20 листопада 2009 р. в Інституті економіки та прогнозування НАН України відбулася
конференція “Промислова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності
національної економіки”, на яку було запрошено провідних фахівців інституту, представників
Міністерства промислової політики, Міністерства економіки, апарату Верховної Ради
України, Інституту економіки Російської Академії Наук, Міжнародних організацій,
Національного інституту стратегічних досліджень України, Інституту економіки
промисловості НАН України та інших науково-дослідницьких та академічних закладів
країни.
У цьому номері журналу представлені матеріали виступів та тези доповідей учасників
конференції (в авторському варіанті).
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Вступительное слово директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академика В.М.Гейца на
конференции “Промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики”.
Приветствую всех в не очень хорошие, тяжелые кризисные времена. Хотя для специалистов, экспертов и ученых
время сейчас как раз очень хорошее – ведь есть возможность
высказаться и есть надежда быть услышанными.
Хотел бы обратить ваше внимание на важный, с моей
точки зрения, вопрос. Промышленная политика в современных условиях глобального кризиса приобретает исключительно новое содержание, что еще более усиливает ее значимость. В чем же состоит это новое содержание и, собственно,
в чем суть проблемы?
Нынешний кризис, несмотря на свою финансовую природу и последовавшую рецессию, может вызвать депрессию
в экономике. Выход из нее так или иначе будет определяться новой волной технологического подъема. В этом смысле
речь идет о технологиях, которые своим развитием предвосхищают новый этап “промышленной революции”, – прежде
всего связанных с энергосбережением и зелеными технологиями, а также биотехнологиями, непосредственно касающимися человека и его здоровья. Важно, что влияние их не
опосредованное, а прямое, поэтому целый ряд задач ставят
совершенно по-новому.
Я не буду упоминать, хоть это и важно, те весьма интересные мысли, которые появляются в последнее время в
научной литературе – они возникали и раньше. Смысл их в
том, что если мы действительно имеем дело с этапом перехода к новому экономическому укладу, создание условий
для его реализации – важнейшая задача современности,
пути решения которой различны. Из истории мы знаем, что
предыдущий технологический подъем начался после Второй мировой войны, когда для него возникли необходимые
предпосылки. Напоминаю это для того, чтобы вы понимали,
задачи какой сложности стоят перед нами сегодня – ведь в
условиях глобального кризиса, прежде всего финансового,
для стран-лидеров весьма проблематично получить ресурсы
для обеспечения новой волны технологического подъема.
Естественно возникает глобальная проблема, для решения
которой будет осуществляться индустриальное движение
с Запада на Восток, поскольку необходимо сохранить индустриальные технологии Запада, чтобы максимально использовать действующий капитал для получения соответствующих доходов для технологического обновления. Такое
движение с Запада на Восток предопределяет продвижение
технологий и товаров и вовлечение в этот процесс наших
стран, каждая из которых должна решать имеющиеся проблемы по-своему.
Так ли это? Наши наблюдения и анализ, проведенный
еще несколько лет назад, подобный вывод подтверждает. У
Украины неэквивалентный обмен товарами индустрии с Западом, но зато – избыточный торговый баланс с Востоком по
товарам с высокой добавленной стоимостью. Эту тенденцию
бизнес за прошедшие десять лет уже как бы ощутил. Естественно, чем дальше развитие будет следовать с Запада на
Восток, тем более осмысленной должна быть внутренняя
политика. Ее мы связываем с промышленной политикой,
от реализации которой зависит успех модернизации экономики Украины. Сегодня для нас это весьма сложная задача,
поскольку проведенный по Украине анализ – недавно он
освещался средствами массовой информации – свидетельствует о достаточном количестве противоречий. Так, если
посмотреть на торговые потоки с Запада на Восток через три
региона, – скажем, из Беларуси через Украину и через страны, которые территориально являются соседями Украины,
если смотреть по карте ниже, – получается, что в потоках
товаров через свою территорию Украина имеет наименьший
удельный вес, хотя ее возможности более значительны. Таким образом, к сожалению, Украина теряет конкурентные
преимущества в борьбе за участие в поступательном движении современной индустрии с Запада на Восток, или, более
обобщенно, – в процессе индустриализации Востока. А он,
как было сказано ранее, будет идти обязательно.
Анализ, проведенный с участием наших сотрудников, показывает: хотя во внешнеторговом обороте доля украинских
высокотехнологичных товаров и небольшая, но все-таки они
есть. Среди семи с половиной тысяч обследованных пред-
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приятий примерно триста пятьдесят производят современную высокотехнологическую продукцию. И, естественно,
каждая страна была бы заинтересована иметь соответствующий эквивалентный торговый обмен технологиями и товарами с высокой добавленной стоимостью. Мы понимаем, что
имеющийся в наших странах высокий научно-технический
задел в сфере нано-, био- и информационных технологий может свидетельствовать о хорошей базе для соответствующей
модернизации как собственной экономики, так и индустриализации стран Востока. Например, на десять тысяч человек
населения в Украине количество людей, получивших высшее
образование в сфере информационно-коммуникационных
технологий в украинских вузах, больше, чем во многих странах Европы. Значит, внутренний потенциал есть, но проводимая сегодня в стране индустриальная политика как бы
растворяется в противоречиях политического характера, которые не позволяют выделить точки роста и поддержать их.
Таким образом, во-первых, есть очень сложная проблема
выбора содержания современной промышленной политики
и обеспечения нашего участия в новом этапе промышленной
революции. Это желательно и необходимо для эквивалентных торговых и партнерских отношений. Во-вторых, конечно, будут доминировать глобальные процессы, движение с
Запада на Восток станет более интенсивным. Естественно
нужно обеспечить реализацию промышленной политики –
она покажет, попадем ли мы в число стран, за счет которых в
мире осуществится новый виток модернизации. Это, на наш
взгляд, возможно, учитывая образовательный и промышленный потенциал, а также наличие высокотехнологических
производств, которые, как это ни странно, в Украине есть,
и – что самое важное – представлены во многих характерных для Украины сферах деятельности. Сегодня в каждой
отрасли и подотрасли украинской промышленности есть
одно–два предприятия, которые производят высокотехнологическую продукцию на экспорт.
Таким образом, вырисовывается триединая задача, достаточно сложная в выборе путей ее реализации. Учитывая,
что есть индустриальная база, высокообразованное население, фундаментальная наука, открытые возможности для
кооперации, нужно достаточно четко представлять эти пути,
помня, что ресурсы для них тоже есть – традиционные для
Украины отрасли, которые производят продукцию, имеющую успех на рынках: благодаря им и можно осуществить
модернизацию.
Задача модернизации осложняется там, где пока не развивается инфраструктура. Страна, которая не заботится о
своей инфраструктуре, проигрывает конкуренцию. И здесь
должно сказать свое слово государство. Можно надеяться,
что после выборов политические дрязги и хаос у нас в конце
концов закончатся.
Новая команда нового Президента вместе с ним предопределят изменения в Кабинете Министров. От них в 2010
году потребуются новые решения. Сегодня Национальная
академия наук Украины впервