне положення цієї моделі: "жодна країна не може зростати швидшим темпом, ніж той, що є сумісним з рівновагою платіжного балансу по
поточних статтях, якщо тільки вона не здатна фінансувати дедалі
зростаючі дефіцити – що вона зазвичай робити не може", оскільки існують граничні величини відношення дефіциту та зовнішнього боргу до ВВП,
досягши яких фінансові ринки стають "знервованими"261.
Умова рівноваги ПБ у цій моделі така:
Pd X = Pf ME
(8.7)
де: X – експорт, M – імпорт, Pd – внутрішня ціна експорту, Pf – іноземна ціна
імпорту, E – обмінний курс, що вимірюється як внутрішня ціна іноземної
валюти.
Функції попиту на експорт та імпорт визначаються як мультиплікативні з
незмінними еластичностями:
X = a(Pd /Pf E)η Zε , η < 0 , ε > 0
(8.8)
M = b(Pf E/Pd )ΨYπ , Ψ < 0 , π > 0
(8.9)
де: η – цінова еластичність попиту на експорт, ε – еластичність попиту на
експорт відносно доходу, Ψ – цінова еластичність попиту на імпорт, π –
еластичність попиту на імпорт відносно доходу, Z – світовий дохід, Y – внутрішній дохід.
Беручи логарифми рівнянь (8.8) та (8.9), диференціюючи відносно часу,
замінюючи в рівнянні (8.7) зростання експорту та імпорту на їхні темпи зростання, автор моделі отримує:
yB = [( 1 + η + ψ) (pd – pf – e) + ε (z) ] / π,
(8.10)
де малі букви означають темпи зростання відповідних змінних.
З цього ключового рівняння (8.10) автор робить важливі для економічної
політики висновки262.
1. Покращення реальних умов торгівлі (або реального курсу валюти) як
таке: (pd – pf – e) > 0 підвищить рівень зростання доходу, сумісний з умовою
рівноваги ПБ.
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2. Однак якщо сума еластичностей попиту на експорт та імпорт більше
за -1, покращення в реальних умовах торгівлі (або погіршення конкурентоспроможності): (pd – pf – e) > 0 знизить рівень зростання доходу, сумісний
з умовою рівноваги ПБ.
3. Зниження курсу валюти: e > 0 покращить темп зростання в разі, якщо
(η + ψ) > –1, що відомо як умова Маршалла – Лернера для успішної девальвації. Однак одноразова девальвація (чи зниження курсу) не поставить
країну на шлях стабільно високого зростання. Для цього девальвація має
бути або такою, що продовжується, або ж такою, що позитивно змінює параметри моделі.
4. Темпи зростання країни залежать від темпів зростання інших країн
(z), але те, наскільки швидко країна зростає відносно інших, кардинально
залежить від рівня еластичності попиту на експорт відносно доходу ε. На
це впливають структури виробництва та експорту, як це визначено в моделі
Пребіша.
5. Темп зростання країни, сумісний з рівновагою ПБ, перебуває у зворотній залежності від її апетиту до імпорту π. І це також залежить від структури виробництва та імпорту.
Якщо відносні ціни в міжнародній торгівлі, або реальні курси валют,
є незмінними, то рівняння (8.10) зменшується до такого виразу, який дуже
схожий на динамічну версію зовнішньоторговельного мультиплікатора Харрода та який можна, з певними застереженнями, охарактеризувати як закон
Тервалла – в його слабкій версії:
yB* = ε (z) /π,
(8.11)
або ж сильній версії:
yB** = x/π.
(8.12)
Підсумовуючи описане вище, зазначимо, що ще до того, як масштабні
процеси неоліберальної глобалізації досягли свого апогею, неортодоксальні теоретичні дискурси вказували на сумнівність політики, побудованої на
догмі саморегулювання. З них випливало, що різні за характером структурні умови, наявні в різних за рівнями розвитку країнах, можуть істотно
модифікувати механізми саморегулювання, які, у свою чергу, можуть
мати наслідком зовсім не саморегулювання, а посилення проблем нерівноважного стану.
Але слід взяти до уваги, що на характер включення країни в міжнародний
обмін, а отже, й на параметри підтримання збалансованого розвитку в рамках
участі у світогосподарських зв‘язках, істотним чином впливає не лише наявна
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структура економіки, яка істотно залежить від досягнутого рівня розвитку
країни (саме цей бік проблеми акцентують моделі Пребіша та Тервалла). Надзвичайно великий вплив справляють структура інститутів економічної
діяльності, ступінь їхньої зрілості та якість функціонування.
Адже важливі параметри моделей, які впливають на процеси зовнішнього балансування і при цьому вважаються, як правило, екзогенно заданими
(наприклад, еластичність попиту на експорт/імпорт відносно доходу, умови
торгівлі для малих країн, гранична схильність до імпорту), насправді є функціями від існуючих параметрів інституційного устрою країни, а отже,
мають трактуватися ендогенно. Так, наприклад, еластичність попиту на
імпорт та гранична схильність до імпорту в країні виразно залежать від
структури суспільних цінностей і норм, а також рівня довіри у суспільстві263,
ступеня відкритості можливостей доступу до альтернативних зарубіжних
ринків, укорінення в механізми економічної діяльності в країні різних форм
транскордонної кооперації, рівня трансакційних витрат у зовнішніх операціях (які прямо залежать від якості інститутів)264. Вплив країни на умови торгівлі може істотно коригуватися залежно від участі країни у регіональних
митних союзах або інтеграційних об‘єднаннях з виразною функцією спільної
політики щодо третіх країн.
Якість внутрішнього інституційного середовища прямо впливає на те,
що розуміється під терміном "інвестиційний клімат": недарма зміни в нормативно-правовому регулюванні країни істотно впливають на оцінки провідних рейтингових агенцій світу, а отже, й на здатність залучати банківські
позики, розміщувати на міжнародних ринках цінні папери та залучати прямі
інвестиції. Це означає, що країни з вищим рівнем розвитку інститутів, за
інших рівних обставин, матимуть ширші можливості для балансування своїх
дефіцитів за поточними операціями за рахунок залучення зовнішніх капітальних потоків. Чим більшою є динаміка покращення якості інститутів, тим,
серед іншого, більше можливостей покладання саме на приплив довгострокового капіталу, прямих інвестицій, а через це й для забезпечення довгострокової зовнішньої стабільності. За таких умов буде реалізовуватися
улюблена неоліберальним мейнстрімом формула автоматичного виправЗдебільшого ми спостерігаємо таку залежність: чим більший рівень недовіри у суспільстві, тим більше довіряють усьому тому, що походить з-за меж країни; культ імпорту є прямим
наслідком кризи довіри всередині суспільства.
264 Надто високі трансакційні витрати, зумовлені, наприклад, високим рівнем корупції на
митниці, можуть прямо впливати на структуру порівняльних переваг у торгівлі, особливо
якщо їхній рівень є виразно різним у різних сферах економіки.
263
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лення поточних дефіцитів активним сальдо по рахунку капіталу і фінансів.
Але в тому й справа, що ця формула реалізується саме за умов досягнення високого рівня інституційної зрілості і "не працює" в інституційно
недосконалих системах.
В умовах низької якості інститутів, негативної динаміки інституційного розвитку значно зростає покладання на залучення позичкового капіталу, на "гарячі
гроші", що шукають спекулятивного прибутку або ж зиску від арбітражних операцій, можливих змін валютного курсу і т.ін. Балансування поточних дефіцитів
за рахунок таких джерел є ризикованим. Така модель створює реальні загрози
економічній безпеці через високу ймовірність раптового та масового виходу
з країни іноземного капіталу під впливом інколи незначних несприятливих змін
у динаміці макроекономічних показників країни або ж виникнення фінансових
проблем у когось з ключових гравців ринку.
Як наслідок, країни з відносно невисоким рівнем інституційного розвитку об’єктивно мають приділяти основну увагу балансуванню поточного рахунку і насамперед торговельного балансу265, оскільки їх можливості ефективно й безпечно балансувати ПБ у цілому є обмеженими. Навпаки,
країни з більш високим рівнем розвитку інститутів ринкової економіки зменшують свою залежність від стану поточного ПБ і об‘єктивно більшою мірою
мають звертати на інструментарій залучення довгострокових капітальних
потоків. А оскільки останні зазнають, згідно з монетарною теорією, значного
впливу фактора різниць у відсотних ставках, саме останні відіграють
в економіці інституційно найбільш розвинених країн з ринковою економікою
роль провідного регулятора стану ПБ.
У зв‘язку з проблематикою зовнішнього балансування важливе значення
має й фактор завищення та заниження курсів національних валют відносно
їх паритету купівельної спроможності (ПКС). Те, що курси валют істотно
відхиляються від ПКС, є давно відомим, тривіальним явищем, хоча існують
досить різні версії пояснення причин цього феномену266.
З позиції регулювання ПБ принципове значення має та обставина, що,
як загальне правило, більш розвинені країни мають курси валют, завищені
відносно ПКС, а менш розвинені – занижені (див. табл. 8.2). Варто відзнаПримат питань торговельного балансу не стосується тих країн, які активно включені
у процеси міжнародної трудової міграції, а отже, й отримують великий обсяг поточних доходів завдяки трансфертам працівників-мігрантів.
266 Комплексний аналіз цього питання виходить за межі поставленої мети цього дослідження.
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чити, що країни з вищим рівнем розвитку здебільшого конкурують на світових ринках по параметрах якості й технологічної досконалості своїх товарів
і послуг, тоді як менш розвинені – по цінових параметрах: як наслідок,
останні мають підтримувати курс своїх валют на "конкурентоспроможному
рівні". З іншого боку, дещо занижений курс національної валюти часто
є аналогом тарифного захисту вітчизняної економіки від більш конкурентоспроможного імпорту, і значення цього інструменту зростає у міру прогресу
в тарифній лібералізації міжнародної торгівлі.
Таблиця 8.2
Співвідношення паритетів купівельної спроможності та курсів
валют за регіонами та окремими країнами й територіями світу
Регіони та країни й
окремі території

Показник ПКС
(US$=1,000) (1)

Курс національної
Рівень відхилення курсу
валюти до дол. США національної валюти від ПКС:
(2)
(1)/(2)*

Розвинені країни**
Члени ЄС та ОЕСР
(21 країна)
Польща
Угорщина
Словаччина
Естонія
Чеська Республіка
Словенія
Португалія
Греція
Іспанія
Італія
Німеччина
Велика Британія
Ірландія
Австрія
Нідерланди
Бельгія
Франція
Люксембург
Фінляндія
Швеція
Данія
Члени ЄС, які не
є членами ОЕСР
(7 країн)
Болгарія
Румунія
Литва

1,823
123,650
0,508
0,524
13,468
0,625
0,628
0,693
0,705
0,768
0,779
0,698
0,827
0,830
0,832
0,839
0,845
0,906
0,907
8,820
7,689

2,964
200,966
Євро 0,719
Євро 0,719
17,689
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
0,624
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
Євро 0,719
6,496
5,360

У середньому
1,024
0,615
0,615
0,707
0,729
0,761
0,869
0,873
0,964
0,981
1,068
1,083
1,119
1,150
1,154
1,157
1,169
1,175
1,260
1,261
1,358
1,435
У середньому
0,677

0,660
1,615
1,567

1,407
3,049
2,484

0,469
0,530
0,631
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Продовження табл. 8.2
Регіони та країни й окремі території

Латвія
Хорватія
Мальта
Кіпр
Інші розвинені країни – члени
ОЕСР (11 країн)***
Туреччина
Чилі
Республіка Корея
Канада
Японія
Австралія
Норвегія
Швейцарія

Показник ПКС
(US$=1,000) (1)

0,347
3,802
0,558
0,673

Курс національної Рівень відхилення курсу
валюти до дол. національної валюти від
США (2)
ПКС: (1)/(2)*

0,508
5,351
Євро 0,719
Євро 0,719

0,683
0,711
0,776
0,936
У середньому
1,172
0,587
0,720
0,771
1,256
1,346
1,559
1,601
1,625

0,987
1,682
348,017
483,668
854,586
1108,290
1,243
0,990
107,454
79,807
1,511
0,969
8,973
5,606
1,441
0,887
Менш розвинені країни
(країни, що розвиваються, та країни з ринками, що формуються)
Африка
У середньому
(50 країн)
0,483
Єгипет
1,625
5,964
0,272
ПАР
4,774
7,261
0,657
Ангола
68,315
93,741
0,729
Південна та Східна Азія та
У середньому
Тихоокеанський басейн (23
0,440
країни і території)
Пакистан
24,346
86,343
0,282
Індія
15,109
46,670
0,324
Китай
3,506
6,461
0,543
Сингапур
0,891
1,258
0,708
Західна Азія, вкл. Іран
У середньому
(11 країн і територій)
0,525
Ємен
75,818
213,800
0,355
Іран
4657,463
10621,000
0,439
Саудівська Аравія
1,837
3,750
0,490
Кувейт
0,172
0,276
0,623
Катар
2,419
3,650
0,663
Латинська Америка
У середньому
(17 країн)
0,553
Куба
0,322
1,000
0,322
Уругвай
15,282
19,314
0,791
Бразилія
1,471
1,673
0,879
Карибський басейн
У середньому
(22 країни і території)
0,751
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Закінчення табл. 8.2
Регіони та країни й
окремі території

Показник ПКС
(US$=1,000) (1)

Рівень відхилення курсу
Курс національної
національної валюти від ПКС:
валюти до дол. США (2)
(1)/(2)*

Суринам
1,826
3,268
0,559
Барбадос
2,017
2,000
1,009
Британські Віргінські
1,076
Долар США 1,000
1,076
острови
Бермудські острови
1,564
1,000
1,564
Балканські країни
У середньому
(5 країн)****
0,481
Македонія
18,680
44,226
0,422
Сербія
37,288
73,338
0,508
Боснія і Герцеговина
0,724
1,407
0,515
СНД і Грузія
У середньому
(10 країн)
0,461
Білорусь
1889,308
5605,840
0,337
Таджикистан
1,740
4,610
0,377
Киргизстан
17,757
46,144
0,385
Україна
3,434
7,968
0,431
Азербайджан
0,306
0,790
0,456
Молдова
5,535
11,739
0,472
Вірменія
187,095
372,501
0,502
Грузія
0,859
1,686
0,509
Казахстан
80,171
146,620
0,547
Російська Федерація
17,346
29,352
0,591
Примітки. * Показник менше 1 означає заниження курсу відносно ПКС, а більше 1 – його
завищення.
** Під категорію розвинених країн підпадають насамперед країни, які задовольняють відповідним критеріям інституційної зрілості своїх суспільно-економічних систем, а не обов‘язково
країни з високим рівнем доходів.
*** Не включає США, оскільки її ПКС, за визначенням, становить 1.
**** Зазначені країни є або чинними, або потенційними (Албанія, Боснія і Герцеговина)
кандидатами на членство в ЄС.
Джерело: розраховано автором на основі даних: World Bank. Purchasing Power Parities and
Real Expenditures of World Economies Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program. – Washington, D.C.: World Bank, 2014. – P. 34–39.

Водночас слід констатувати можливість відхилень від цього загального
правила, зумовлених характером економічної й торговельної політики,
а також структурою включення в міжнародний обмін. Так, зрозуміло, що
показники заниження курсів національних валют відносно ПКС у країнах
Східної і Південної Азії є прямим наслідком реалізації моделей експортоорієнтованого та імпортозаміщуючого розвитку. А от завищення курсів національних валют у країнах і територіях Карибського басейну відображає
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структурні особливості їхніх економік, де значного поширення набули процеси розвитку офшорного бізнесу, фінансових послуг, і звідси – дуже істотну роль відіграють потоки капіталів, які утворюють стійкий надлишок пропозиції іноземної валюти. Для таких країн значення фактор різниць у відсоткових ставках та інші суто фінансові параметри відіграють більш помітну
роль у досягненні зовнішньої рівноваги, аніж стан торговельного балансу.
Таким чином, можна констатувати, що відносна роль різних факторів формування платіжного балансу є неоднаковою для країн, що
перебувають на різних стадіях економічного розвитку, мають різний ступінь зрілості ринкових інститутів та різний рівень лібералізації економіки: у міру підвищення зазначених рівнів відбувається
відносне підвищення ролі фактора різниць у відсоткових ставках за
відносного зниження ролі фактора торговельного балансу; більш
розвинені країни здатні підтримувати рівновагу платіжного балансу при стабільно завищеному рівні курсу національної валюти, тоді
як менш розвинені країни вимушені підтримувати занижений курс
валюти.
Методи регулювання платіжного балансу на рівні держави
та міжнародних регулюючих інститутів
Платіжний баланс, який відображає в агрегованій формі стан зовнішньої
рівноваги економіки, формується під суперечливим впливом різноманітних
факторів економічного та неекономічного походження. Причому залежно
від стадії розвитку, ступеня зрілості ринкових інститутів, розміру внутрішнього ринку й характеристик структури національної економіки, національних традицій та ін. на перший план у формуванні ПБ тієї чи іншої країни
можуть виходити:
 нерівноважна величина курсу національної валюти, яка чинить
прямий та нерідко істотний вплив на потоки експорту та імпорту товарів
і послуг;
 наявність стійкого дефіциту державного бюджету, який має властивість спричиняти зростання чистого імпорту;
 підвищений рівень схильності до споживання імпортних товарів та
послуг, зумовлений споживчими преференціями, які можуть мати усталений характер через ментально-культурні чинники;
 доступність відносно дешевого споживчого кредитування, яке, як
правило, дозволяє збільшувати витрати на придбання іноземних товарів та
послуг;
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 недостатня міжнародна конкурентоспроможність вітчизняного бізнесу;
 наявність структурних викривлень в економіці, що зумовлює, зокрема,
волатильність її експортних надходжень, наявність значного обсягу критичного
імпорту, який не можна замістити за рахунок вітчизняного виробництва;
 екзогенні фактори, які можуть включати, зокрема, зміни в кон‘юнктурі
зарубіжних ринків або у попиті на робочу силу, що впливатиме на
зайнятість робітників-мігрантів та їх трансферти до країн їх походження.
У період після 1970 р., коли зазнала краху Бреттон-Вудська валютна система і розпочалися сучасні глобалізаційні процеси, дедалі більшої ваги
в генезисі платіжних дисбалансів відіграють монетарні фактори та макроекономічні чинники, що впливають на рух капітальних активів. Зокрема, слід
звернути особливу увагу на можливість виникнення платіжних дисбалансів,
скажімо, через наведені нижче канали впливу.
1. Переміщення великих мас ліквідного капіталу у пошуках більш високих прибутків, зумовлене міркуваннями втечі у більш стабільні фінансові
гавані та ін. Ці механізми багато в чому спираються на існування великої
кількості офшорних юрисдикцій з особливими умовами реєстрації, ведення
бізнесу та оподаткування267. Не менш значущою передумовою для них
є політика окремих країн до гіпертрофованого залучення зовнішніх позичкових ресурсів під підвищені відсотки з метою фінансування свого розвитку
або балансування внутрішнього попиту на фінансові ресурси. Остання
політика є дуже характерною для багатьох країн, що розвиваються, країн
з перехідною економікою (нових ринкових економік).
2. Зміни у фінансовій стратегії провідних ТНК світу, які істотно впливають на напрями та обсяги їхніх прямих та портфельних інвестицій. Особливу роль у цьому контексті зіграла стратегія масового переміщення виробництв за кордон, насамперед у Східну Азію. Формування таких глобальних
ланцюгів з виробництва вартості (global value chains) пов‘язане з тим, що
низка експортоорієнтованих країн має тенденцію до формування стійкого
профіциту ПБ, тоді як поточні баланси країн базування материнських компаній можуть дедалі більше залежати від нестабільних умов отримання
доходів від зарубіжних інвестицій.
3. Раптові зміни ринкових настроїв портфельних інвесторів, схильних до вияву стадної поведінки на ринку. Як довів досвід азійської кризи
1997–1998 рр., негативні настрої інвесторів, що спричиняють раптовий
Особливо виразно це проявилося на прикладі низки країн Карибського регіону, які
є провідними у веденні офшорного фінансового бізнесу.
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відплив величезних мас капіталу, можуть формуватися за цілком стабільної
макроекономічної ситуації – внаслідок перенакопичення боргів корпораціями і відриву цін на нерухомість, що забезпечує запозичення, від їхньої реальної вартісної основи.
4. Порушення окремими країнами базових принципів макроекономічної політики. Одним із важливих прикладів такого порушення може виступати ігнорування т.зв. трилеми Манделла – Флемінга, або принципу "неможливої трійки" (Mundell–Fleming trilemma, "impossible trinity"), яка стверджує,
що неможливо одночасно досягти трьох цілей – вільного перетікання капіталів, фіксованого режиму валютного курсу та незалежної монетарної політики268. Таку політику зі спробами поєднати непоєднуване проводили
в 1980–1990 рр. багато які країни, що розвиваються. Як наслідок – фінансово-економічні кризи у Мексиці (1994–1995 рр.), Таїланді та Республіці Корея
(1997–1998 рр.), Аргентині (2001–2002 рр.) та ін.
5. Глобальні структурні дисбаланси та асиметрії, які утворилися
внаслідок незбалансованих глобальних процесів обміну. Так, поява низки
країн із хронічно великими профіцитами ПБ, зумовленими, зокрема, надвеликими доходами від експорту в країнах, де відсутні можливості їх продуктивного інвестування у повному обсязі, утворила глобальний ефект надмірних заощаджень, які стали шукати собі застосування через вкладення
в зарубіжні, насамперед американські, активи, штучно стимулюючи тим
самим у них споживання (у т.ч. за рахунок імпорту) та зростання цін на
фінансові активи269.
Зрозуміло, що присутність таких різноманітних факторів виникнення
платіжних дисбалансів не дає можливості мати якусь одну стандартизовану чи більш-менш гомогенізовану політику підтримання зовнішньої
платіжної рівноваги. Залежно від превалюючого механізму виникнення
платіжних проблем має формуватися й конкретний набір стабілізуючих
заходів.
Див.: Mundell, Robert A.Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates // Canadian Journal of Economic and Political Science. – 1963. – Vol. 29, No. 4. – P.
475–485; Fleming, J. Marcus. Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates // IMF Staff Papers. – 1962. – No. 9. – P. 369–379. У цих працях розроблені
основи моделі IS–LM–BoP, яка встановлює зв‘язок випуску, ставки відсотка та номінального
курсу валюти для умов відкритої економіки.
269 Bernanke, Ben S. The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit: Remarks made
at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond, Virginia [Eлектронний
ресурс] // The Federal Reserve Board, March 10, 2005. – Доступний з :
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/.
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Утім, пануюча після Другої світової війни парадигма неоліберального
мейнстріму впродовж досить тривалого часу виходила з того, що наявні
платіжні дисбаланси не являють собою значущої проблеми та мають вирівнюватися автоматично у довгостроковому періоді за рахунок більш раціонального розміщення виробничих факторів та спонтанної коригуючої дії
цінових механізмів.
Правда, у цьому ж контексті визнавалося, що наявність стійких платіжних дисбалансів може мати структурний характер. Але для таких випадків,
які вбачалися насамперед в ареалі менш розвинених країн, мають бути
й відповідні види політики структурного коригування, що їх інкорпорував
у свою практику МВФ. При цьому структурні реформи асоціювалися винятково з розвитком ринкових інститутів, включаючи лібералізацію ринків, дерегуляцію, демонополізацію та заохочення конкуренції. Будь-які елементи
промислової політики, спрямованої на створення конкурентних переваг, як
правило, розглядалися як несумісні з ринковими підходами і такими, що
викривлюють ринкове середовище. Єдиним, по суті, винятком, тут був розвиток інфраструктури, який розглядався як важлива передумова для досягнення конкурентоспроможності та ефективності ринкової діяльності, а отже,
й для виправлення в більш довгостроковому періоді існуючих платіжних
ускладнень. Такий підхід підтримувався політикою кредитування Світовим
банком, який у цілому діяв у тандемі з МВФ стосовно формулювання загальних умов надання кредитів для цілей розвитку.
Саме у руслі цього світогляду ринкового фундаменталізму багато які
країни, що розвиваються, з середини 1970-х років і до середини 1990-х
років пішли шляхом не лише істотної лібералізації своїх торговельних режимів (цей процес увінчався початком діяльності в 1995 р. Світової організації торгівлі та приєднанням більшості країн третього світу до положень
угоди ГАТТ), а й значного послаблення контролю за рухом капіталу та
фінансових активів, що логічно супроводжувалося прийняттям ідеї плаваючих курсів національних валют, курс яких визначався достатньо вільним
ринковим попитом і пропозицією.
Азійська фінансова криза 1997–1998 рр., яка в реалії поширилася далеко за
межі Азії, завдала серйозного удару пануючій ідеології Вашингтонського консенсусу, в рамках якої і здійснювався курс на невтручання у питання формування ПБ. Причому вже на початку 2000-х років в умовах накопичення дедалі
більш значних платіжних дисбалансів виникли сумніви в життєздатності такого
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підходу й стосовно розвинених країн270. Однак лише американська фінансова
криза, що розпочалася в 2007 р. та переросла в глобальну кризу в 2008–
2009 рр., призвела до широкого визнання необхідності регулювання платіжних
дисбалансів, якщо такі дисбаланси є значними.
У цьому контексті важливим є виявлення умов, які сприяють настанню
криз ПБ, або валютних криз – ситуацій, коли країна втрачає здатність балансувати свої зовнішні платежі, а отже, й надавати ресурси для здійснення критично важливого імпорту та обслуговування зовнішніх зобов‘язань.
Наявні дослідження цих умов вказують на суттєву еволюцію поглядів на
зазначене питання.
Так, одна з перших моделей у цій сфері – модель Кругмана – Флада –
Гарбера271 приділяла основну увагу параметрам монетарної та фіскальної політики уряду: якщо уряд проводить надмірно експансіоністську фіскальну та монетарну політику, вони будуть несумісні з фіксованим курсом
валюти і, у кінцевому підсумку, призведуть до спекулятивної атаки, яка
спустошить валютні резерви. Вона адекватно пояснювала умови валютних
криз у країнах Латинської Америки кінця 1970-х – 1980-х рр. Ключовими
індикаторами в цій моделі виступають фіскальний дефіцит як відсоток ВВП,
частка державного споживання у ВВП, приріст кредитів та грошовий агрегат
М2, а в подальшому також дефіцит торговельного балансу та поточного
рахунку, динаміка реального валютного курсу.
Далі до чинників дестабілізації були додані наявні ринкові очікування, які
здатні самовиправдовуватися272. За таких умов кризи можуть наставати навіть
за у цілому здорових макроекономічних засад. Тут виникають декілька точок
потенційної рівноваги (belief-driven multiple-equilibrium), одна з яких
зумовлюється макроекономічними умовами, а інші – очікуваннями агентів.
Особливість таких криз – виразна властивість до перетікання кризових явищ
Див.: Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff. Perspectives on OECD Capital Market Integration: Implications for U.S. Current Account Adjustment [Eлектронний ресурс] // Global Economic
Integration: Opportunities and Challenges: Proceedings of Economic Policy Symposium, Jackson
Hole, Wyoming, August 24–26, 2000. – P. 169–208. – Available at :
http://www.kc.frb.org/publications/research/escp/escp-2000.cfm; Obstfeld, Maurice and Kenneth
Rogoff. Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments // Brookings Papers
on Economic Activity. – 2005. – No 1. – P. 67–146.
271 Krugman, P. A model of balance-of-payments crises // Journal of Money, Credit and Banking. –
1979. – Vol. 11. – P. 311–325; Flood, R. and Garber, P.M. Collapsing exchange-rate regimes //
Journal of International Economics. 1984. – Vol. 17. – P. 1–13.
272 Див., зокрема: Obstfeld, M. Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises // American
Economic Review. – 1986. – Vol. 76(1). – P. 72–81.
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з одних економік на інші, навіть за відсутності макроекономічних передумов для
цього – через дію насамперед психологічного чинника.
Під впливом азійської кризи 1997–1998, рр., яка не була пов‘язана
з жодними макроекономічними порушеннями, одним із центральних чинників
для виникнення криз стали вважатися погіршення стану балансів банків та
небанківських корпорацій напередодні кризи, надмірні зовнішні запозичення.
Особливе місце у механізмі такого роду криз, що самореалізуються, посідає
виникнення явищ т.зв. моральної шкоди (moral hazard) – ситуацій, коли
в економіці зростає схильність до ризикованих дій ринкових агентів унаслідок
здатності розподіляти ризик на більш широке коло учасників, тобто
примушувати інших платити за власні ризиковані операції. Такі можливості
виникають як через наявність урядових гарантій окремим учасникам ринку
(наприклад унаслідок особливих політичних стосунків або ж значення певних
компаній для національної економіки), а також через поширення механізмів
ринкового страхування (хеджування) ризиків.
Як показують окремі новітні дослідження273, платіжним (валютним) кризам
часто передують значні профіцити ПБ, зумовлені великим припливом
іноземного капіталу. Вони призводять до істотного і малоконтрольованого
зростання зовнішніх фінансових зобов‘язань, які до певного часу стимулюють
швидке зростання, але у певний момент неминуче породжують сумніви
інвесторів у платоспроможності країн вкладення капіталу – що в умовах дії
стадної поведінки на фінансових ринках (herd effect) спричиняє раптовий
відплив великих мас капіталу та обвал національної валюти. За умови
наявності значних запозичень в іноземній валюті з боку компаній та фізичних
осіб, чиї доходи деноміновані переважно в національній валюті (а це типова
ситуація в умовах глобалізації) така криза ПБ (валютна криза) швидко
переростає в кризу внутрішніх неплатежів і стає загальною банківською
кризою, тісно пов‘язаною з банкрутством позичальників. А оскільки держава
також часто фінансує свої витрати з іноземних джерел під зовнішні
зобов‘язання уряду, то виникає й бюджетна криза.
Цей процес швидко може отримувати свою власну логіку невпинного
розвитку. Адже криза ліквідності, що утворюється за таких валютних криз,
Див., зокрема: Helleiner, Eirc. The Evolution of the International Monetary and Financial
System // John Ravenhill (ed.). Global Political Economy. – New York: Oxford University Press,
2011. – P. 215–243; Pauli, Louis W. The Political Economy of Global Financial Crises // John
Ravenhill (ed.). Op. cit. – P. 244–272; Wolf, Martin. Fixing Global Finance. – The John Hopkins
University Press, 2008. – P. 31–39.
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штовхає відсоткові ставки різко догори. У цьому ж напрямі, швидше за все,
діятиме й держава, намагаючись рятувати національну валюту. Але зростання відсотків породжує сильний депресивний ефект для розвитку економіки у цілому. Таким чином, у своєму синергетичному поєднанні всі ці кризові аспекти неминуче ведуть до утворення глибокої загальної фінансовоекономічної кризи.
Таким чином, аналіз міжнародного досвіду показує, що сучасна політика
забезпечення зовнішніх умов збалансованого та стійкого економічного розвитку повинна враховувати наявність різноманітних джерел виникнення
загроз у цій сфері і оперувати цілим набором різноманітних інструментів
регулювання та захисту національної економіки та її ПБ. До основних методів регулювання ПБ країни в разі різкого порушення зовнішньої економічної
рівноваги, які є сумісними з нормами міжнародних організацій (СОТ, МВФ
та ін.), належать наведені нижче.
1. Торговельні інструменти:
1.1. Тимчасові обмеження імпорту з метою зменшення дефіциту торговельного балансу на підставі положень статті XII ГАТТ та Домовленості
про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу274. Цей механізм передбачає можливість застосовувати на
тимчасовій основі додаткові імпортні збори, вимоги до внесення імпортерами депозитів та інші заходи, що позначаються на ціні товару, а у критичних випадках – також і кількісні обмеження імпорту.
Водночас передбачаються суттєві обмеження щодо можливого використання цього механізму як довільного протекціоністського заходу, включаючи обов‘язок країн дотримуватися транспарентності у застосуванні зазначених механізмів, виваженості й дозування обмежувальних заходів, їхнього
належного обґрунтування та своєчасного попередження країн-партнерів
(обов‘язкові процедури консультацій з питань ПБ та повідомлень про запровадження і дію торговельних заходів), раннього публічного оголошення
графіків скасування тимчасових обмежень імпорту.
1.2. Девальвація національної грошової одиниці з метою підвищення
конкурентоспроможності національного експорту та обмеження імпорту. Цей захід практично є стандартним компонентом програм економічної
стабілізації, які супроводжують надання фінансової допомоги МВФ на цілі
створення структурних передумов для стабілізації ПБ та національної ваГенеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року // Офіційний вісник України. – 2010. – 12
листопада. – № 84. – С. 303, ст. 2989.
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люти. При цьому зважають на те, що девальвація створює потужний ціновий ефект, якого неможливо уникнути – на відміну від мита та податків, які
чутливі до корупційної практики.
Завдяки цьому ціновому ефекту зростає цінова конкурентоспроможність
вітчизняних виробників товарів та послуг, що веде одночасно до обмеження імпорту та нарощування експорту – первісно за рахунок використання
вільних виробничих потужностей, а в більш довготерміновій перспективі –
за рахунок перетікання ресурсів в експорторієнтований сектор економіки.
Водночас застосування цього регулюючого інструменту має істотні обмеження, серед яких слід звернути увагу на такі275:
 наявність часового лагу в реакції економіки на зміну курсу внаслідок
виконання старих комерційних контрактів, що породжує т.зв. ефект J-кривої
(J-curve effect), тобто потенційно дестабілізуючі впливи впродовж перших
двох-трьох місяців після девальвації;
 обмеженість періоду, впродовж якого зберігаються цінові переваги,
спричинені девальвацією ,– як правило, такі конкурентні цінові переваги не
зберігаються більше одного року, якщо тільки не підкріплені новими
раундами зниження курсу національної валюти;
 наявність значної частки критичного імпорту, який у структурному
відношення важко замістити, та обмеженого потенціалу нарощування
експортної пропозиції можуть істотно обмежувати позитивний вплив
девальвації на процеси вирівнювання ПБ.
2. Контроль за транскордонними потоками капіталу. Заходи
такого контролю були істотно демонтовані в період лібералізації з кінця
1970-х років, хоча вони були абсолютно прийнятним інструментом регулювання в рамках колишньої Бреттон-Вудської валютної системи. Проте
в період після глобальної кризи 2008–2009 рр. у країнах, що розвиваються (включаючи таких впливових учасників світової економіки, як Бразилія, Республіка Корея та Китайський Тайвань), виникла тенденція до
реабілітації цих інструментів регулювання задля забезпечення фінанс ової стабільності, запобігання надмірного припливу іноземного капіталу
та зумовленої ним переоцінки національних валют, виникнення ажіотажних процесів на фондових ринках та неконтрольованого зростання цін

Див.: Сиденко В.Р. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы системной трансформации при переходе к рынку / ИМЭМО НАН Украины. – К. : АО «ОКО», 1998. – С. 89–91.
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на нерухомість. Причому дослідження показують наявність позитивних
ефектів від таких заходів 276.
3. Інструменти макроекономічної політики:
3.1. Обмеження витрат державного бюджету. Умови внутрішньої та
зовнішньої рівноваги тісно пов‘язані між собою. При цьому дефіцит державних фінансів усередині країни, якщо не знаходяться способи його покриття
за рахунок внутрішніх джерел, неодмінно покриватиметься за рахунок зовнішніх ресурсів, таким чином передбачаючи профіцит рахунку руху капіталу
і фінансів у ПБ. А отже, якщо суттєвий дефіцит ПБ не дозволяє здійснювати
такі чисті зовнішні вливання, у країни не залишається іншого виходу, аніж
скорочувати негативне сальдо державного бюджету; більше того, робити
його позитивним через потребу обслуговування зовнішніх боргів. Саме тому
вимоги до скорочення державних витрат уже тривалий час є стандартним
елементом пакетів фінансової допомоги МВФ.
3.2. Підвищення облікової ставки центрального банку. Цей інструмент
може справляти різноманітний вплив на ПБ. По-перше, підвищені відсоткові
ставки, за відсутності зростання ризиків, стимулюють приплив іноземного
капіталу в країну, що може тимчасово балансувати від‘ємне сальдо поточного ПБ. По-друге, якщо в країні є високою гранична схильність до імпорту, то
обмеження фінансової ресурсної бази дещо скорочуватиме й попит на імпорт. Проте зростання банківського відсотка може пригнічувати фондовий
ринок, а отже, дестимулювати приплив вкладень в акціонерний капітал. Тому
цей інструмент варто використовувати з обережністю.
4. Механізми контролю за фінансовим сектором:
4.1. Контроль за станом банківського сектора економіки та якістю
кредитних портфелів банківської системи. Оскільки фінансові кризи визрівають саме в надрах банківської системи, така політика є обов‘язковою
умовою збереження фінансової стабільності. Адже припливи іноземного
високоліквідного капіталу, які, як показано вище, передують валютним криKorinek, Anton, The New Economics of Capital Controls Imposed for Prudential Reasons // IMF
Working Papers, WP/11/298. – December 2011. – P. 1–37; Gallagher, Kevin. Regaining Control?
Capital Controls and the Global Financial Crisis [Eлектронний ресурс] // University of
Massachusetts. Political Economy Research Institute. Working Paper Series, No. 250. – February
2011.
–
35
p.
–
Доступний
з
:
http://www.peri.umass.edu/236/hash/
143733ae92ce3b8ab9c2ab0a3ced57c4/publication/444/; Cordero, José Antonio and Juan Antonio
Montecino. Capital Controls and Monetary Policy in Developing Countries [Електронний ресурс] /
Center for Economic and Policy Research. – April 2010. – 33 p. – Доступний з :
http://www.cepr.net/documents/publications/capital-controls-2010-04.pdf.
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зам, небезпечні не самі по собі, а лише у зв‘язку з тим, що, як правило,
супроводжуються погіршенням якості портфелів у операторів фінансового
ринку: надмірність пропозиції вільного капіталу неминуче веде до зниження
вимог до платоспроможності позичальників277.
4.2. Контроль за ринками цінних паперів. Наявність значних ресурсів
вільного позичкового капіталу створює передумови для аномального зростання курсів цінних паперів й утворення тим самим мильних бульбашок на
фондових ринках. Хоча циклічність коливань на ринках є цілком нормальним явищем, без якого неможлива динаміка розвитку, аномальні цінові
сплески небезпечні і сприяють зростанню ірраціональної поведінки інвесторів. Тому своєчасне обмеження припливу вільних коштів на основі виразного профіциту рахунку капіталу і фінансів, насамперед через ефективну
корекцію рівня резервних вимог до банків, може зменшувати ризики настання у майбутньому різких зламів у поведінці інвесторів та панічного
відпливу капіталу за межі країни.
5. Методи структурної політики:
5.1. Методи корекції структури національної економіки. Найбільш
складні випадки порушення зовнішньої рівноваги пов‘язані зі значними структурними викривленнями в економіці країни, що обумовлюють обмежену здатність експортувати і значну залежність економічного зростання від імпорту
критично важливих ресурсів із-за кордону. Здебільшого такі випадки є віддзеркаленням того, що наявна економічна структура не відображає структуру
порівняльних і конкурентних переваг національної економіки. І за таких умов
жодні маніпуляції з курсом національної валюти, інструментами монетарного і бюджетного регулювання не матимуть стійкого позитивного
ефекту. В цьому разі потрібні цілеспрямовані заходи структурної політики,
спрямовані на залучення інвестицій у нові сфери конкурентоспроможної
економічної активності, які здатні утворювати потенціал розширення присутності країни на перспективних для неї зовнішніх ринках. І навпаки – скорочувати ті види виробництва, які вимагають надто дорогих і дефіцитних для цієї
країни ресурсів, як-от, наприклад, скорочення енергомістких виробництв,
якщо основні енергетичні ресурси країна закуповує по імпорту.
5.2. Методи впливу на споживчі преференції всередині країни. Якщо
методи групи 5.1 націлені на виправлення об‘єктивно існуючих структурних
залежностей, сформованих інвестиціями у минулому, то методи групи 5.2
мають справу з суб‘єктивними факторами – мотиваціями і преференціями
277
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як у сфері особистого, так і виробничого споживання. Практика багатьох
менш розвинених країн доводить, що надмірне покладання на імпорт значною мірою спирається на поширене суб‘єктивне переконання, що закордонне краще за рівнем якості, що ми самі все одно не зможемо виготовити
товари такої ж якості, навіть якщо закупимо ліцензію на виробництво. А для
більш заможного соціального прошарку закупівля дорогих і престижних
(брендових) імпортних товарів та послуг часто стає засобом соціального
самоствердження. Таким чином, постійно велика залежність від імпорту
нерідко закладається на ментальному рівні і, відповідно, потребує серйозних і систематичних заходів політики популяризації власних передових
технологічних досягнень, цілеспрямованої політики формування та зміцнення іміджу провідних компаній країни.
Загалом дослідження переконливо доводять, що у разі наявності
структурних причин порушення рівноваги ПБ та стійких споживчих
преференцій відносно імпорту застосування традиційних методів
регулювання ПБ через валютний курс та митно-тарифні методи
має поступатися місцем методам впливу на зміну структурних
параметрів економіки та на споживчі преференції всередині країни.
Новітні фактори формування та регулювання платіжного балансу
в умовах поширення процесів глобалізації та регіональної інтеграції та
посилення глобальної економічної нестабільності
Прогрес глобалізації та регіональної інтеграції, який значно пришвидшився у 1990-х роках та досяг апогею на стику століть, призвів до значних
і багатовимірних змін у процесах балансування економіки, породивши при
цьому нові можливості та створивши нові виклики і ризики. Це примусило
ставити питання про можливість стійкого розвитку в умовах значних зовнішніх дисбалансів як у Європі, так і світі в цілому278.
Новітні фактори формування ПБ актуалізувалися внаслідок цілої низки
важливих, системних за своїм характером змін у світовому господарстві за
останні десятиліття, головні з яких є такі.
Прогресуюча лібералізація світової торгівлі товарами та послугами,
яка відбувається – хоч і зі значними ускладненнями – в рамках Світової
організації торгівлі, вже істотно звузила можливості штучного обмеження
торгових потоків. Хоча при цьому цілі коригування ПБ передбачені нормами
Аslund, Anders and Marek Dabrowski (ed.). Challenges of globalization: imbalances and
growth. – Washington, DC : Peterson Institute for International Economics, Center for Social and
Economic Research, 2008.
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СОТ як підстава для вжиття обмежувальних торговельних заходів (стаття XII
ГАТТ), проте загалом ця норма розглядається як тимчасовий надзвичайний
захід, коли має місце неминуча загроза або вже відбувається серйозне
скорочення валютних резервів. При цьому перевага має віддаватися заходам,
які швидше розширюють, ніж скорочують міжнародну торгівлю, а країна, яка
запроваджує такі обмежувальні заходи, має уникати завдання невиправданої
шкоди комерційним та економічним інтересам інших країн-членів.
Суттєва лібералізація фінансових ринків і формування їх глобальної
інфраструктури як середовища для поширення й посилення діяльності
транснаціональних корпорацій (ТНК). Транснаціоналізація значно розширила
можливості бізнесу в трансграничному переміщенні ресурсів, зокрема, через
механізми т. зв. трансфертного ціноутворення: за цих умов багато які операції
з капіталом постають у формі торговельних транзакцій, які є помітно більш
вільними, ніж операції з капіталом279. Впливи транскордонних переміщень
активів значно підсилюються функціонуванням глобальних фінансових ринків,
де основними гравцями виступають потужні фінансові ТНК. Більше того, самий
обсяг накопичених зарубіжних активів провідних нефінансових ТНК світу можна
порівняти з величиною валового національного доходу середніх за розміром
країн світу, тоді як сукупні активи провідних фінансових ТНК – з ВНД більшості
країн "Великої двадцятки" (G20) світу (табл. 8.3).
За таких обставин ресурсів державного макроекономічного регулювання просто стає недостатньо для погашення коливань, спричинених зміною бізнес-настроїв провідних ТНК. Головним чином, це стосується високоліквідних активів фінансових ТНК. І спричинене це не лише
обсягом їхніх активів, а й характером їх операцій.
Віртуалізація світових ринків стала однією з головних характеристик
їхнього розвитку за доби глобалізації. Провідну роль у цьому процесі відіграє злоякісне розростання глобального ринку фінансових деривативів,
яке породжує суттєві структурні зміни не лише у фінансовому секторі,
а й на окремих товарних ринках, де рівновага дедалі більше визначається очікуваннями змін цін з боку операторів ринку, а не балансом попиту
й пропозиції в реальному секторі 280. Цей процес має важливі наслідки для
Вимога відсутності обмежень для поточних операцій є стандартною вимогою для членів
МВФ та СОТ, тоді як лібералізація руху по рахунку капіталу і фінансів передбачена лише
для більш вузького кола членів ОЕСР.
280 Див.: Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної
трансформаційної кризи // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 23–26.
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механізмів забезпечення зовнішньої стабільності економіки, адже веде до
розростання фіктивного капіталу, необґрунтованого розширення пропозиції грошей і штучного стимулювання попиту на імпорт через механізми
зовнішніх запозичень.
Таблиця 8.3
Порівняння активів провідних ТНК світу та валового національного
доходу окремих держав (станом на 2012 р.)
Сукупні активи окремих фінансових
ТНК,
млрд дол. США

HSDC Holdings,
Велика
Британія
Deutsche Bank,
Німеччина

2692,5

BNP Paribas, Франція

2514,6

Mitsubishi UFS Financial
Group, Японія
Credit Agricole SA,
Франція
Barklays PLC, Велика
Британія
JP Morgan Chase & Co.,
США

2494,1

Bank of America Corp.,
США
Citigroup Inc., США

2210,0

Societe Generale,
Франція

1648,9

2653,1

2429,0
2422,5
2359,1

1864,7

Зарубіжні /сукупні активи
окремих нефінансових
ТНК,
млрд дол. США

General Electric
Co.,
США
Royal Dutch Shell
plc, Велика
Британія
BP plc, Велика
Британія
Toyota Motor
Corp., Японія
Total SA, Франція
Exxon Mobil
Corp., США
Vodafone Group
plc, Велика
Британія
GDF Suez,
Франція
Chevron Corp.,
США
Volkswagen
Group, Німеччина

ВНД окремих
держав світу,
млрд дол. США

338,1/ Франція
685,3

2749,1

307,9/ Велика
360,3 Британія

2448,8

270,2/
300,2
233,2/
376,8
214,5/
227,1
214,3/
333,8
199,0/
217,0

Бразилія

2311,1

Італія

2067,2

Індія

1913,2

Російська 1822,7
Федерація
Туреччина 801,1

175,1/ Швейцарія
271,6
158,9/ Польща
233,0
158,0/ Україна
409,3

647,5
488,0
159,6

Джерело: складено на основі даних: UNCTAD. World Investment Report 2013 on-line Annex tables,
Tables 28 and 30 [Eлектронний ресурс]. – Доступний з : http://unctad.org/en/Pages/
DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx; World Bank. World Development Indicators
2014. Table 1.1. – Washington, D.C., 2014.

Загалом процеси віртуалізації обмінних процесів на світових ринках відбивають фундаментальний тренд до значного посилення дії суб’єктивного фактора в організації ринків, зумовленого цим істотного підви488
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щення значення чинника соціальної психології для організації сучасної
ринкової діяльності. Однак зумовлене таким чином підвищення можливостей креативного підходу і збільшення маневру ресурсами для забезпечення
ефективного розвитку та зростання має серйозні побічні наслідки, які
пов‘язані з величезним зростанням і ризиків раптової дестабілізації, зумовленої нераціональними передбаченнями учасників ринку, масовою і раптовою зміною ринкових настроїв.
Національні держави в умовах глобалізації та поширення регіональних
інтеграційних процесів втрачають можливості автономного регулювання
зовнішніх дисбалансів. Формується розуміння того, що глобальні виклики
потребують глобальних відповідей, і в тому числі глобальні дисбаланси
потребують розвитку глобального управління. За останні роки досягнутий помітний прогрес у формуванні принципів та механізмів глобального
управління, які сприяють зменшенню ризиків нестабільності та диспропорційності у світовій економіці.
Основи стабілізаційної політики, узгоджені за останні роки провідними
міжнародними форумами ("Група 20", "Група 8") та організаціями (ООН,
МВФ, Світовий банк, ОЕСР та ін.), включають такі принципи щодо стабільності фінансів та зовнішніх платіжних систем281:
 необхідність більшої координації дій та співробітництва, неприпустимості таких дій окремих країн, які б завдавали шкоди іншим учасникам світової економіки: у цьому контексті, зокрема, неприпустимим вважається
маніпулювання валютним курсом країни для створення штучних конкурентних переваг у міжнародній торгівлі;
 незастосування протекціонізму у процесі стабілізації національної
економіки та забезпечення свободи руху товарів, послуг, інвестицій: вважа-

Вони закріплені, зокрема, такими основоположними міжнародними документами, як: «Глобальний план відновлення та реформ» «Групи 20» (G 20 London Summit. Global plan for recovery and
reform) та такими рішеннями G 20, як: Декларація «Групи 8» стосовно відповідального керівництва
заради сталого майбутнього (G 8 Summit 2009. Declaration on Responsible Leadership for a Sustainable Future), та подальшими рішеннями цієї групи; Спільна декларація «Сприяння глобальному
порядку денному» (Promoting the Global Agenda) провідної вісімки та ще п‘яти великих держав
світу від 2009 р.; Підсумковий документ конференції ООН з питань світової фінансовоекономічної кризи та її наслідків для розвитку 2009 р.;. Принципи Форуму фінансової стабільності
щодо трансграничної співпраці в питаннях боротьби з кризою (FSF Principles for Cross-border
Cooperation on Crisis Management) від 2 квітня 2009 р.; Монтеррейський консенсус (Monterrey
Consensus) 2002 р. та Дохійська декларація щодо фінансування розвитку (Doha Declaration on
Financing for Development).
281
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ється, що протекціонізм відволікає від цілей здійснення необхідних структурних реформ, які б слугували основою довгострокової стабільності;
 забезпечення більшої керованості світових економічних процесів,
насамперед щодо регулювання міжнародних фінансових ринків, створення
відповідних систем раннього попередження про можливі глобальні дисбаланси та кризові ситуації; особливої уваги у цьому контексті потребують
питання ефективного контролю за зростанням обсягів міжнародних операцій фінансовими деривативами, які виявили здатність до перетворення
з інструменту страхування ринкових ризиків на важливий дестабілізуючий
чинник, що деформує структури ринкових механізмів;
 забезпечення законності, прозорості та підзвітності національних та
міжнародних фінансових операцій, недопущення ухилення від сплати податків: стихійні переміщення великих ресурсів, часто невідомого походження,
стають важливим механізмом поширення криз, дестабілізації платіжних
балансів навіть у країнах з виваженою макроекономічною політикою;
 кардинальне реформування провідних міжнародних фінансових організацій з тим, щоб вони могли ефективно виконувати функції глобального регулювання та сприяння країнам-членам у розвитку: вони мають проводити політику сприяння розвитку і досягати стабілізації саме через важливі структурні
реформи, а не переважно через фінансові та монетарні обмеження;
 виділення більшого обсягу ресурсів на допомогу у розвитку та здійснення антикризових заходів країнам, що розвиваються, маючи на увазі, що
такі ресурси мають переважно йти на структурні реформи та підвищення
інституційної спроможності до ефективного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності.
У глобальному плані держави дедалі більше підпорядковуються універсальним нормам, які відносяться до порядку складання, моніторингу та
регулювання ПБ (МВФ), платежів, розрахунків та страхових операцій по
зовнішньоекономічних операціях (Банк міжнародних розрахунків (БМР),
Міжнародна торговельна палата – в частині правил Incoterms та ін.), боротьби з незаконними фінансовими операціями та відмиванням коштів
(ОЕСР, ФАТФ), а останнім часом – і щодо здійснення комплексних заходів
щодо забезпечення міжнародної фінансової стабільності, включаючи заходи відповідного макроекономічного моніторингу та макрорегулювання.
Цю останню функцію покликана здійснювати нова організація – Рада
з фінансової стабільності (Financial Stability Board), створена "Групою 20"
в квітні 2009 р. на базі її попередника Форуму фінансової стабільності. Ця
структура, яка має секретаріат, розташований у Базелі (Швейцарія) при
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Банку міжнародних розрахунків, здійснює координацію на міжнародному
рівні діяльності національних органів 282 і міжнародних фінансових інститутів (БМР, Європейський центральний банк – ЄЦБ, Європейська Комісія,
МВФ, ОЕСР, Світовий банк) та інших міжнародних органів зі встановлення
стандартів ринкової діяльності283, в напрямі формування ефективної політики регулювання, ринкового нагляду та іншої політики у фінансовому
секторі, й зокрема284:
 оцінка факторів вразливості, які впливають на фінансові системи,
визначення та нагляд за діями, необхідними для протидії їм;
 сприяння координації та обміну інформацією серед органів державного регулювання, відповідальних за фінансову стабільність;
 спостереження та надання консультацій у питаннях ринкових змін та
їхніх наслідків для регуляторної політики;
 надання порад та виявлення найкращого досвіду в забезпеченні дотримання регуляторних стандартів;
 здійснення функцій у сфері трансграничного управління антикризовими діями, зокрема відносно системно важливих фірм;
 співробітництво у сфері оперування заходів раннього попередження
про можливі кризові явища.
Діяльність РФС у багатьох питаннях забезпечення фінансової стабільності в цілому і в аспекті зовнішніх платіжних операцій у тому числі за
останні роки принесла низку позитивних результатів, зокрема, в таких складних питаннях, як щодо реалізації ініціативи в галузі подолання нестачі ін-

Нині до складу РФС входять центральні банки та/або міністерства фінансів, інші органи
фінансового нагляду та регулювання Аргентини, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Гонконгу (Китай), Індії, Індонезії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Мексики, Нідерландів, Німеччини,
ПАР, Республіки Корея, Росії, Саудівської Аравії, Сингапуру, США, Туреччини, Франції,
Швейцарії, Японії. Коло країн, залучених до діяльності РФС, розширюється через механізм
регіональних зустрічей з країнами, які не входять до складу організації.
283 Базельський комітет з банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision –
BCBS), Комітет з питань глобальної фінансової системи (Committee on the Global Financial
System – CGFS), Комітет з питань системи платежів та розрахунків (Committee on Payment
and Settlement Systems – CPSS), Міжнародна асоціація страхових наглядачів (International
Association of Insurance Supervisors – IAIS), Міжнародна рада з питань стандартів звітності
(International Accounting Standards Board – IASB), Міжнародна організація комісій з цінних
паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO).
284 Charter of the Financial Stability Board. Adopted in June 2012 [Eлектронний ресурс]. – Доступний з : http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120809.pdf.
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формації (Data Gaps Initiative)285 або ж відстеження прихованих фінансових
потоків, що мають дестабілізуючий вплив286. Проте у цілому вплив РФС має
радше локальний характер і сконцентрований швидше на вирішенні низки
найбільш проблемних спільних питань фінансового регулювання, аніж на
комплексному макроекономічному розв‘язанні проблеми забезпечення
передумов для довготривалої платіжної стабільності. Такий підхід
виправданий тим, що в згаданому механізмі беруть участь країни із надто
значними розбіжностями в концептуальних підходах до побудови своїх
фінансових систем і з різними рівнями досягнутого розвитку, у т.ч. в аспекті
зрілості ринкових інституцій.
На відміну від цього глобалізованого підходу підходи в рамках провідних
регіональних об‘єднань дозволяють реалізовувати більш широкі підходи
з позиції макроекономічної координації. Хоча найбільш виразно такі підходи
можна спостерігати лише в рамках політики ЄС, особливо в межах єврозони, де створені інституційні засади єдиної монетарної політики.
Слід визнати, що закладена у фундамент ЕВС формула далекосяжної
інтеграції монетарної політики (єдина валюта та єдина система грошово-кредитного регулювання) при збереженні значної автономності
банківської системи та фіскальної і бюджетної сфер породила всередині
регуляторної системи ЄС серйозний структурний перекіс. Він фактично
унеможливив ефективне використання стандартних рецептів політики,
побудованої на т.зв. правилі розподілу ролей Манделла – Флемінга (Mundell–Fleming assignment rule)287, суть якого зводиться до переважного використання бюджетної і фіскальної політики для внутрішньосистемної стабілізації, а грошово-кредитної політики – для стабілізації ПБ; при цьому різні
варіанти нерівноваги зумовлюють різні комбінації цих двох регулятивних
політик. Коли ж окремі країни були позбавлені можливості застосовувати
монетарні методи стабілізації, вони з подвоєною енергією вдалися до за-

Financial Stability Board and IMF. The Financial Crisis and Information Gaps. Fourth Progress
Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative. September 2013 [Eлектронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.financialstabilityboard.org/publications/
286 Financial Stability Board. Global Shadow Banking Monitoring Report 2012 [Eлектронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.financialstabilityboard.org/publications/
287 Mundell R.A. The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External
Balance // IMF Staff Papers. – 1962. – No. 9. – P. 70–79; Fleming J.M. Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates // IMF Staff Papers. – 1962. – No. 9. –
P. 369–379.
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стосування інструментів, які залишилися в їхньому розпорядженні. Як наслідок – бюджетні і боргові кризи у низки країн – членів єврозони.
Звідси на порядок денний було поставлене питання про необхідність
створення повноцінного ЕВС, а отже, й доповнення монетарної інтеграції
утворенням банківського та фіскального союзів, інтеграції у сфері проведення макроекономічної політики. Конкретними кроками на цьому шляху стали такі:
1. Підписання 25 країнами ЄС (за виключенням Великої Британії та Чеської Республіки) 2 березня 2012 р. Договору про стабільність, координацію та управління в Економічному та валютному союзі, центральним
елементом якого є правила бюджетної дисципліни – т. зв. "Фіскальний договір" (Fiscal Compact)288.
2. Підготовка Президентом Європейської ради доповіді щодо дорожньої карти формування повноцінного економічного та валютного
союзу289, деталізованого плану Європейської Комісії 290 із зазначеного
питання та ухвалення відповідного політичного рішення Європейською
Радою в грудні 2012 р.291.
3. Прийняття пакету основоположних нормативних актів ЄС, спрямованих на імплементацію курсу на формування банківського союзу 292
та розвиток механізмів координації економічної політики. Цей курс передбачає293:
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, March
2,
2012
[Eлектронний
ресурс].
–
Доступний
з
:
http://europeancouncil.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf.
289 Herman Van Rompuy, President of the European Council, in close collaboration with: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, President of the Eurogroup, and Mario Draghi, President of the European Central Bank. Towards a Genuine Economic
and Monetary Union. Brussels, 5 December 2012 [Eлектронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf.
290 European Commission. A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union:
Launching a European Debate. COM(2012) 777 final/2. – Brussels, 30.11.2012.
291 European Council 13/14 December 2012. Conclusions: EUCO 25/12. Brussels, December
2012 [Eлектронний ресурс]. – Доступний з : http://www.european-council.europa.eu/councilmeetings/conclusions?lang=en.
292 European Commission. A Roadmap towards a Banking Union: Communication to the European Parliament and the Council, COM(2012) 510 final. – Brussels, 12.9.2012.
293 Див.: Herman Van Rompuy, President of the European Council, in close collaboration with:
José Manuel Barroso, President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, President of
the Eurogroup, and Mario Draghi, President of the European Central Bank. Towards a Genuine
Economic and Monetary Union. Brussels, 5 December 2012 [Eлектронний ресурс]. – Доступний
аз : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf.
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 єдиний наглядовий механізм (Single Supervisory Mechanism – SSM),
який представляє інтегровану навколо Європейського центрального банку
систему національних банківських спостережних органів, що поширюється не
лише на зону євро, але й є відкритою для всіх країн – членів ЄС. Цей механізм
підсилює функції створеного ще в 2010 р. Європейського органу з питань системних ризиків (European Systemic Risk Board – ESRB) і спрямований насамперед на забезпечення дотримання усіма банками єдиних банківських правил
ЄС, завчасне виявлення Європейською банківською адміністрацією (European
Banking Authority) фінансових проблем та дисбалансів та визначення ступеня
стійкості банків до можливих шоків (stress test);
 єдиний механізм врегулювання банківських криз (Single Resolution
Mechanism – SRM), який дозволить здійснювати пряме розв‘язання кризових ситуацій через єдиний орган (Single Resolution Board) та пряму рекапіталізацію проблемних банків за рахунок єдиного фонду (Single Resolution
Fund), що має фінансуватися банківським сектором294;
 єдині правила і стандарти (single rulebook), включаючи посилені
вимоги до капіталу комерційних банків (Capital Requirements Regulation and
Directive, CRR/CRDIV), національних систем схем гарантування депозитів
(Deposit Guarantee Scheme Directive) та правила, що запобігають банкрутству банків (Directive on Bank Recovery and Resolution).
"Інтегровані рамки економічної політики" (Integrated economic policy
framework), що впроваджуються ЄС, спрямовані на уникнення значних розбіжностей між країнами-членами в рівнях глобальної конкурентоспроможності та підвищення на цій основі спроможності протидіяти шокам та ефектам фінансових бульбашок. Це передбачає подальше реформування механізмів нагляду ЄС за станом потенційно шкідливих економічних
дисбалансів (включаючи вже створені механізми European Semester, Macroeconomic Imbalances Procedure та Euro Plus Pact), а також сприяння структурним реформам, у т.ч. на основі укладення угод з відповідними інституціями ЄС стосовно тимчасового надання обмежених, гнучких та цілеспрямованих фінансових ресурсів, підтримуваних прийняттям планів коригування
економіки (corrective action plans). Акцентується необхідність зміцнення
Ці механізми доповнюють і розвивають систему фінансової допомоги у вигляді Європейського стабілізаційного механізму (European Stability Mechanism – ESM) загальним обсягом
500 млрд євро, упровадженого згідно з договором від 27 вересня 2012 р., у рамках якого
випускаються інструменти грошового ринку, а також середньострокові та довгострокові
боргові зобов‘язання з терміном до 30 років за рахунок чого для країн – членів єврозони в
разі фінансових ускладнень забезпечується невідкладний доступ до фінансової допомоги.
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макропруденційної політики задля запобігання виникненню великих та
швидкозростаючих дисбалансів, зумовлених неадекватними фінансовими
умовами на національному рівні. Це має здійснюватися через надання відповідних функцій створюваному єдиному наглядовому органу та підвищення
ролі Європейського органу з питань системних ризиків (ESRB).
Важливою характеристикою системи узгодження макроекономічної політики
в ЄС стає упровадження партнерських стосунків між країнами-учасницями
у цій сфері. Йдеться про Партнерство заради зростання, робочих місць та
конкурентоспроможності (Partnership for Growth, Jobs and Competitiveness), що
передбачає ухвалення країнами-учасницями взаємно узгоджених між ними та
Європейською Комісією та Радою ЄС контрактних зобов‘язань (mutually
agreed contractual arrangements) на базі розроблених національних програм
реформування (National Reform Programme)295 та пов‘язаних з ними механізмів
солідарності (solidarity mechanisms), тобто надання країнами-учасницями
взаємної підтримки (позики, гранти, гарантій та ін.).
Ключову інтегруючу роль у фінансовій стабілізації, в т.ч. стабілізації платіжних стосунків, відіграють запроваджені в рамках механізмів European Semester підготовлювані Європейською Комісією щорічні огляди з питань зростання (Annual Growth Survey) та доповіді з питань механізму раннього попередження про наявні проблеми (Alert Mechanism Report). На основі цих
документів розробляються специфіковані рекомендації для окремих країн, які
мають враховуватися в їх національних програмах реформування.
Водночас ЄС намагається відновити свій промисловий потенціал, проголосивши курс на "Відродження європейської промисловості" (European
Industrial Renaissance)296, створення сильної та конкурентоспроможної промислової бази, проведення політики "решорінгу" (reshoring) промислових
виробництв, раніше винесених за кордон європейськими ТНК, сприяння
інтелектуальній спеціалізації виробництв (smart specialization), та інтеграції
європейських компаній у глобальні ланцюги створення вартості.
Загалом ідеться про найбільш масштабну реструктуризацію усієї системи європейської інтеграції, яка має місце з 1990-х років і тенденції якої
чинять істотний вплив на економіки всіх європейських країн та світову екоВосени 2013 р. Європейська Комісія підготувала пропозиції щодо завчасної (ex ante)
координації основних економічних реформ між країнами-учасницями.
296 European Commission. For a European Industrial Renaissance: Communication from the
Commission. COM(2014) 14 final. – Brussels, 22.01.2014; European Commission. A Stronger
European Industry for Growth and Economic Recovery: Industrial Policy Communication Update.
COM(2012) 582 final. – Brussels, 10.10.2012.
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номіку у цілому, на формування в них нових пріоритетів та нових механізмів
забезпечення усталеного розвитку та зростання.
Таким чином, узагальнюючи, можна констатувати, що лібералізація світових ринків товарів, послуг, капіталів, поряд зі створенням нових можливостей для економічного зростання та підвищення ефективності, значно посилила ризики, пов‘язані зі спонтанними процесами зміни відносних цін та
спричинених цим змінами товарних потоків, зростаючою віртуалізацією
процесів ціноутворення на окремих світових ринках та раптовими переміщеннями великих мас ліквідного капіталу. Ці фактори є головними чинниками, що зумовлюють підвищення нестабільності платіжних балансів країн.
Ефективною відповіддю на ці виклики має стати кардинальне посилення
міжнародного співробітництва та координації як на глобальному, так і на
регіональному рівні, серед яких особливе значення відіграють нові підходи
в інтеграційній політиці Європейського Союзу. Необхідне посилення координації макроекономічної політики між країнами на основі спільно погоджених
принципів, які включають: налагодження на глобальному рівні ефективної
системи раннього попередження про критично зростаючі дисбаланси; обмеження застосування протекціоністського інструментарію заради відновлення
рівноваги платіжного балансу та надання пріоритету заходам із стимулювання потенціалу конкурентоспроможності вітчизняних виробників; відмову від
маніпулювання валютними курсами заради отримання штучних конкурентних
переваг; запровадження більш суворого контролю за переміщенням ліквідного капіталу ("гарячих грошей"); обмеження неконтрольованого зростання
обсягів міжнародних операцій фінансовими деривативами.

8.2. Зовнішня торгівля у системі
макроекономічних балансів
Зовнішньоторговельні чинники наразі є одними з основних для забезпечення макроекономічної збалансованості в Україні. Причому їх значущість
продовжує зростати (хоча і дещо знизилась за окремими параметрами
в 2012–2013 рр.): зросли частки імпорту споживчих товарів та послуг у кінцевих споживчих витратах домогосподарств у цінах споживачів (14,4%
в 2007 р. та 16,1% в 2012 р.); імпорту інвестиційних товарів у валовому
нагромадженні основного капіталу (32,2 та 36,9%).
Рівень впливу чистого експорту на динаміку ВВП в Україні один з найвищих у світі (табл. 8.4). Співвідношення експорту та ВВП також значно
вище, ніж у середньому в світовій економіці.
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Таблиця 8.4
Значимість зовнішньоторговельних чинників для макроекономічної
збалансованості в Україні та країнах-партнерах, %
Країна

Україна
Росія
ЄС-27
Польща
Німеччина
Італія
Туреччина
Україна
Світ
ЄС-27
Україна
ЄС-27

2002 2003

2004

2005 2008

2009

2010

2011

Частка чистого експорту товарів та послуг у ВВП
4,4
2,6
7,7
0,8 -8,0 -1,7 -2,9 -6,2
10,8 11,4 12,3 13,7 9,2
7,4
8,1
8,5
1,6
1,3
1,3
1,0
0,5
1,2
1,0
1,2
-3,4 -2,7 -2,5 -0,9 -4,9 -0,8 -1,8 -1,8
4,4
3,7
5,0
5,1
6,0
4,9
5,2
4,8
0,7
0,5
0,6 -0,1 -0,8 -0,7 -2,0 -1,6
1,6 -1,0 -2,6 -3,5 -4,4 -1,1 -5,6 -8,7
Співвідношення експорту товарів та послуг та ВВП
55,1 57,8 63,6 51,5 46,9 46,4 50,7 54,4
23,5 24,3 26,2 27,5 31,4 26,6 29,2 31,1
33,4 32,7 33,9 35,3 38,9 34,7 38,3 41,1
Співвідношення імпорту товарів та послуг та ВВП
50,7 55,2 56,0 50,6 54,9 48,1 53,7 60,6
31,8 31,4 32,6 34,3 38,5 33,6 37,3 39,9

2012

2013

-8,1
7,3
2,1
-0,2
5,9
0,9
-5,2

-8,5
5,9
2,7
1,9
5,8
2,3
-6,6

51,0
30,9
42,1

46,9
31,0
42,3

59,1
40,0

55,4
39,5

Джерело: розраховано за даними United Nations Statistics Division – National Accounts [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://unstats.un.org/ unsd/ snaama/dnllist.asp; дані за 2013 р.
попередні.

Частка зовнішніх ринків у загальному обсязі реалізації промислової продукції виробників України зросла з 33,1% в 2007 р. до 38,5% в 2013 р.
У тому числі в 2012 р. сільське, лісове та рибне господарство постачало
на експорт 24,1% продукції; виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 15,7%; машинобудування – 42,7%; хімічна промисловість
– 23,9%.
Частка імпорту у кінцевому споживанні домашніх господарств в Україні
є однією з найвищих в світі (вдвічі вища, ніж у Польщі). Така ж ситуація
і з часткою імпорту в валовому нагромадженні основного капіталу – вона
майже втричі вища, ніж у Росії (табл. 8.5).
Здійснена на основі створеного комплексу інформаційних баз даних 297
оцінка окремих зовнішньоторговельних чинників макроекономічної збалансованості, зокрема, структури зовнішньої торгівлі, динаміки умов торгівлі,
цінової конкурентоспроможності дозволила виявити найбільш вагомі зовнішТаблиці «витрати-випуск» за 2002–2012 рр., а також бази щодо зовнішньої торгівлі, валютних курсів, інфляції та динаміки ВВП в Україні та її зовнішньоторговельних партнерів за
2002–2014 рр.
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ньоторговельні чинники, що впливають на макроекономічну збалансованість у середньостроковій перспективі. Такими є:
 зовнішній попит на товари українського експорту та його складових;
 динаміка цінових умов торгівлі;
 структурні чинники: структура експорту та імпорту за видами діяльності, географія ринків, структура торгівлі за рівнем технологічності;
 цінова конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників
на зовнішніх та внутрішньому ринку, обчислена з використанням різних
цінових дефляторів;
 імпортомісткість експорту, тобто рівень участі країни у міжнародній
вертикальній спеціалізації виробництва.
Таблиця 8.5
Частка імпорту у витратах на кінцеве споживання та валове
нагромадження в окремих країнах в 2011 р., в основних цінах, %
Країна

Україна
Росія
Китай
США
Японія
Німеччина
Велика Британія
Польща
Франція
Італія
Угорщина
Чехія
Словаччина

Витрати на кінцеве Валове нагрома- Витрати на кінцеве спожиспоживання дома- дження основно- вання загального державшніх господарств
го капіталу
ного управління – всього

29,0
20,6
4,7
5,5
5,6
16,7
17,7
14,3
14,1
10,8
24,3
23,1
25,6

40,0
14,1
5,6
14,0
6,7
25,4
14,5
25,7
11,8
13,6
38,8
30,2
23,3

1,5
0,3
0,8
0,0
0,1
4,3
0,5
2,6
2,9
1,8
8,2
5,4
7,9

Джерело: розраховано за даними Держстату України та World Input-Output Database (WIOD):
World Input-Output Tables [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.wiod.org/
new_site/database/wiots.htm.

Імпорт та експорт товарів та послуг є важливими елементами рахунку
поточних операцій платіжного балансу держави та важливим чинником
макроекономічної збалансованості, оскільки зовнішні дисбаланси є передвісниками майбутніх змін у темпах економічного зростання. Емпіричні дослідження свідчать про те, що джерела зовнішньої збалансованості прояв-
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ляються через ключові макроекономічні параметри: урядові витрати, приватне споживання, доходи, нагромадження основного капіталу.
Дослідження міжнародних глобальних ланцюжків вартості (ГЛВ) стали
важливим елементом для визначення збалансованості як світової, так
і національних економік. Необхідність дослідження обсягів та структури
переміщення між країнами доданої вартості дедалі більше стає об‘єктом
наукових дискусій298. Зокрема, процес міжнародної фрагментації виробництва, обумовлений технічним прогресом, спрощенням доступу до ресурсів
та ринків, реформами торговельної політики, ставить під сумнів загальноприйняту оцінку обсягів експорту, імпорту та торговельного балансу.
Використання лише традиційних показників обсягу торгівлі, коли валові потоки товарів та послуг реєструються при кожному перетинанні кордону, призводить до необґрунтованих рішень щодо збалансованості торгівлі з тим чи
іншим партнером та щодо чинників, що впливають на динаміку імпорту. Деякі
вчені навіть стверджують, що торговельний баланс країни може бути суттєво
іншим, коли вимірюється за мінусом використаних імпортованих товарів проміжного споживання (далі ТПС), ніж коли йдеться про "валовий"/сукупний експорт та імпорт. Насправді ж для окремо взятої країни результат буде ідентичний різниці між сукупним експортом та сукупним імпортом. Водночас результати розрахунків двосторонніх торгових балансів будуть різними299.
У відповідь на ці виклики ОЕСР, СОТ, Єврокомісія реалізували низку ініціатив щодо створення баз даних для оцінки "імпортомісткості" експорту,
обсягів міжнародної вертикальної спеціалізації виробництва, "торгівлі доBreda E., Cappariello R., Zizza R . Vertical specialization in Europe: evidence from the import
content of exports [Електронний ресурс] // Banca D‘Italia Working Paper. – 2008. – № 682. – P.
2–21.
–
Доступний
з
:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
econo/temidi/td08/td682_08/td_682/en_tema_682.pdf; Hummels, D., J. Ishii, and K.-M. Yi. The
Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade // Journal of International Economics.
– 2001. – Vol. 54. – P. 75–96; Yi, K.-M. Can Vertical Specialization Explain the Growth of World
Trade? // Journal of Political Economy. – 2003. – Vol. 111. – P. 52–102; Cappariello R. Domestic
value added content of exports: a cross-country comparison for the major European economies
[Електронний ресурс] // Economic and Financial Statistics Department Balance of Payments
Division. – February 2012). – Доступний з : http://www.wiod.org/conferences/groningen
/Paper_Cappariello.pdf; Koopman R., Wang Zhi. The Value-added Structure of Gross Exports
and Global Production Network [Електронний ресурс] // Paper for Presentation at the Final WIOD
Conference April 24–26, 2012. – Доступний з : http://www.ecb.europa.eu/home/pdf/ research/compnet/WIOD-2012-USITC.pdf??892c9b30449657568177f441de5bdbb9
299 Stehrer Robert, Fostera Neil, de Vries Gaaitzen Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach [Електронний ресурс] // WIIW Working paper. – 2012. – Vol. 80. – P. 1–22. –
Доступний з : http://wiiw.ac.at/wiiw-working-papers-ps-6.html
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даною вартістю"300. Імпортомісткість експорту – частка імпорту товарів
проміжного споживання (ТПС), що використовується для виробництва експорту, в загальному обсязі експорту.
Дослідження імпортомісткості, зокрема, спиралися на базу даних GTAP
(Global Trade Analysis Project)301, в основі яких – набір гармонізованих національних таблиць "витрати-випуск", пов‘язаних агрегованими торговими
потоками. Також широко використовувалися дані WIOD (World Input –
Output Database) – європейського дослідницького проекту302, міжнародні
таблиці "витрати-випуск", побудовані спеціалістами ОЕСР (OECD InterCountry Input – Output Tables)303, а також результати проекту Сіднейського
університету Eora304.
Таким чином, дослідники дедалі більше фокусують увагу на специфічному аспекті дезінтеграції виробничих процесів – на тому, що імпортовані
товари та послуги використовуються в процесі виробництва товарів та
послуг на експорт. Наприклад, Україна використовує імпортований газ для
виробництва продукції металургії, котру потім експортує.
Зважаючи на цей аспект "вертикальної спеціалізації" (в світовій науковій
літературі цей феномен називають також аутсорсингом, фрагментацією
виробництва) Д.Хаммелс, Дж.Ішіі та К.-М.Йі, на основі таблиць "витративипуск" розробили метод (далі – метод HIY) кількісної оцінки імпортомісткості експорту305. В цьому дослідженні було доведено, що випереджаюче
відносно ВВП зростання міжнародної торгівлі значною мірою пояснюється
OECD-WTO Database on Trade in Value-Added FAQs: Background Note [Електронний
ресурс]. – Доступний з : www.oecd.org/sti/ind/TIVA_FAQ_Final.pd; The World Input‐Output
Database (WIOD): Contents, Sources and Methods [Електронний ресурс] / Ed. by Marcel Timmer. – April 2012. –- Доступний з : http://www.wiod.org/publications/source_docs/
WIOD_sources.pdf; Trade in value-added: concepts, methodologies and challenges (Joint OECDWTO NOTE) [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf
301 GTAP Data Bases GTAP 7 Data Accounts [Електронний ресурс]. – Доступний з :
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v7/default.asp
302 Перша версія World Input-Output Database була створена за фінансування Європейською
комісією. Цей проект виконувався з травня 2009 р. по квітень 2012 р. У базі даних надаються
таблиці «витрати-випуск» для 40 країн не лише за видами економічної діяльності але й за
країнами походження товарів та країнами їх використання. Див: World Input-Output Database
(WIOD). World Input-Output Tables.
303 OECD-WTO Trade in Value Added (TiVA) [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAG
304 The Eora MRIO Database [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://worldmrio.com/
305 Hummels, D., J. Ishii, and K.-M. Yi. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World
Trade.
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саме вертикальною спеціалізацією, тобто зростанням використання імпортних товарів для виробництва експорту.
Д.Хаммелс, Дж.Ішіі та К.-М.Йі також запропонували модифікований індикатор VS1, котрий вимірює вертикальну спеціалізацію не з точки зору виробництва кінцевої продукції, а з точки зору постачання товарів проміжного споживання. VS1– це частка експорту, котра в свою чергу служить проміжним
компонентом у виробництві експорту країни партнера.
З метою аналізу глобальних виробничих ланцюжків дослідження поглиблюються в основному за двома напрямами: по-перше, досягається більш точна
"очистка" торгової статистики від подвійного обрахунку, та по-друге, сукупні
торгові потоки розкладаються на компоненти згідно з національним походженням і призначенням. У першому випадку в центрі уваги – кінцевий зовнішній
попит на товари та послуги, в другому – сукупний зовнішній попит на товари та
послуги, тобто сума кінцевого та проміжного зовнішнього попиту306.
Для розуміння істинних конкурентних переваг експортоорієнтованого
сектора, характеристики участі країни в ланцюжках створення доданої вартості доцільно розглядати не лише відносно валового експорту, а й відносно його складових.
Методика HIY значною мірою вирішує проблему подвійного обрахунку,
що характерна для потоків торгівлі на "валовій" основі; вона передбачає
вимірювання потоків, пов‘язаних з вартістю, створеною в Україні.

Рис. 8.1. Структура експорту товарів та послуг з України в 2012 р. за
елементами ланцюга створення вартості
Джерело: власні розрахунки за даними Держстату України.

Важливість використання цієї та подібних методик ілюструє наведений вище приклад (рис. 8.1). Україна імпортувала в 2012 р. товарів та послуг проміжного споживання, що прямо та опосередковано використані в експортному
Koopman R., Wang Zhi. The Value-added Structure of Gross Exports and Global Production
Network; Пономаренко А.Н., Мурадов К.Ю. Новая статистика движения добавленной стоимости в международной торговле // Экономический журнал ВШЭ. – 2014. – № 1. – С. 43–79.
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виробництві, на 41,6 млрд дол. І в результаті експортувала товари та послуги
вартістю 89,4 млрд. дол. Згідно з традиційними показниками торгівлі, в сукупності експорт становить 89,4 млрд. дол., але за мінусом імпортованих продукції
проміжного споживання в розмірі лише 47,8 млрд дол.
Для виду економічної діяльності i "імпортомісткість" (VS) визначається
таким чином307:
(8.13)
Перемноживши частку імпортованих товарів проміжного споживання
у валовому випуску на обсяг експорту, отримаємо імпортну складову експорту в доларовому (або гривневому) вимірі. Тоді для товарів виду діяльності i, частка VS в експорті є еквівалентною до частки імпортованих
товарів проміжного споживання у валовому випуску. VS країни k є просто
сумою VS всіх i, VSk =
. Отже, частка VS для всього експорту може
бути виражена таким чином:
(8.14)
Іншими словами, частка VS для країни k є зважена на обсяг експорту
середня VS для експорту продукції різних видів економічної діяльності [6].
Цей наведений вище показник є індикатором прямого вкладу імпортованих товарів проміжного споживання у виробництво експорту.
Агрегована частка VS для всього експорту буде більшою, ніж агрегована
частка імпорту товарів проміжного споживання у валовому випуску, якщо
частка імпортомістких галузей в експорті буде вищою, ніж у випуску.
Перевагою використання таблиць "витрати-випуск" є те, що вони дозволяють оцінити імпортомісткість експорту за окремими видами економічної
діяльності. Крім того, таблиці дозволяють розраховувати обсяг імпорту
товарів проміжного споживання, що використовується опосередковано
при виробництві експортних товарів та послуг. Адже імпортовані товари

Hummels, D., J. Ishii, and K.-M. Yi. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World
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проміжного споживання можуть пройти кілька стадій виробництва, перш ніж
будуть втілені в експортні товари.
Методика розрахунку імпортомісткості HIY має цілий ряд недоліків. Поперше, використовуються таблиці "витрати-випуск" у цінах поточного року –
таким чином не виокремлені ефекти динаміки умов торгівлі. По-друге, ця
методика не враховує різницю в імпортомісткості виробництва одних і тих
же товарів та послуг на внутрішній ринок та на експорт. По-третє, якщо
імпортуються товари, виготовлені з використанням проміжної продукції, що
була вироблена в Україні, то імпортомісткість буде завищеною. Цей недолік
частково буде подолано в разі включення України до гармонізованих міжнародних таблиць "витрати- випуск".
Оскільки проміжне споживання імпортних товарів включає як прямі, так і
непрямі витрати, модель розрахунку імпортомісткості як частки повних
витрат імпортних товарів на виробництво експорту країни k та основі
таблиць "витрати-випуск" набуває такого вигляду308:
, (8.15)
де: m – вектор коефіцієнтів прямих витрат імпорту; I – одинична матриця;
AD – матриця технічних коефіцієнтів прямих витрат товарів проміжного
споживання; [I-AD]-1 – матриця коефіцієнтів повних витрат товарів проміжного споживання;X – n X 1 вектор експорту; Xk – загальний обсяг експорту країни,
У проведених дослідженнях ця модель використовується як основний
метод розрахунку імпортомісткості експорту.
Здійснені розрахунки виявили різке зростання імпортомісткості експорту
в 2010–2011 рр., що призвело до погіршення сальдо зовнішньоторговельного балансу. Найвищим є рівень імпортомісткості товарів металургійного
виробництва (73% у 2012 р.), продукції нафтоперероблення та машинобудування (табл. 8.6).
У 2012 р. імпортомісткість експорту почала (рис. 8.2) і в 2013–2014 рр.
за попередніми розрахунками продовжує знижуватися – цьому сприяє падіння частки імпортомістких виробництв в експорті (металургії, нафтоперероблення, виробництва добрив).
Розрахунок зростання "імпортомісткості" використовується також для
визначення джерел зростання експорту. Результати розрахунків для України (табл. 8.6) свідчать, що, наприклад, у 2002–2012 рр. на приріст імпорту
308
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товарів та послуг проміжного споживання припадало 49,1% (у 2011 р.
близько 60%) зростання обсягу "валового" експорту, в тому числі в металургійному виробництві – 81,4%, у машинобудуванні – 66,8%. Для порівняння зазначимо, що в більшості країн ОЕСР на зростання імпортомісткості
припадає близько 30% усього зростання експорту, а в Канаді та Нідерландах – близько 50%309.
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Рис. 8.2. Повна "імпортомісткість" експорту України, %
Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

Таблиця 8.6
Повна імпортомісткість експорту з України товарів та послуг окремих
видів економічної діяльності, %
Вид діяльності

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Весь експорт
Сільське господарство
Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
Машинобудування

45,4 49,1 48,8 40,2 39,3 38,9 42,7 36,2 45,4 50,7 48,1
21,9 21,0 23,9 22,9 26,2 26,3 30,9 27,5 31,8 33,7 33,6
25,9 30,4 25,4 23,3 23,6 23,2 25,9 23,5 29,6 32,5 35,5
60,9 69,5 73,2 54,6 61,6 63,1 59,0 61,3 64,4 70,2 62,9
58,8 60,6 55,8 45,1 40,7 41,2 50,0 45,8 59,4 67,7 73,3
47,6 54,3 56,8 49,6 51,4 52,2 56,3 43,0 54,9 60,8 55,9

Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.
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Слід відзначити, що частка металургійного виробництва в прирості експорту товарів та послуг у 2002–2012 рр. становить 19,6%, а частка цього
ВЕД у прирості імпортомісткості – 32,4%.
Таблиця 8.7
Структура приросту експорту товарів та послуг України
за 2002–2012 рр. за ВЕД, %
Вид діяльності

Сільське господарство
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
Металургійне
виробництво та
виробництво
готових металевих
виробів
Машинобудування
Усього

Частка ВЕД
в прирості
експорту

Частка ВЕД
Частка внутрішв прирості
ньої складової
внутрішньої
в прирості
складової ексекспорту
порту

Частка ВЕД
в прирості
зовнішньої
складової
експорту

13,1

64,4

16,6

9,5

12,0

62,3

14,7

9,2

19,6

18,6

7,2

32,4

13,5
100

33,2
50,9

8,8
100

18,4
100

Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

У 2010–2013 рр. експорт зріс відносно 2009 р. на 56,6%. Проте на зовнішню частку такого експорту, тобто на зростання імпортомісткості експорту, припадає приблизно 28 п.п. цього зростання.
Аналіз структури експорту товарів та послуг з України за мінусом імпортної складової свідчить (табл. 8.8) про те, що вона суттєво відрізняється від
структури "валового" експорту. По-перше, значно вищою є частка послуг
в загальному обсязі експорту. По-друге, очевидно, що основними товарними групами експорту є експорт продукції сільського, лісового, рибного господарства та харчової промисловості: на них у 2012 р. припадало 27,5%
всього експорту (37,7% експорту товарів), що значно більше, ніж частка
металургії та машинобудування разом узятих. За попередніми розрахунками в 2013–2014 рр. частка продовольчої продукції в експорті (за мінусом
імпортної складової) перевищує 30%.
За методикою HIY було розкладено зміни в рівні імпортомісткості на
зміни в рівні імпортомісткості в кожному ВЕД та зміни в структурі всього
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експорту за ВЕД. У цьому випадку ми порівняли розрахунки за секторальною структурою експорту базового року (2002 р.) та поточного року. Результати засвідчили, що зміни в інтенсивності імпортомісткості майже повністю відбуваються за рахунок змін в окремих ВЕД, а зміни в структурі експорту відіграють незначну роль, адже не відбувається зрушення від
трудомістких галузей та галузей, що залежать від використання внутрішніх
ресурсів до секторів машинобудування, орієнтованих на імпорт комплектуючих. Отже, в Україні зростання імпортомісткості експорту має інші причини, ніж у країнах ОЕСР, де технологічні шоки ведуть до фрагментації виробництва, збільшують кількість виробничих стадій, підвищують частку
імпорту комплектуючих у високотехнологічному машинобудуванні.
Таблиця 8.8
Структура експорту України за ВЕД, %
Вид діяльності

2002

2005

2008

2009

2010

2011 2012

Валовий експорт
Сільське, лісове та рибне господарство
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
Виробництво металів та готових
металевих виробів, крім машин і
устатковання
Машинобудування
Експорт товарів
Експорт послуг
Сільське, лісове та рибне господарство
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
Виробництво металів та готових
металевих виробів, крім машин і
устатковання
Машинобудування
Експорт товарів
Експорт послуг

6,2

4,2

6,8

9,8

6,1

6,7

11,2

7,2

7,1

7,1

9,1

9,3

8,8

10,7

29,3

32,6

32,8

24,6

26,1

26,0 22,2

12,3 12,5 14,4
14,8
15,8 15,6 14,4
81,4 82,9 82,5
78,7
80,2 82,4 80,3
18,6 17,1 17,5
21,3
19,8 17,6 19,7
Експорт за мінусом імпортної складової
8,7

5,3

8,1

11,1

7,6

8,9

14,2

9,5

9,0

9,1

10,8

12,0

12,0 13,3

21,5

29,4

28,4

20,8

19,3

16,9 11,4

11,4
72,0
28,0

10,4
77,1
22,9

10,9
76,8
23,2

13,1
73,4
26,6

12,9
73,3
26,7

12,3 9,7
74,8 73,0
25,2 27,0

Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

Частка деталей та комплектуючих в імпорті Україною інвестиційних товарів (крім транспортних засобів) у 2013 р. приблизно дорівнює середньосвітовому рівню – 32%. Проте в країнах ОЕСР цей рівень значно вищий
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і досягає 50–60% (у Кореї – 57%; Бельгії – 40; Бразилії – 48; Китаї – 65;
Чехії – 49; Польщі 44; Німеччині – 45%). Хоча слід відзначити, що в Росії ця
частка становить лише 24%.
Важливим чинником зростання імпортомісткості також є прямі іноземні
інвестиції, котрі зростають швидше, ніж торгівля, а також транснаціональні
корпорації. В Україні, натомість, основним чинником зростання імпортомісткості є зростання світових цін на енергоносії, матеріали та низька ефективність їх використання. Повна "імпортогазомісткість" експорту
України зросла з 4,7% в 2007 р. до 12% в 2011 р. та 15,5% в 2012 р.
Здійснений аналіз повної імпортомісткості експорту товарів та послуг
дозволяє більш повно структурувати обсяги імпорту товарів та послуг
в Україну за напрямами його використання. Це таким чином надає можливість прогнозувати обсяги імпорту за окремими складовими.
Найбільшу частку імпорту (рис. 8.3) становить імпорт товарів та послуг
проміжного споживання – близько 2/3 всього обсягу. Четверта частина
такого імпорту (близько 16% загального обсягу) становить імпорт, що прямо використовується в процесі виробництва експорту. Ще 25% імпорту
становить імпорт, котрий використовується в процесі виробництва експорту
опосередковано. Таким чином, у 2012 р. 41,3% імпорту використовувалося
в процесі виробництва експорту. Тобто для експорту товарів та послуг на
1 млрд дол. слід імпортувати товарів та послуг на 0,48 млрд дол.
На основі методики HIY здійснені розрахунки (табл. 8.9) повної імпортомісткості (розрахунки прямої імпортомісткості представлені в табл.
8.5) не лише експорту, але й кінцевого попиту домогосподарств, валов ого нагромадження основного капіталу. Вона дорівнює сумі імпорту товарів для задоволення кінцевого попиту плюс імпорт товарів проміжного
споживання для виробництва товарів на внутрішній ринок Результати
розрахунків засвідчили (табл. 8.9), що особливо високою є повна імпортомісткість валового нагромадження основного капіталу (близько 73%
у 2012 р.), імпортомісткість кінцевого попиту домогосподарств (близько
45%) є значно нижчою.
Таким чином, девальвація гривні в середньостроковому часовому інтервалі, з одного боку, веде до підвищення цінової конкурентоспроможності
українського експорту за рахунок відносного здешевлення оплати праці та
вітчизняних товарів проміжного споживання. Проте з певним лагом цей
ефект буде компенсований інфляційним чинником та різким дорожчанням
імпортних інвестиційних товарів.
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Рис. 8.3 Структура імпорту товарів та послуг в Україну в 2012р., %
Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.
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Таблиця 8.9
Повна імпортомісткість витрат на кінцеве споживання
домашніх господарств та валового нагромадження
основного капіталу в Україні, %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Експорт

Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств

Валове нагромадження
основного капіталу

45,4
49,1
48,8
40,2
39,3
38,9
42,7
36,2
45,4
50,7
48,1

40,3
42,6
43,7
40,4
39,9
38,7
42,1
38,5
44,6
46,5
44,6

61,8
65,0
63,8
63,4
61,9
58,6
64,6
60,7
66,0
71,4
72,6

Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

Проведені зарубіжними вченими дослідження імпортомісткості експорту
засвідчили, що взаємозв‘язок між експортом та імпортом не обмежується
дією зовнішньоторговельного мультиплікатора, коли зростання експорту веде
до зростання доходу, а потім до зростання імпорту, і таким чином обсяг імпорту залежить від здатності експортувати. Насправді це хоча й важливий, але
не єдиний напрям зв‘язку. Досвід прогнозування попиту на імпортні товари та
визначення середньої еластичностість попиту на імпорт від зростання доходів засвідчив необхідність прогнозування динаміки окремих груп імпорту.
Саме тому стандартні підходи щодо прогнозування експорту та імпорту на
основі індикаторів попиту та конкурентоспроможності (або відносних цін) слід
конкретизувати шляхом уточнення розрахунків РЕОК гривні та уточнення
розрахунку динаміки ВВП країн партнерів з експорту товарів.
Уточнення методів розрахунку РЕОК гривні стосується використання
географічної структури імпорту окремих агрегованих груп товарів – товарів
проміжного споживання, споживчих товарів та інвестиційних товарів. Для
розподілу товарів за вказаними групами використовувалися підходи Держстату України310, Єврокомісії та Статистичного відомства ООН311. ВикористанМетодика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції) [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України ;
Науково-дослідний інститут статистики. – К.,: 2013. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Ця Методика враховує індекси промислової та будівельної продукції.
310
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ня традиційного індексу реального ефективного обмінного курсу гривні дозволяє отримати тільки дуже загальне уявлення щодо змін цінової конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Адже окремі країни – торгові
партнери можуть відігравати більш суттєву роль для певних агрегованих
товарних угрупувань, ніж для економіки у цілому. Таким чином, агрегований
індекс буде дещо спотворювати картину впливу змін валютного курсу.
Таблиця 8.10
Структура імпорту України у розрізі основних
агрегованих товарних груп, %
№
п/п

1
2
3

ВЕД

Споживчі товари
Інвестиційні товари
Товари проміжного
споживання

2008

Частка у структурі
2012
2013

20,6
16,6

23,3
14,2

25,6
12,7

62,7

62,5

61,7

2014*

26.0
11.6
62.4

* Дані за 1 півріччя 2014 р.
Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

На динаміку реального ефективного обмінного курсу валюти, крім курсового та інфляційного чинників, важливий вплив здійснює також і ще один
фактор – географічної структури зовнішньої торгівлі. Якщо проаналізувати
структуру імпорту товарів за 2008–2013 рр. (табл. 8.11), то буде чітко видно
зміну ролі окремих країн.
Для розрахунку індексів реального ефективного обмінного курсу гривні
за основними агрегованими товарними групами було використано загальноприйнятий підхід до визначення РЕОК валюти, що базується на методології МВФ та НБУ.
Розрахунки РЕОК гривні проведено у річному (2002–2013 рр.) часовому
вимірі за географічною структурою імпорту (в ковзній середньорічній структурі за три роки, включаючи поточний). Як ціновий індикатор для розрахунJohnson, R.C., Noguera G. Acconting for intermediates: Production sharing and trade in value
added // Journal of International Economics. – 2012. – Vol. 86. – P. 224–236.; Revision of the
Classification by Broad Economic Categories (BEC) UNSD [Електронний ресурс] / OECD Expert
Group meeting on International economic and social classifications, New York, 18–20 May 2011.
– Доступний з : https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/ expertgroup/2011/AC234-25.PDF;
Allocation of NACE rev. 2 headings to categories of aggregate classification [Електронний ресурс] // Official Journal of the European Union. – L 155/4 15.6.2007. – Доступний з : http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2007:155:TOC; Intermediate Goods in Trade
Statistics [Електронний ресурс] // United nations Trade Statistics Knowledgebase. – Доступний
з : http://unstats.un.org/unsd/tradekb/ Knowledgebase/Intermediate-Goods-in-Trade-Statistics
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ків РЕОК обрано індекс споживчих цін. Розподіл обсягів імпорту товарів за
основними агрегованими товарними групами здійснено на основі перехідника від BEC (Broad Economic Categories) до HS (Harmonized Commodity
Description and Coding System). Дані щодо перехідників доступні на офіційному сайті United Nations Statistics Division312.

Таблиця 8.11
Географічна структура імпорту товарів до України, %
Країна

Росія
Німеччина
Китай
Білорусь
Італія
Південна Корея
Польща
Японія
Велика Британія
США
Туреччина
Франція
Усього

2008

2013

2008

2013

Товари
проміжного
споживання
2008
2013

11,8
8,8
11,5
2,5
2,8
1,5
4,9
9,4
3,0
5,3
4,5
4,0
100

11,6
9,4
14,8
3,2
3,1
1,2
5,7
2,4
2,5
3,4
4,7
4,1
100

15,3
18,6
7,1
3,7
5,9
1,7
3,5
6,4
2,9
6,9
1,9
3,1
100

14,3
18,6
11,9
2,5
5,8
1,6
3,9
3,1
2,3
8,6
2,1
3,6
100

28,5
5,6
4,9
3,5
2,1
2,9
5,4
0,5
0,8
1,7
1,6
1,0
100

Споживчі
товари

Інвестиційні
товари

41,5
6,6
8,2
5,8
1,9
0,9
5,5
0,5
0,8
2,7
1,5
1,2
100

Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України.

Якщо порівняти значення індексу РЕОК гривні для окремих агрегованих
товарних груп, розраховані за географічною структурою імпорту, то у передкризовий період 2007–2008 рр. та у 2010–2013 рр. між ними є найбільші
відмінності. Зміцнення гривні до кризи мало більший ефект для імпорту
інвестиційної продукції, ніж товарів проміжного споживання, в результаті
конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому ринку товарів
для валового нагромадження основного капіталу знизилась сильніше. Після
девальвації 2009 р. рівень цінової конкурентоспроможності вітчизняної
промисловості відносно 2008 р. зріс, але знову ж таки значно більшою мірою для товарів проміжного споживання.

United Nations Statistics Division - Classifications Registry [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regot.asp?Lg=1
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Рис. 8.4. Індекс РЕОК гривні, розрахований за ковзною географічною
структурою імпорту в Україну інвестиційних товарів та товарів
проміжного споживання, %, 2003р. = 100, для 2014 р. прогнозні дані; товари проміжного споживання взяті до аналізу без енергетичних товарів –
позиція 3 за класифікатором BEC
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України, Національного банку України та МВФ: офіційний сайт МВФ, World Economic Outlook Databases, October
2014 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.imf.org/external/np/
fin/data/param_rms_mth.aspx

Розрахунки (рис. 8.4) підтвердили гіпотезу про значну відмінність динаміки РЕОК, розрахованого за географічною структурою імпорту інвестиційних товарів та товарів проміжного споживання. В першому випадку рівень
РЕОК у 2013 р. становив 107,3% від рівня 2003 р., а в другому – 98,7%.
Таким чином, цінова конкурентоспроможність вітчизняного виробника товарів проміжного споживання на внутрішньому ринку зросла на 1,3%, а виробника інвестиційних товарів знизилась на 7,3%.
Уточнення індикатора зовнішнього попиту на товари українського експорту стосувалося розрахунку середньозважених темпів (на основі середньої частки в загальному обсязі експорту за останні три роки)
зростання ВВП у країнах-партнерах.
Якщо розглянути перспективи розвитку українського експорту в 2014–
2015 рр., враховуючи як індикатор зовнішнього попиту на український товар512
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ний експорт середньозважені темпи зростання ВВП313 у країнах-партнерах,
то можна відзначити послаблення реакції українських експортерів на розвиток економік основних торговельних партнерів України.
Розрахунки засвідчили (рис. 8.5), що починаючи з 2009 р. змінилося
співвідношення між темпами зростання ВВП України та темпами зростання
ВВП у країнах-партнерах, тобто змінилася еластичність попиту від доходу
на товари українського експорту, а значить, і опосередковано темпи зростання значної частини імпорту. Якщо вже в 2012 р. у країнах-партнерах
обсяг ВВП перевищив докризовий рівень і продовжує зростати, то в Україні
на цьому тлі знижуються обсяги експорту і причини цього криються не лише
в динаміці світових цін на продукцію металургії та сільського господарства
і в позаекономічних чинниках, але й у стагнації неефективної, енергомісткої,
низькотехнологічної структури економіки.
Отже, в найближчі роки без кардинальної перебудови структури економіки Україна не матиме можливості повною мірою використовувати потенційні можливості розширення експорту, пов‘язані зі зростанням економік
торговельних партнерів.

Рис. 8.5. Темпи зростання ВВП в Україні та її партнерів з експорту
(середньозважені), %, 1998 = 100; 2014–2015 рр. – прогноз
Джерело: офіційний сайт Державної служби статистики України та офіційний сайт МВФ:
World Economic Outlook Databases, October 2014.

Розраховані на основі середньої частки країн-партнерів в загальному обсязі експорту
товарів з України за останні три роки.
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У 2009 р. падіння ВВП в України було одним з найшвидших у світі і становило -14,8% (у Вірменії – -14,2%, Естонії – -14,1%; Латвії – -17,7%; Литві
– -14,8%). Україна залишається однією з небагатьох країн, котрі в 2013 р.
ще не вийшли на докризовий рівень. Причини такої тенденції – Україна
в післякризовий період не здійснила структурні реформи і не пристосувалася до зміни структури світового попиту.
У 2010–2013 рр. частка валового нагромадження у ВВП у країнахпартнерах майже вийшла на докризовий рівень – 26% у 2008 р. та 26%
у 2013 р. (38,8% у Білорусі; 47,9% у Китаї; 25,5% в Грузії), тоді як в Україні
вона опустилася до рівня середини 90-х років минулого сторіччя (рис. 8.6).
Меншу ніж в Україні частку валового нагромадження в ВВП мали лише
ряд країн Африки та Латинської Америки, а з країн Європи – лише Кіпр,
Греція, Ісландія, Ірландія, Мальта, Велика Британія. Якщо в 1998–2008 рр.
різниця цього показника в Україні та в її партнерів з експорту становила 1–2
в.п., то в 2009–2013рр. вона досягла рівня 5–8 в.п. У 2014 р. цей "інвестиційний" розрив продовжує зростати.
Здійснені розрахунки імпортомісткості експорту України дозволяють запропонувати ряд уточнень до механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. По-перше, підписання Угоди про вільну торгівлю
між Україною та ЄС (як складової частини Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС) вимагає перегляду таких документів, як Концепція створення системи державної підтримки експорту України (схвалена рішенням Кабінету
Міністрів України 1 серпня 2013 р. № 586-р) та Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період
до 2020 року (схвалена рішенням Кабінету Міністрів України 17 липня
2013 р. № 586-р). У цих документах слід чітко визначити пріоритети структури
експорту з урахуванням рівня його імпортомісткості і, перш за все енергомісткості, та передбачити стимули для зниження імпортомісткості.
По-друге, для подальших розрахунків імпортомісткості експорту необхідним є надання Держстатом України інформації в розрізі країн експортерів та імпортерів. З цією метою Держстату бажано розглянути
можливість створення таблиць "витрати-випуск" за методикою
WIOD (або ж приєднання до цього або подібного проекту в разі його
продовження)314.
Ще одним перспективним напрямом вдосконалення Держстатом України
статистичної інформації щодо зовнішньоторговельної діяльності є можливе
314
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приєднання до розробки бази даних OECD-WTO TiVA (Trade in Value
Added)315. Ця база даних також дозволяє оцінити імпортомісткість експорту за
структурою видів економічної діяльності та географічною структурою.

Рис. 8.6. Частка валового нагромадження у ВВП в Україні
та її партнерів з експорту (середньозважена), %
Джерело: офіційний сайт МВФ: World Economic Outlook Databases, Оctober 2014. За 2014 р.
– прогнозні дані.

Слід врахувати, що дедалі більше розширення сегмента світової торгівлі в рамках вертикальної спеціалізації виробництва вимагає, щоб у окремих
країн була можливість надійного імпорту товарів та послуг проміжного споживання, котрі потім використовуються для виробництва експортних товарів. З метою стабілізації такого імпорту країни з високою імпортомісткістю
експорту (в тому числі Україна), зацікавлені в зниженні імпортних мит на
первинні ресурси з метою підвищення стійкості економіки (поряд зі зростанням частки переробної промисловості; зниження товарної та географічної концентрації експортних поставок).
Розрахунки імпортомісткості українського експорту свідчать, що:
 по-перше, експорт України є значно більш імпортомістким, ніж виробництво в цілому (експортуються продукти та послуги більш імпортомістких видів економічної діяльності);
 по-друге, український експорт є одним з найбільш імпортомістких
315

Trade in value-added: concepts, methodologies and challenges (Joint OECD-WTO NOTE).

515

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

в Європі;
 по-третє, зростання обсягів імпорту значною мірою залежать від зовнішнього попиту на експортні товари та послуги вітчизняного виробника;
 по-четверте, ключовим елементом українського експорту за мінусом
імпортної складової є експорт продовольчих товарів
Надалі здійснені дослідження можуть бути розширені в кількох
важливих напрямах:
 розрахунок "факторомісткості" експорту;
 розрахунок імпортомісткості експорту в географічному розрізі – в розрізі окремих країн та груп країн (ЄС-27, Митний союз);
 розрахунок імпортомісткості експорту з виокремленням впливу динаміки умов торгівлі;
 розрахунок балансу зовнішньої торгівлі доданою вартістю для окремих країн та груп країн.

8.3. Моделювання криз платіжного балансу України на
основі системи раннього попередження
У розділі проаналізовано існуючі підходи до моделювання та прогнозування криз платіжного балансу. Враховуючи багатий світовий досвід і відсутність аналогічних досліджень для України, побудовано систему раннього
попередження криз платіжного балансу для України. Ця система може використовуватися для ефективного попередження про підвищення ймовірності настання кризового явища в економіці. Враховуючи цілий ряд специфічних особливостей національної економіки та ряд індикаторів, які сигналізують про кризи в інших країнах, на підставі регресійного аналізу можна
стверджувати, що в Україні класичний набір індикаторів не є найефективнішою системою, яка попереджає про кризу. Причинами цьому є високий
рівень тінізації та доларизації економіки, що призводить до зміни роботи
основних макроекономічних трансмісійних каналів. У розділі відібрані індикатори, які найефективніше сигналізують про кризу платіжного балансу.
Кризи платіжного балансу виникли всередині ХХ ст. і дедалі більше поширювалися з кожним десятиліттям. У другій половині ХХ ст. поглиблення
міжнародної інтеграції, переміщення капіталу, яке зростало висновками
темпами, а також збільшення товарообігу між країнами сприяли появі такого явища, як криза платіжного балансу. Криза платіжного балансу – це глибокий дефіцит або системний дефіцит за зведеним рахунком платіжного
516
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балансу, який може бути спричинений як дисбалансами у зовнішній торгівлі,
так і різкою зупинкою або відпливом іноземного капіталу. Наслідки кризи платіжного балансу для кожної країни можуть бути різними – залежно від макроекономічної позиції, стійкості зовнішнього сектора і привабливості для
Таблиця 8.12
Криза платіжного балансу у світі
Період

Криза

Вплив на країни, що розвиваються

Кінець
Ліберизація економічних систем
70-х років Латинської Америки та Азії призХХ ст. – вели до припливу капіталу з країн
1981 р.
ОПЕК
1982 р.
Дефолт у Мексиці (в результаті
довготривалого погіршення ситуації в зовнішньому та внутрішньому
секторі)

Приплив кредитів на загальну
суму понад 51 млрд дол. США
було спрямовано в країни, що
розвиваються
Банки (у першу чергу американські) вивели свої кредити з країн, що
розвиваються, обсяг кредитів у
країни, що розвиваються, упав на
50%
1994 р.
Криза платіжного балансу в Мек- Упродовж року приплив капіталу
сиці в результаті раптової зупинки суттєво впав і в інших країнах, що
припливу капіталу
розвиваються
1997 р.
Криза платіжного балансу в Азії
Різка зупинка припливу капіталу.
через акумульований дефіцит за Найбільшою мірою постраждали
поточним рахунком
Таїланд, Корея, Індонезія
1998–
Криза платіжного балансу в Росії Інфікування кризою поширилось
1999 рр.
спричинена завищеним обмінним майже на всі країни Східної Єврокурсом та бюджетним дефіцитом. пи та Латинської Америки, що
Фінансова криза у Бразилії за
розвиваються
рахунок прив'язаного обмінного
курсу
2000 р.
Переоцінений обмінний курс приз- Відплив інвестиційного капіталу
вів до кризи платіжного балансу
в Туреччині
Аргентина Накопичення дисбалансів у зов- Відхід інвесторів з країн Латинсь2002 р.
нішньому секторі Аргентини за
кої Америки
рахунок переоціненого курсу
12.2008 р. Велика фінансова криза
Зміна напряму руху іноземного
капіталу, криза ліквідності. Кожна
країна пройшла цю кризу порізному залежно від макроекономічного підґрунтя
Друга поло- Різке скорочення частки позикових Гострий дефіцит ліквідності у
вина
коштів
країнах єврозони
2011 р.
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інвесторів. Під тиском зовнішніх дисбалансів країна може вдатися до девальвації національної валюти для збільшення конкурентоспроможності
експорту, утворений дефіцит може покриватись за рахунок міжнародних
резервів центрального банку або ж за рахунок закордонних залучень.
Перша праця, в якій системно аналізувалась природа та структура кризи
платіжного балансу, була видана П.Кругманом у 1979 р.316. З того часу питанням моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу зацікавилась як ціла плеяда світових вчених, так і представники міжнародних та національних інституцій (МВФ, центральних банків країн та ін.). Підвищений інтерес до питання кризи платіжного балансу та до методів її прогнозування
викликаний тим, що в країнах, що розвиваються, валютні кризи є пусковим
механізмом системної фінансової кризи та несуть загрозу фінансовій стійкості країни чи всього регіону. Проаналізувавши історію криз платіжного балансу
(початок 90-х років ХХ ст. у Латинській Америці, кінець 90-х років XX ст. в Азії
та Східній Європі) бачимо, що кризи найчастіше вражають країни, які розвиваються. Хоча останні події, насамперед у країнах єврозони, демонструють,
що розвинені країни також не мають імунітету до цих проблем.
Кризи платіжного балансу можуть розрізнятись як за причинами утворення дефіциту за зведеним рахунком, так і за факторами, що призвели до
цього, а також і за наслідками. Тому кожна криза платіжного балансу є своєрідною, у процесі ж становлення теорії криз виокремлюють три покоління
моделей криз платіжного балансу. Моделі першого покоління з‘явилися
в результаті досвіду латиноамериканських криз у 1970–1980-х рр. Моделі
другого покоління виникли після кризи в європейських країнах в 1992–
1993 рр. та мексиканської кризи в 1993 р. Моделі третього покоління
з‘явилися в результаті азійської та російської кризи в 1997–1998 роках.
Відхід від Бреттон-Вудської системи ознаменувався тим, що кризи платіжного балансу почали відбуватись з певною періодичністю. Першими
дослідниками, які взялися за вивчення цього питання, були П.Кругман
(1979), Р.Флуд і П.Гарбер, які стали творцями моделей першого покоління.
Наступний вагомий внесок був зроблений у праці М.Обстфельда317, який
обґрунтовував вплив ірраціональних факторів та поведінки суб'єктів господарської діяльності на кризу платіжного балансу. Моделі третього покоління
Krugman P. A model of balance-of-payments crises // Journal of Money, Credit and Banking. –
1979. – Vol.11(3). – P. 311–325.
317 Obstfeld M. The logic of currency crises // NBER Working Papers 4640. – Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research; 1994.
316
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ґрунтуються на ширшому діапазоні праць, серед яких оновлена праця
П.Кругмана318, де значна увага приділяється впливу регулювання банківської сфери на потрясіння фінансової системи та її взаємозв'язок з кризою
платіжного балансу.
Основоположником досліджень криз платіжного балансу був П.Кругман,
який у своїй праці "Модель кризи платіжного балансу" (1979) визначив їх
фундаментальні причини та запропонував модель, яку пізніше назвали
"модель першого покоління". Ці моделі були поширеними впродовж 80-х
років та початку 90-х ХХ ст. В основі цієї теорії криза розглядається як різке
скорочення золотовалютних резервів країни в результаті спекулятивної
атаки на валюту, що в кінцевому результаті призводить до девальвації
обмінного курсу. Ця модель базується на припущенні, що спекулятивні
атаки на національну валюту виникають у результаті несприятливої макроекономічної кон‘юнктури та зміни фундаментальних макроекономічних
змінних. На той час більшість центробанків підтримували фіксований обмінний курс, тому саме девальвацію національної валюти і прийнято вважати кризою в рамках цієї моделі. Кругман стверджує, що головною причиною кризи є дефіцит бюджету, що фінансується за рахунок накопичення
державного боргу, який у кінцевому результаті покривається за рахунок
міжнародних резервів банку. Зміна макроекономічної кон‘юнктури (збільшення дефіциту державного бюджету, зростання інфляції чи безробіття)
спонукає інвесторів збільшувати обсяги купівлі іноземної валюти. Відповідно до моделей першого покоління для подолання макроекономічних дисбалансів уряд вдається до засобів монетарного та фіскального стимулювання, що в кінцевому рахунку призводить до поглиблення кризи.
Після розгортання валютної кризи в країнах Латинської Америки подальші дослідження призвели до появи моделей другого покоління. Вагомий внесок у їхню розбудову зробив М.Обстфельд, чиї моделі ґрунтувалися
на припущенні, що витрати на збереження фіксованого обмінного курсу
збільшуються, коли люди очікують чи лише підозрюють про можливу девальвацію обмінного курсу. Згідно з моделями другого покоління криза визначається діловими очікуваннями суб‘єктів господарської діяльності, чиї негативні
очікування спонукають до відходу від стану рівноваги з фіксованим обмінним курсом. Ця теорія ґрунтується на коригуванні економічної політики
у відповідь на спекулятивну атаку. При цьому кризовий сценарій може реаKrugman P. Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises // International Tax
and Public Finance. – 1999. – Vol. 6(4). – P. 459–472.
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лізуватись завдяки песимістичним очікуванням громадян навіть без фундаментальних макроекономічних змін. Також причиною валютної кризи є не
стільки політика, що проводиться органами центральної влади, скільки
політика від органів центральної влади, яку очікує ринок. Маріус Обстфельд
стверджує, що держава в умовах передкризового стану опиняється перед
вибором: відпустити обмінний курс чи підтримувати його. При девальвації
повинен робитись глибинний аналіз порівняння витрат з урахуванням витрат на фіксований курс при заданому рівні безробіття, фіскального сектора
та тенденціях розвитку банківського сектора. На відміну від моделей першого покоління обмінний курс розглядається як умовне зобов‘язання –
якщо уряд встановлює обмінний курс, то він може утримувати його до того
часу, поки це буде доцільним, але фіксований обмінний курс не є самоціллю сам по собі. Також у моделях другого покоління макроекономічна ситуація
не відіграє ключову роль, яка відводиться раціональним очікуванням учасників ринку. Але це означає, що в цих моделях відкидається взаємозв‘язок між
спекулятивними атаками та макроекономічними параметрами. За рахунок
того, що такий зв'язок працює в обох напрямах, можливими є ситуації наявності цілої множини рівноважних точок і криз, які розвиваються самі по собі.
У цих моделях розрізняють зони стійкості, в яких виникнення спекулятивних
атак є малоймовірним через те, що центри державного управління не відпустять курс ні за яких обставин. Є нестабільні зони, у яких витрати на утримання фіксованого обмінного курсу настільки великі, що спекулятивним атакам,
які призводитимуть до зміни валютного курсу, неможливо запобігти. У третій,
"невизначеній" зоні можливі кілька варіантів досягнення рівноваги, при яких
очікування інвесторів можуть мати різні наслідки. В одному випадку рівновага
виникає тоді, коли фіксований обмінний курс підтримуватиметься за умови
сприятливих очікувань, інша ж рівновага виникає тоді, коли несприятливі
очікування призводять до спекулятивної атаки та різкої девальвації.
Моделі другого покоління так і не змогли пояснити ті тенденції та процеси, які відбувались в Азії. Великою мірою це сталося тому, що під час валютної кризи в Азії був дуже поширеним ефект "інфікування". Також одночасно
з валютною кризою розгорталась боргова та фінансова криза, у результаті
такі процеси отримали назву "подвійної кризи" (twin crisis). Це зумовило
появу моделей третього покоління, що базувалися на припущенні щодо
поєднання валютних, кредитних ризиків і ризиків ліквідності, реалізація яких
призводить до банківських та валютних криз. Одним з теоретиків моделей
третього покоління виступив знову Пол Кругман. Він вважав одним з основ520
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них факторів валютних криз надмірне інвестування, тобто валютна криза
є симптомом банківської та фінансової кризи. Моделі третього покоління
ґрунтуються на таких припущеннях: в умовах дефіциту ліквідності уряд випускає державні облігації під урядові гарантії, щоб залучити кошти іноземного
інвестора. Накопичення таких зобов‘язань не супроводжується більш жорстким контролем за фінансовими та банківськими операціями. Залучення дешевих коштів без належного регулювання призводить до накопичення боргу
та утворення боргових "бульбашок". Далі це призводить до боргової кризи,
що через монетизацію бюджету веде до валютної кризи.
Одне з важливих питань, яке постає при формалізації чи моделюванні
будь-якого явища чи процессу, – це визначення залежної змінної, котра
б найточніше описувала цей процес. Аналіз моделей трьох поколінь демонструє, наскільки складним та багатогранним явищем є криза платіжного
балансу і яких форм вона може набувати. Якщо у моделях першого покоління криза платіжного балансу асоціювалась з відходом від фіксованого
обмінного курсу, то роль залежної змінної виконував офіційний обмінний
курс. Уже навіть у моделях другого покоління, не кажучи про моделі третього, такий підхід вичерпував себе і не міг бути ефективним.
Тому був уведений індекс валютного тиску, що мав складатися з основних компонент, які сигналізують про ймовірність зростання кризового стану319,. Індекс валютного тиску виконує функцію індикатора кризи платіжного
балансу. Ідея цього індексу полягає в тому, що різка зміна обмінного курсу,
обсягів міжнародних резервів та процентної ставки є тими індикаторами,
котрі змінюються в результаті кризи платіжного балансу. Девальвація обмінного курсу є класичним наслідком кризи платіжного балансу, таким чином накопичені зовнішні дисбаланси ринок вирівнює сам по собі. Якщо
ж зовнішній тиск є доволі високим і повинна відбутися девальвація обмінного курсу, але центральний банк за допомогою адміністративних важелів
штучно його втримує, тоді це позначається на зменшенні міжнародних резервів. Також для витіснення зайвої ліквідності на ринку, за допомогою якої
б виникав додатковий попит на обмінний курс, піднімаються процентні ставки. Отриманий індекс і використовується у подальших дослідженнях, як
змінна, що сигналізує кризу.
Kaminsky G.L., Reinhart C.M. The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments
problems // International Finance Discussion Papers 544. – Washington : Board of Governors of
the Federal Reserve System, 1996.; Kaminsky G.L., Lizondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators of Currency Crisis // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45(1). – P. 1–48.
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Цей індекс може використовуватись як неперервний індекс чи дискретний – набувати значення 1 чи 0: 1 – у випадку, якщо спостерігається кризовий момент і 0 – у випадку відсутності кризи. Для формалізації та вимірювання кризових явищ використовувався індекс валютного тиску, який складається з компонент, що визначають кризові піки. Такий індекс
розраховується для кожної з країн:
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де: rmt – обсяг міжнародних резервів центрального банку;  rm
відхилення зміни резервів;

 i,t

– обмінний курс;

e

(8.16)
– стандартне

– стандартне відхи-

лення зміни обмінного курсу; rt – ринкова відсоткова ставка ;  r – стандартне відхилення зміни ринкової вдсоткової ставки.
Перш ніж перейти до моделювання та оцінки ймовірності виникнення
кризи платіжного балансу в Україні, доцільно перевірити, чи спрацьовують
наші гіпотези про фактори, які визначають кризу платіжного балансу для
вибірки, яка ґрунтується на східноєвропейських країнах. Іншим завданням
першої частини дослідження є пошук специфіки кризи платіжного балансу
в Східній Європі. Для дослідження кризи платіжного балансу в Східній
Європі обирались країни, здатні проводити самостійну монетарну політику до кризи 2008 р., іншими словами, це країни СНД та ті, що не входили
до складу єврозони на кінець 2008 р.: Білорусь, Болгарія, Чехія, Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія й Україна. Дані грунтуються на місячній вибірці з січня 2000 р. до грудня 2012 р.320. Індекс валютного тиску, який використовується в дослідженні як залежна змінна,
розрахований для кожної з країн і складається з суми зміни реального
ефективного обмінного курсу (РЕОК) та міжнародних резервів, де кожна
з компонент зважена на своє стандартне відхилення. Набір незалежних
змінних становлять такі індикатори: частка міжнародних резервів у ВВП,
відношення міжнародних резервів до грошового агрегату М2, відношення
поточного рахунку, прямих іноземних інвестицій, експорту, імпорту, торговельний баланс та грошова база до ВВП, річне зростання грошової бази,
International financial system database [Електронгний ресурс ] / International Monetary Fund.
– Доступний з : http://www.imf.org/external/data.htm.; Eichengreen В. Contagious Currency crisis
/ B. Eichengreen, A. Rose, C. Wyplosz // NBER Working Papers 5681. - Cambridge. Mass.:
National Bureau of Economic Research, 19%.
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річне зростання цін на цінні папери та річне зростання випуску промислової продукції.
Для визначення змінних, які є значущими у поясненні кризи платіжного
балансу в Східній Європі, використовується панельна регресія. Індекс валютного тиску (ІВТ) є залежною змінною, який використовується і як неперервна незалежна змінна, і як бінарна змінна. Бінарна змінна на основі
індексу валютного тиску генерується таким чином: якщо значення ІВТ відхиляється від середнього значення ІВТ на часовому проміжку більше, ніж
на 2 стандартні відхилення, тоді бінарна змінна набуває значення 1. Після
того як бінарна змінна набула кризового значення, в наступні шість періодів
її значення дорівнюють нулю.
Результати оцінювання наведені у табл. 8.13. для неперервної залежної
змінної та для залежної бінарної змінної (в дужках – величина лагу).
Таблиця 8.13
Результати регресійного аналізу
Незалежні змінні

Реальний ефективний обмінний курс, річні зміни, % (-6)
Відношення поточного рахунку
до ВВП, % (-5)
Відношення прямих іноземних
інвестицій до ВВП, % (-5)
Відношення експорту до ВВП,
% (-6)
Ціни на цінні папери, річні
зміни, % (-6)
ІВТ(-1)

Панельна
регресія

-0.02***321
0.01
0.01
0.001***
0.001***
0.22**

Статистика Дурбіна – Ватсона 1.97

Незалежні змінні

Частка міжнародних резервів
у ВВП, річні зміни, %
Відношення поточного рахунку до ВВП, %
Відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП, %
Відношення експорту до ВВП,
%
Відношення грошової бази до
ВВП, %
Share prices, year-to-year
change, %
Константа

Пробіт
модель

0.01***
-0.01
0.05
0.02*
-0.02**
0.01***
-1.2***

Джерело: розраховано автором.

Табл. 8.14 містить зведений результат оцінок на панельних даних.
Отримані результати великою мірою співпадають з очікуванями, які ґрунтувались на теоретичних моделях кризи платіжного балансу та оцінками,
зробленими для латиноамериканських та азійських країн322,. Надійність
Імовірність того, що коефіцієнт буде відхилений менше 1%; ** менше 5%; *** менше 10%.
Krugman P. Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises.; Kaminsky G.L.,
Reinhart C.M. The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems.; Kaminsky G.L., Lizondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators of Currency Crisis.
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результатів підтверджена також і тим, що незважаючи на зміну методів
оцінювання та вибірки, відношення експорту до ВВП та річна зміна цін на
ринку цінних паперів є значимими у всіх специфікаціях. Також значимим
виявились відношення прямих іноземних інвестицій, грошової бази та частки імпорту у ВВП. Іншим цікавим висновком є те, що метод головних компонентів не є ефективним інструментом у моделюванні кризи платіжного балансу для Східної Європи на відміну від випадку азійських країн.
Таблиця 8.14
Оцінювання кризи платіжного балансу для Східної Європи
Метод оцінювання

Значимі незалежні змінні/
залежна змінна
Відношення експорту до ВВП, %
Відношення імпорту до ВВП, %
Відношення прямих іноземних
інвестицій до
ВВП, %
Річна зміна цін на
ринку цінних
паперів, %
Грошова база,
річна зміна, %
Економічна активність (річна зміна
цін на активи,
зміна резервів)

Агрегування
Агрегування
методом гометодом гоПробіт
ловних компо- ловних компомодель
нент, пробіт
нент, пробіт
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модель

Панельна
регресія

Пробіт
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ІВТ

ІВТ

Бінарна
змінна

+

+

+

+

+

ІВТ

Бінарна змінна

+

+

+

+

+

+

+

+

Джерело: розраховано автором.

Іншим цікавим висновком є те, що зміна цін на ринку цінних паперів не
є класичним індикатором і не часто зустрічається у дослідженнях. Її значимість підкреслює той факт, що країни Східної Європи дуже чутливі до припливу капіталу в країну. Беручи до уваги, що фондові ринки більшості країн,
що розвиваються, є доволі малими, ціни на акції легко піднімаються після
заходження на ринок іноземних гравців. Водночас такий капітал є переваж524
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но спекулятивним, а тому при погіршенні фінансового стану у світі стиснення ліквідності веде до виведення активів з країн, що розвиваються. Водночас, на відміну від досліджень, зроблених для інших країн, макроекономічні
фундаментальні змінні не є значимими. Це означає те, що криза платіжного
балансу визначається лише зовнішніми факторами.
Також проведений аналіз засвідчив неефективність застосування методу головних компонент для моделювання кризи платіжного балансу. Головна ідея цього підходу полягає в тому, щоб виділити індикатори із спільною
економічною сутністю і, таким чином показати, який з факторів впливає
більшою мірою. Інтерпретація результатів аналізу за допомогою методу
головних компонент ґрунтується на дослідженні, яка змінна з якою з компонент корелює найбільшим чином. За результатами обчислень перша компонента корелює з трьома змінними, які є компонентами платіжного балансу: відношення поточного рахунку до ВВП, відношення прямих іноземних
інвестицій до ВВП та торговий баланс до ВВП. Таким чином, перша компонента показує приплив та відплив капіталу в Україну.
Друга компонента відображає торговельну активність, що засвідчують
високі значення кореляції з відношенням експорту та імпорту до ВВП, та
рівнем монетарної бази до ВВП. Третя компонента є індикатором монетарної політики та для неї характерні високі значення кореляції з рівнем резервів до ВВП, монетарної маси. Четверта компонента відображає міру економічної активності й характеризується високою кореляцією зі зміною цін на
акції та міжнародними резервами.
Результати економетричних оцінок за допомогою пробіт моделі показали таке. Специфікація цієї моделі передбачає, що індекс валютного
тиску є незалежною змінною, а головні компоненти – незалежні змінні.
Але усі специфікації показали, що лише четвертий фактор може бути
корисним у оцінці зміни ймовірності, що криза платіжного балансу відбудеться. Оскільки аналіз за допомогою цього методу не є інформативним
та дуже корисним, він не використовуватиметься для моделювання кризи
платіжного балансу в Україні.
Для моделювання кризи платіжного балансу України використовується
індекс валютного тиску (1). Індекс описує збільшення валютного тиску
й відображає кризові та передкризові стани.
Індекс валютного тиску складається з двох обов‘язкових елементів: зміни міжнародних резервів та обмінного курсу, частина дослідників вважає за
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необхідне включення й відсоткової ставки до індексу323. Надалі постає питання, як найефективніше підібрати форму індексу, який би описував кризу
платіжного балансу для української економіки.
З міжнародними резервами все доволі зрозуміло, не виникає сумніву, яку
змінну обрати для цієї компоненти індекси валютного тиску. Щодо відсоткової
ставки, то найдоцільніше включати середню ставку за операціями на міжбанківському ринку, оскільки, на відміну від облікової ставки, вона більш
об‘єктивно показує реальну вартість коштів і менш політизована. Також вона
доволі оперативно реагує на зміну ситуації на ринку. Найбільші ж труднощі
пов‘язані з вибором змінної, яка відображатиме зміну обмінного курсу. При
виборі розглядалися три варіанти: обмінний середньозважений курс гривні до
долара, реальний ефективний обмінний курс, номінальний ефективний обмінний курс. Нижче, у табл. 8.15, наведені статистичні характеристики кожного з індексів, до складу якого входили зміна міжнародних резервів, одна змінна, яка позначала зміну обмінного курсу, також перевіряли, чи доцільно вводити відсоткову ставку (РЕОК – реальний ефективний обмінний курс, НЕОК –
номінальний ефективний обмінний курс).
Таблиця 8.15
Порівняння підходів при конструюванні
індексу валютного тиску

Показник

Стандартне відхилення
Середнє
значення

Індекси валютного тиску
Обмінний серед- Обмінний
Зміна
Зміна
Зміна
Зміна
ньозважений
середньоРЕОК,
РЕОК і
НЕОК,
НЕОК
курс, зміна резважений
зміна
міжна- резервів резерзервів і відсоткокурс
резервів і родні та відсотвів
вої ставки
і міжнародні відсотко- резерви
кової
резерви вої ставки
ставки

1,27

1,05

1,38

1,19

1,24

1,03

0,16

0,13

0,27

0,23

0,22

0,19

Джерело: розраховано автором.

Як бачимо, найменші стандарті відхилення, а отже, й найменша волатильність характерна для трьох модифікацій індексу валютного тиску: обмінного середньозваженого курсу, зміни резервів і відсоткової ставки; обKaminsky G.L., Reinhart C.M. The twin crises: the causes of banking and balance-ofpayments problems; Kaminsky G.L., Lizondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators of Currency
Crisis.
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мінного середньозваженого курсу і міжнародніих резервів та зміни НЕОК
з міжнародними резервами.
6

Індекси валютного тиску в Україні
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Рис. 8.7. Індекси валютного тиску в Україні
Джерело: розраховано автором.

Рис. 8.7 підтверджує, що суттєві відмінності між індексами відсутні й кожний з них доволі адекватно описує всі кризові стани. Тим не менше, бачимо,
що індекс валютного тиску, який складається з обмінного середньозваженого курсу, міжнародних резервів і відсоткової ставки, показує посилення
валютного тиску впродовж 2012–2013 рр. Тому для подальшого аналізу
в ролі залежної змінної буде використовуватись індекс валютного тиску,
який складається з середньозваженого обмінного курсу, відсоткової ставки
та міжнародних резервів. Кризовим епізодом вважатиметься перетинання
значенням індексу межі у два стандартні відхилення (червона лінія). Перетинання лінії в одне стандартне відхилення означає входження у "небезпечну зону" й передкризовий стан.
У різноманітних дослідженнях замість обмінного курсу використовуються значення номінального ефективного обмінного курсу, де кожний компонент зважується на свою дисперсію. Кризовими моментами прийнято вважати ті кризові епізоди, коли значення індексу валютного тиску менше за
середнє значення на два стандартні відхилення. Тут також немає єдиного
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погляду і цей поріг для кожної країни обирається індивідуально. Чим ближче країна до переходу в групу "розвинені країни", тим менш волатильними є її показники. Тому порогове значення у розмірі 1,5 відхилень буде
оптимальним для сигналізування порогу кризи.
У цьому дослідженні застосована формула (8.16) індексу валютного тиску, який емпірічно відображений на рис.8.8.
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Криза платіжного балансу

Рис 8.8. Індекс валютного тиску
Джерело: розраховано автором.

Рис. 8.8 засвідчує, що обраний підхід є вірним, оскільки чітко зафіксований кризовий епізод наприкінці 2008 р. Крім волатильного періоду початку
2000-го року, який не є цінним для аналізу, зважаючи на структурні реформи того періоду й виходу з кризи 1998 р., відображено передкризовий стан
кінця 2004 р. у зв‘язку з політичним шоком. Також індекс дуже гарно відображає посилення тиску і впродовж 2012 р., коли кризовий стан був близьким, але за рахунок адміністративних заходів Національного банку України
кризи вдалося уникнути.
На основі ARIMA-моделі був розроблений прогноз динаміки індексу валютного тиску з огляду на тренди, які складалися на травень 2013 р. Беручи до уваги, що індекс валютного тиску є стаціонарною змінною, оскільки
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показує відсоткові відхилення й у довготривалому періоді і коливається
навколо нуля, а також, незважаючи на статистичні результати тесту Дікі –
Фулера, який вказує, що про стаціонарність не можемо стверджувати однозначно, вважатимемо цей індекс стаціонарним. Відповідно, прогноз на основі ARIMA-моделі (2,0,1), наведено на рис. 8.9.
Прогноз індексу валютного тиску
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Рис. 8.9. Прогноз індексу валютного тиску
Джерело: розраховано автором.

У лютому 2014-го року індекс валютного тиску перетнув критичне значення, що сигналізувало про кризу платіжного балансу, на високу ймовірність такого сценарію вказував сигнальний підхід впродовж 2013 року.
В результаті накопичених дисбалансов зовнішнього сектору в умовах загострення політичної ситуації індекс валютного тиску сильно знизився, що
зумовлено як анексією Криму, так і АТО, що в умовах глибоких структурних
перетворень в економіці країни, призвело до класичної кризи палтіжного
балансу: девальвація національної валюти, втрата міжнародних резервів та
підвищення відсоткової ставки.
Надалі побудова регресійних залежностей індексу валютного тиску від
різних макроекономічних чинників дає можливість розробляти моделі для
систем раннього попередження криз. Адже вивчення та попередження криз
платіжного балансу є необхідною умовою забезпечення зовнішньої стійкості країни.
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Проведене дослідження дозволило сформулювати такі загальні висновки.
Згідно з теоретичними концепціями та аналітичними підходами до формалізації міжсекторних взаємозв‘язків у сучасних економічних моделях для аналізу та оцінки досягнення стабільного і збалансованого економічного розвитку
варто використовувати балансові моделі, які базуються на взаємозв‘язках
основних макроекономічних рахунків (їх можна представити у вигляді матриці
агрегованих макроекономічних співвідношень у СНР). Результати аналізу та
моделювання показників щодо оцінки рівнів економічних дисбалансів в Україні
за критеріями Процедури оцінки макроекономічного дисбалансів ЄС показали
наявність ряду дисбалансів та економічну нестабільність у ретроспективному
періоді 2003–2012 рр., а у 2013 р. – суттєві секторні дисбаланси в економіці
України. З огляду на те, що на сучасному етапі розвитку економіка України
перебуває у фазі економічного спаду, необхідно вчасно ідентифікувати загрозливі макроекономічні дисбаланси для оперативного виявлення та запобігання
можливим кризовим явищам.
У 2013 р. в економіці України поглибилися взаємопов‘язані між собою та
накопичені за останні п‘ять років диспропорції у формуванні секторної структури валового наявного доходу. Сектор нефінансових корпорацій через
завищені відсотки за кредитами втрачає левову частку свого потенційного
доходу через канал чистих доходів від власності у сектор фінансових корпорацій. У результаті в реальному секторі впродовж багатьох років формується
значний розрив між рівнем валового наявного доходу та рівнем валового
нагромадження основного капіталу, що стримує динаміку інвестицій. Такий
механізм знекровлення основних інвесторів економіки, з одного боку, робить
його інвестиційно неспроможним навіть для простого відтворення виробництва, а з іншого – змушує інтенсивно нарощувати зовнішні борги, які
останнім часом за своїми середньоквартальними обсягами чотирикратно
перевищують відповідні секторні заощадження і за п‘ять років збільшилися на
40 млрд дол. США.
Державні нефінансові корпорації, отримавши значні капітальні трансферти, поліпшили свої показники. Головним донором для державних
підприємств стали інші депозитні корпорації та страхові корпорації. Через
високий рівень чистих доходів від власності у секторі фінансових корпорацій постійно формується відносний "надлишок" заощаджень, оскільки він
не капіталізується, тобто не стає джерелом нагромадження основного
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капіталу в Україні. Фінансові корпорації використовують "надлишок" для
повернення зовнішніх боргів і є єдиним сектором, у якого боргова залежність зменшується на тлі постійного нарощення боргової піраміди в секторі
ЗДУ та НК.
Наслідки довготривалого перекосу в структурі корпоративних доходів та,
відповідно, валових заощаджень, є руйнівними для інвестиційних процесів
і динаміки ВВП в економіці України, причому не тільки в короткостроковій, але
й у довгостроковій перспективі. В період загострення міжнародної конкуренції
та зменшення митних бар‘єрів економіка України стає дедалі вразливішою
через відсутність позитивних зрушень щодо модернізації виробництва, що
виявляється у розширені частки імпорту як на ринку товарів проміжного
споживання, так і на ринках кінцевого використання.
У 2013 р. також посилився негативний структурний зсув між сектором
загального державного управління (ЗДУ) і домашніми господарствами (ДГ).
Ще напередодні фінансової кризи сформувалися серйозні відхилення фактичних рівнів ВНД сектора ЗДУ від безпечних, що створювало постійний
дефіцит ресурсів для поточних і капітальних витрат і призвело до того, що
за чотири роки державний борг збільшився більш ніж у 4 рази. Сама тенденція постійного збільшення зазначеного розриву свідчить про те, що уряд
не тільки не протидіє загрозливим тенденціям, але й сприяє їхньому продовженню. Це підтверджується тим, що у І кв. 2013 р. сектор ЗДУ отримав
15,4%, а сплатив 25,1% соціальних трансфертів відносно ВНД. Тобто дефіцит уже становить майже десяту частину квартального ВНД, тоді як у І
кв. 2012 р. цей показник був меншим (7%).
Бюджетом 2013 р. передбачалося подальше підвищення соціальних
стандартів, що автоматично віддзеркалюється на розмірах пенсій
і заробітних плат працівників бюджетної сфери, а отже, зумовило ще більший розрив у отриманих і сплачених соціальних трансфертах сектора ЗДУ,
котрий покриватиметься нарощенням державного боргу. Подальша політика неузгодженого з ресурсними можливостями сектора ЗДУ підвищення
соціальних стандартів є деструктивною для економіки загалом. Саме така
політика призвела до витіснення нефінансових корпорацій з внутрішнього
ринку запозичень, вплинувши на посилення викривлень у доходах некорпоративних інституційних секторів економіки. Для підтримки стабільності та
фінансового балансу валовий наявний доход сектора ЗДУ не повинен знижуватися нижче економічно виправданого та безпечного рівня, що створить
умови для підтримки балансу в секторних доходах і витратах. У ситуації,
531

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

що виникла, вагомим чинником припинення зростання боргової піраміди,
активізації інвестиційних процесів та, відповідно, підвищення темпів приросту ВВП є гармонізація структури ВНД між фінансовими та нефінансовими
корпораціями із ефектом підвищення рівня ВНД сектора НК до 12,5% від
загального ВНД. Для цього необхідні кардинальні зрушення на ринку запозичень: зниження відсоткових ставок за кредити, що потребує керованого
згортання ринку ОВДП, а це, в свою чергу, можливо лише за умови підвищення рівня ВНД сектора ЗДУ до безпечного рівня 23,6%, тобто означає
припинення економічно безпідставного підвищення соціальних трансфертів
або навіть їхнє "заморожування" на декілька років.
Грунтовний аналіз формування балансів інституційних секторів економіки України в розрізі показників підсекторів розкриває глибші проблеми
у формуванні макроструктурних чинників розвитку, ніж на рівні секторів.
Виявлено, що в економіці мають місце не тільки порушення базових пропорцій макроархітектури з небезпечним зниженням рівня ВНД у нефінансових
корпораціях і секторі ЗДУ, баланси яких є найбільш дефіцитними, але
й неоднакові умови господарювання та доходоутворення для різних підсекторів одного і того ж сектора. Так, для приватних підприємств найбільш
сильний негативний вплив на обсяги та рівні ресурсної частини балансу
зчинив відплив чистих доходів від власності як у підсектор роботодавців
(виплата дивідендів), так і в підсектор інших депозитних корпорацій. Водночас у четвірці головних отримувачів чистих доходів від власності виявилися
підсектор центральних органів державного управління та підсектор одержувачів доходів від власності та трансфертів. Державні нефінансові корпорації користуються тим, що отримують значні капітальні трансферти, завдяки чому майже удвічі зменшили своє чисте запозичення. Головним донором
для державних підприємств стали інші депозитні корпорації та страхові
корпорації, перш за все – державні. В останні роки сектор домогосподарств
майже повністю витіснив інші інституційні сектори в розподілі ВНД, наростивши свою частку в скоригованому валовому наявному доході до 92,8%
у 2013 р. проти економічно безпечного рівня 80%.
У секторі домогосподарств найбільш вагомі профіцити балансу, обсяги
чистого кредитування формуються в підсекторах найманих працівників,
роботодавців та самостійно зайнятих, які відповідно до методології СНР
разом із підсектором одержувачів доходів від власності і трансфертів формують сектор домашніх господарств, однак відсутність достатньої капіталізації цих заощаджень не перетворює їх на дієвий інвестиційний ресурс.
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Лише досягнення стану збалансованості в ресурсах і втратах кожного
з секторів та підсекторів дозволить сформувати необхідні структурні передумови для виходу із інвестиційної кризи і оздоровлення загальної макроекономічної ситуації.
Вагомі збитки національного господарства за роки кризового та післякризового періодів на тлі посилення дисбалансів розвитку у виробничій,
бюджетно-фінансовій, зовнішньоекономічній та інших сферах спричинені не
стільки впливом зовнішньої фінансово-економічної кризи, скільки внутрішніми економічно небезпечними деформаціями у системно-відтворювальних
процесах, пов‘язаними передусім з існуванням неефективної, переобтяженої
структури економіки та низькотехнологічного експорту. Відкрита вітчизняна
економіка сьогодні критично залежить від впливу коливань світової
кон‘юнктури на вузьку групу українських експортних товарів сировинної та
напівфабрикатної спрямованості, що в умовах посилення цінової конкуренції на світових сировинних ринках створює загрози падіння міжнародної
конкурентоспроможності українських товарів і знижує потенціал протидії
економіки України зовнішнім шокам.
Посилення негативних наслідків глобальної кризи для економіки України
спричинене глибокими структурними диспропорціями у виробництві. До
основних з них належать: низький рівень ВДВ у загальному випуску товарів
і послуг та за окремими галузями; випереджаюче зростання цін проміжного
виробництва та цін природних монополій порівняно з цінами на кінцеву
продукцію і, внаслідок цього, найсприятливіші умови розвитку експортоорієнтованих сировинних галузей порівняно з внутрішньо орієнтованими,
що випускають продукцію з підвищеним рівнем доданої вартості; вагома
частка сировини і низькотехнологічної продукції в обсязі експорту; незбалансованість попиту та пропозиції вітчизняних товарів на внутрішньому ринку
за випереджаючих темпів зростання заробітної плати відносно продуктивності праці та динаміки ВВП. Структурна незбалансованість виробництва
загалом стала одним із основних чинників масштабного спаду вітчизняного
виробництва в умовах розгортання світової системної кризи та стагнації
зовнішнього попиту на продукцію українських товаровиробників.
Проведений порівняльний аналіз динаміки структурних зрушень у країнах ЄС із трансформаційною економікою та в Україні показав: якщо в європейських країнах діяльність щодо створення та просування на ринок нових
видів продукції стає умовою збереження конкурентоспроможності і прибутковості виробництва, то в існуючій моделі економічного розвитку України
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відсутня мотивація для активізації інноваційного розвитку, а роль "центрів
прибутковості" в сировинно орієнтованій економіці відіграють експортоорієнтовані види діяльності з випуску сировинної (напівфабрикатної) продукції.
Водночас у складних умовах післякризового розвитку недоцільно протиставляти сировинний та інноваційний розвиток – навпаки, держава має
одночасно розвивати пріоритетні напрями, пов‘язані як з інноваційною
економікою, так і з сировинною, а пропорції між ними необхідно цілеспрямовано регулювати, зважаючи на стратегічні завдання довгострокового
економічного розвитку. Тобто експортоорієнтовані галузі в перспективі мають розвиватися і зміцнюватися, проте в умовах посилення глобальної
макронестабільності зростаючу роль з позиції цілей та завдань довгострокової структурної політики мають відігравати внутрішні фактори. Для переорієнтації економіки на застосування ендогенно орієнтованої моделі розвитку, що спирається на внутрішній попит та внутрішні фактори впливу, необхідно забезпечити прискорений розвиток інвестиційно спрямованих видів
діяльності, що працюють на внутрішній ринок. Це зменшуватиме негативний вплив екзогенних факторів, пов‘язаний із перманентними змінами
кон‘юнктури світових ринків, і сприятиме реалізації потенційних можливостей перебудови структури виробництва на інноваційній основі та сталого
розвитку національного господарства. Результативність просування в цьому
напрямі значною мірою залежатиме від тієї ролі у розвитку регіональних
інтеграційних процесів і, відповідно, від того місця, яке країна найближчим
часом займатиме у системі міжнародних інтеграційних зв‘язків.
За результатами виконаних розрахунків динаміки структурних зрушень
економіки України за роки докризового та післякризового періодів доведено, що в умовах посилення внутрішніх протиріч і диспропорцій під тиском
глобальної системної кризи інтегральні індекси структурних змін в економіці
України (у фактичних цінах) значно погіршились за збереження позитивної
структурної динаміки за фізичними обсягами галузевих випусків, що свідчить про певні можливості активізації структурної складової розвитку за
умов здійснення цілеспрямованої цінової політики, орієнтованої на стимулювання випуску продукції з підвищеним рівнем доданої вартості, передусім інноваційного характеру.
Проведене дослідження засвідчило посилення впливу цінових факторів
на збалансованість попиту та пропозиції на всіх основних ринках економіки
України і, насамперед, на ринку кінцевих продуктів та послуг. Аналітична
оцінка впливу окремих цінових факторів на динаміку сукупного попиту та
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пропозиції дозволила визначити особливості цього впливу в сучасних умовах, характерних для економіки України, зокрема те, що, за масштабами
та глибиною впливу на баланс ринку кінцевих товарів та послуг збереження значної залежності економіки України від зовнішньої торгівлі ставить зовнішньоекономічні фактори на перше місце. Серед цих факторів
найвпливовішим став валютний курс. Водночас одним із вагомих чинників
інфляції залишається динаміка індивідуальних середніх витрат, що виступають основним формуючим фактором цін виробників. Економіка України є ресурсомісткою, що зумовлено не лише структурою виробництва,
в якій висока питома вага капіталомістких та сировинних видів діяльності,
але й застарілими технологіями. І саме це стає основною перешкодою
ефективній адаптації пропозиції українських товаровиробників до змін
у сукупному попиті.
Проведена аналітична оцінка впливу цінових факторів на макроекономічну збалансованість дозволила розробити сценарії розвитку цінових процесів у короткостроковій перспективі та підвищити достовірність прогнозування цінової динаміки та обсягів основних макропоказників, що використовуються у моделях оцінки дисбалансів у розрізі основних секторів економіки.
Слід підкреслити, що найвагомішим чинником порушення рівноваги на всіх
основних ринках є політична нестабільність, і тому стабілізація соціальнополітичних аспектів суспільного життя в Україні є найголовнішою, першочерговою та необхідною умовою виходу з економічної кризи та відновлення
зростання економіки, модернізація якої має бути спрямована на забезпечення посилення ендогенних факторів розвитку.
Аналіз показав, що в кранах світу протягом 1990–2012 рр. відбувалася постійна зміна структури економіки на користь сфери послуг. Країни
з найвищим ВВП на душу населення характеризуються порівняно вищою часткою доданої вартості сфери послуг у ВВП та вищою часткою
зайнятих у сфері послуг у загальній чисельності зайнятих, що свідчить
про високу значимість розвитку сфери послуг для забезпечення екон омічного зростання.
У сучасній структурі української економіки сфера послуг не займає провідного місця, що свідчить про певну відсталість України на шляху розбудови постіндустріальної економіки. Між тим результати економіко-математичних досліджень свідчать про наявність суттєвого позитивного впливу
динаміки сфери послуг і збільшення її частки у ВВП на рівень загального
макроекономічного розвитку та рівень життя населення в Україні. Порівняно
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невисокі темпи зростання експорту та імпорту послуг, а також їх невисока
частка в загальних обсягах зовнішньої торгівлі країни свідчить про низький
рівень інтеграції України у світові ринки послуг. Позитивним з точки зору
забезпечення майбутнього розвитку економіки на інноваційних засадах
є те, що чільне місце у структурі сфери послуг займають такі перспективні
напрями, як "Інформація та телекомунікації" та "Професійна, наукова та
технічна діяльність". Суттєвим ризиком суспільного розвитку України вбачається дуже низька частка у структурі послуг таких важливих напрямків, як
"Освіта", "Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги", "Мистецтво,
спорт, розваги та відпочинок", які є основою для розвитку людини, рівня та
якості життя населення, якості людського капіталу. У цьому контексті підвищення економічної ефективності сфери послуг слід очікувати від подальшої інтенсифікації напрямів "Інформація та телекомунікації" та "Професійна, наукова та технічна діяльність" і суттєвого підвищення місця й ролі
"Освіти", "Охорони здоров‘я та надання соціальної допомоги", "Мистецтва,
спорту, розваг та відпочинку", у тому числі за рахунок вирівнювання заробітної плати до середнього по економіці.
Забезпечення ефективного розвитку через розбудову економіки знань
потребує формування відповідного "знаннєвого" середовища, в першу чергу – створення якісної системи науки і освіти. Україна має високий рівень
забезпеченості населення послугами освіти. Як результат, показники грамотності дорослого населення, охоплення населення початковою, середньою і вищою освітою перебувають на рівні країн з дуже високим рівнем
розвитку людини і є одними з найвищих серед групи країн з високим рівнем
розвитку людини, до якої належить Україна. Для України характерний досить високий рівень державних витрат на освіту (як частки у ВВП), а останні, згідно з результатами економіко-математичних досліджень, спричинюють позитивний і суттєвий вплив як на реальну динаміку ВВП, так і на індекс людського розвитку, що відповідає теоретичним уявленням про
позитивний характер впливу видатків розвитку (якими є видатки на освіту)
на макроекономічну динаміку.
За тенденції збільшення у структурі Зведеного бюджету видатків на
освіту та високого рівня забезпеченості освітніми послугами в Україні спостерігається суттєве відставання за рівнем ВНД на душу населення, що
свідчить про низьку макроекономічну ефективність освіти та існування дисбалансу між освітою й економічним розвитком. Збільшення державних витрат на професійно-технічну та вищу освіту не зумовлюють збільшення
536

Висновки

частки інноваційної продукції у загальному випуску (згідно з економікоматематичними дослідженнями державні видатки на професійно-технічну
і вищу освіту не мають позитивного впливу на збільшення випуску інноваційної продукції), що свідчить про економічну неефективність (нерезультативність) означених державних витрат. Частка інноваційної продукції не
залежить також і від динаміки індексу людського розвитку. Тобто якісний,
у тому числі освітній, рівень населення не чинить відповідний вплив на
розвиток інноваційних процесів в економіці України, або, іншими словами,
в Україні існує дисбаланс між високим освітнім рівнем населення і розвитком економіки на інноваційних засадах.
Суттєвим ризиком інноваційного розвитку в Україні є державна політика
щодо стимулювання і розвитку наукових досліджень. Міжкраїнні порівняння
свідчать, що високорозвинені країни з найбільш високим доходом (ВНД) на
душу населення використовують на державне фінансування наукових досліджень і розробок найбільш високу (порівняно з іншими країнами) частку
виробленого ВВП, а також утримують найбільшу кількість науковців у розрахунку на 1 млн населення. Відповідно рівень інноваційного розвитку таких країн також є порівняно найвищим, що відображається кількістю виданих патентів у розрахунку на 1 млн населення. Або, іншими словами, політика високих державних витрат на наукові дослідження та підтримання
високого рівня чисельності науковців через активізацію інноваційних процесів зумовлює суттєвий економічний ефект та зростання рівня життя населення. В Україні упродовж 2000–2012 рр. спостерігається тенденція зменшення питомої ваги обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт
у ВВП, наслідком чого стало аналогічне скорочення питомої ваги інноваційної продукції в обсязі реалізованої промислової продукції, а останнє свідчить про сповільнення інноваційних процесів в економіці України. При цьому економіко-математичні дослідження свідчать про позитивний і суттєвий
вплив питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт
у ВВП на динаміку реального ВВП.
Сучасні моделі економічного зростання базуються на положенні, що
економічна рівновага в ринкових умовах є дуже нестійкою, що потребує
державного втручання та регулювання процесів суспільного відтворення,
у тому числі за допомогою податково-бюджетної політики. В умовах посткризового розвитку державна функція економічного регулювання набуває
дедалі більшої ваги з точки зору забезпечення економічного зростання.
У цьому контексті особливого значення набуває дослідження перспектив537

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

ного розвитку національних економік з допомогою економікоматематичних моделей, які дозволяють в експериментальному режимі
оцінити та проаналізувати економічні наслідки планованих регуляційних
впливів держави.
У сьогоднішніх умовах більшість країн світу і, зокрема, розвинені крани,
не можуть збалансувати бюджети за доходами і видатками. Поширеність та
поглиблення цього явища є визначальним фактором макроекономічного
розвитку як окремих країн, так і міжкраїнних угрупувань, а отже, потребує
детального дослідження та аналізу. Стосовно України аналіз динаміки бюджетного дефіциту та обсягів державного боргу в розрізі його складових,
проведений за період 2007–2012 рр., показав, як відхід від поміркованої
бюджетної політики може призвести до швидкого розкручування боргової
спіралі та виникнення вкрай важких проблем для майбутніх бюджетів та
макроекономічної ситуації в країні. Необхідність розроблення та реалізації
антикризової політики держави викликана тим, що, з одного боку, держава
створює інституційні основи ринку, підтримує його функціонування, а з іншого – пом‘якшує негативні наслідки його дії. Коригування бюджетної
політики з урахуванням циклічності економічного розвитку та реалізація
антикризових заходів з метою профілактики та попередження кризових
явищ в економіці знижує негативний вплив світових криз на економіку
країни та дає змогу виходити з кризи з мінімальними втратами. З метою
пом‘якшення циклічних коливань мають використовуватися відповідні
інструменти бюджетного-податкового регулювання та розроблятися бюджетно-податкова політика держави, що відповідатиме кожній фазі економічного циклу з чітким розмежуванням її заходів у коротко-, середньота довгостроковому періодах.
Важливим питанням розвитку української економіки, де тіньовий сектор,
за різними підрахунками, становить від 30 до 60% ВВП (за офіційними даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у 2012 р. становив 31%
ВВП, а у І кв. 2013 р. підвищився до 32%), є легалізація бізнесу. В цьому
контексті важливим для дослідження є адекватне, гармонізоване з вимогами міжнародної статистики державних фінансів визначення розміру податкового тиску. Економічна криза 2007–2009 рр. яскраво продемонструвала
значущість державного регулювання для забезпечення суспільного розвитку та важливість здійснення виваженої та ефективної податково-бюджетної
політики для забезпечення макроекономічного зростання. З огляду на
зазначене слід зауважити, що в сучасних моделях зростання важливе
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значення надається аналізу та оцінці регулятивної, зокрема податковобюджетної, функції держави у контексті забезпечення сталого економічного розвитку.
Одними з основних факторів, що перешкоджають запровадженню передбачених Програмою механізмів та, відповідно, реформуванню ЖКГ
і проведенню модернізації житлово-комунальної інфраструктури, є недосконалість тарифної політики; системи соціальної підтримки населення;
законодавства, що регулює діяльність на ринках ЖКГ. Ключовим фактором у забезпеченні належного функціонування житлово-комунальної інфраструктури та її модернізації є питання тарифної політики. Останнім
часом у цій сфері відбулися позитивні зміни. Водночас передбачені Меморандумом між Україною та МВФ відповідні заходи будуть успішними
для країни та суспільства, якщо держава запровадить належну соціальну
підтримку населення з низьким рівнем доходів. Для їх виконання Мінсоцполітики працює над удосконаленням обчислення сум індивідуальної
грошової допомоги, способу її доведення до отримувача, а також удосконаленням адміністративних процедур, пов'язаних з отриманням доступу
до цієї допомоги.
Суттєвим фактором, що перешкоджає залученню приватного бізнесу до
модернізації житлово-комунальної інфраструктури, є недосконалість законодавства у цій сфері. На сьогодні воно містить цілу низку системних проблем,
які взагалі не дають змоги суб‘єктам ринку зрозуміти, на яких засадах,
з використанням яких правил працює ця сфера. Важливою перепоною для
підвищення ефективності функціонування систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення є й роздробленість і велика кількість малих
підприємств, що не дає змоги концентрувати кошти для проведення модернізації, залучення кредитних ресурсів, запровадження нових сучасних технологій. Усі ці проблеми неможливо розв‘язати шляхом суто косметичних
змін до існуючого законодавства та поступовим підвищенням тарифів на
відповідні товари/послуги. Необхідне проведення комплексних системних
перетворень, зокрема, щодо розроблення та запровадження нових підходів
до організації ринків, що відносяться до житлово-комунальної сфери, у
тому числі щодо формування тарифів.
Проведений аналіз впливу бюджетного дисбалансу на макроекономічну
збалансованість в Україні засвідчив виразне домінування серед факторів,
які розглядалися, показника зміни обсягів внутрішнього державного боргу.
Формування ІСЦ відбувається під впливом динаміки обсягу пропозиції
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грошей в економіці. При цьому грошовий агрегат М2 перебуває у тісному
кореляційному зв‘язку з показником державних внутрішніх запозичень
у частині цінних паперів. Динаміка внутрішніх боргових зобов‘язань
держави також є одним із факторів впливу на визначення курсу обміну
гривні до долара США. Такий вплив, зокрема, здійснюється через
використання гривні, емітованої під час розміщення ОВДП на первинному
ринку, в операціях купівлі-продажу іноземної валюти. Також отримав
підтвердження статистичними даними економіки України відомий ефект
заміщення інвестицій через вплив внутрішніх державних запозичень на
обсяги і вартість позичкового капіталу. Результати проведеного сценарного моделювання на перспективу 2014 р. дали можливість визначити
критичний розмір дефіциту бюджету, який становить 5,4% від ВВП. При
визначенні критичного розміру дефіциту враховувалося існування ефекту
часткової компенсації зменшення бюджетних надходжень унаслідок дії
інфляційного податку.
Дедалі більше розширення сегмента світової торгівлі в рамках вертикальної спеціалізації виробництва (за ланцюжком створення доданої вартості) вимагає, щоб у окремих країн була можливість надійного/гарантованого
імпорту товарів та послуг проміжного споживання, котрі потім використовуються для виробництва експортних товарів. З метою стабілізації такого
імпорту країни з високою імпортомісткістю експорту (в тому числі Україна)
зацікавлені у зниженні імпортних мит на первинні ресурси, щоб змешити
економічну вразливість та підвищити стійкість економіки (поряд зі зростанням частки переробної промисловості; зниження товарної та географічної
концентрації експортних поставок).
Розрахунки імпортомісткості українського експорту свідчать, що: поперше, експорт України є значно більш імпортомістким, ніж виробництво
в цілому (експортуються продукти та послуги більш імпортомістких видів
економічної діяльності); по-друге, український експорт є одним із найбільш
імпортомістких в Європі; по-третє, зростання обсягів імпорту значною мірою
залежить від зовнішнього попиту на експортні товари та послуги вітчизняного виробника; по-четверте, ключовим елементом українського експорту
за мінусом імпортної складової є експорт продовольчих товарів. Надалі
дослідження можуть бути розширені в таких важливих напрямах, як: розрахунок "факторомісткості" експорту; розрахунок імпортомісткості експорту
в географічному розрізі – у розрізі окремих країн та груп країн (ЄС-27, Митний союз); розрахунок імпортомісткості експорту з виокремленням впливу
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динаміки умов торгівлі; розрахунок балансу зовнішньої торгівлі за доданою
вартістю для окремих країн та груп країн.
Розвиток методів та моделей прогнозування економічних процесів є актуальним завданням, особливо щодо їх використання для кількісного аналізу перевірки ефективності та дієвості регуляторної політики держави у кризові періоди. Ключовою ланкою для цього є системний підхід, який дає
можливість аналізувати всі сторони явища та вимагає розгляду якомога
більшої сукупності показників. Але на поточне значення показника впливають його значення в минулому, а разом з ними й інші змінні. Таким чином,
значення функціональної змінної визначається як авторегресійними, так
і кореляційними залежностями. Найбільш популярними методами для прогнозування багатовимірних процесів є використання моделі корекції похибок (ECM) або моделі векторної авторегресії (VAR) за наявності коінтеграції між різними елементами нестаціонарного багатовимірного часового
ряду. В монографії розроблено комплекс економетричних моделей з лаговими змінними для прогнозування дисбалансів у секторальному розрізі
економіки України. Побудовано комплекс моделей векторної авторегресії,
а також моделі корекції похибок для прогнозування дисбалансів у секторальному розрізі економіки України. Також побудовано моделі з панельними
даними для прогнозування відповідних показників дисбалансів.
При формуванні політики забезпечення стабільності у сфері зовнішніх
платіжних відносин необхідно зважати на те, що засоби і механізми такої
політики не є стандартними та незмінними. Відносна роль різних факторів
формування платіжного балансу є неоднаковою для країн, що перебувають
на різних стадіях економічного розвитку, мають різний ступінь зрілості ринкових інститутів та різний рівень лібералізації економіки. Підвищення рівня
соціально-економічного розвитку та ступеня інституційної зрілості спричинює й відносне зниженні ролі фактора торговельного балансу і підвищення
ролі факторів, що формують фінансові потоки, насамперед – різниць
у відсоткових ставках. Більш розвинені країни здатні підтримувати рівновагу
платіжного балансу при стабільно завищеному рівні курсу національної
валюти, тоді як менш розвинені країни, як правило, змушені підтримувати
занижений курс валюти для забезпечення належного рівня міжнародної
конкурентоспроможності.
До основних методів регулювання ПБ країни в разі різкого порушення
зовнішньої економічної рівноваги, що є сумісними з нормами міжнародних
організацій, належать: інструменти впливу на торгівлю (тимчасові обме541
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ження імпорту з метою зменшення дефіциту торговельного балансу; девальвація національної грошової одиниці з метою підвищення конкурентоспроможності національного експорту та обмеження імпорту); контроль за
транскордонними потоками капіталу; інструменти макроекономічної політики (обмеження витрат державного бюджету; підвищення облікової ставки
центрального банку); механізми контролю за фінансовим сектором (контроль за станом банківського сектора економіки та якістю кредитних портфелів банківської системи; контроль за ринками цінних паперів); інструменти структурної політики (методи корекції структури національної економіки;
методи впливу на споживчі преференції всередині країни). У тому разі,
якщо порушення рівноваги платіжного балансу спричинене головним чином
структурними факторами, застосування традиційних методів регулювання
платіжного балансу через регулювання валютного курсу та митно-тарифні
методи не може бути достатньо ефективним. Пріоритет тоді має бути за
методами впливу на зміну структурних параметрів економіки та на споживчі
преференції всередині країни.
Глобалізація економіки та поширення процесів міжнародної інтеграції на
регіональному рівні зумовлюють істотну модифікацію умов формування
платіжних балансів країн, серед яких ключову роль відіграють тенденції до
прогресуючої лібералізації світової торгівлі товарами та послугами, суттєвої
лібералізації фінансових ринків і формування їх глобальної інфраструктури,
поширення та посилення діяльності транснаціональних корпорацій, віртуалізації світових ринків і значного посилення дії суб‘єктивного фактора
в організації ринків. Ці процеси, поряд зі створенням нових можливостей
для економічного зростання та підвищення ефективності, обумовлюють
значне посилення ризиків, пов‘язаних зі спонтанними процесами зміни відносних цін та змінами товарних потоків, віртуалізацією процесів ціноутворення на окремих світових ринках і раптовими переміщеннями великих мас
ліквідного капіталу. Ці фактори є головними чинниками, що зумовлюють
підвищення нестабільності платіжних балансів країн.
Формування платіжних балансів в умовах поширення процесів глобалізації та регіональної інтеграції об‘єктивно вимагає дедалі зростаючої координації макроекономічної політики між країнами на основі спільно погоджених на глобальному та регіональному рівнях принципів. Загальні принципи
регулювання платіжного балансу в умовах нестабільності та посилення
ризиків настання глобальної фінансово-економічної кризи повинні спиратися на формування в цілому здорових макроекономічних, інституційних пе542

Висновки

редумов і ключових стандартів фінансової системи для забезпечення загальної стійкості економічних систем, включаючи стандарти прозорості
даних, належне фінансове регулювання та нагляд, підвищення якості інституційної та фінансової інфраструктури. Вони мають передбачати: налагодження на глобальному рівні ефективної системи раннього попередження
про критично зростаючі дисбаланси; обмеження застосування протекціоністського інструментарію заради відновлення рівноваги платіжного балансу
та надання пріоритету заходам зі стимулювання потенціалу конкурентоспроможності вітчизняних виробників; відмову від маніпулювання валютними
курсами заради отримання штучних конкурентних переваг; запровадження
більш суворого контролю за переміщенням ліквідного капіталу ("гарячих
грошей"); обмеження неконтрольованого зростання обсягів міжнародних
операцій фінансовими деривативами.
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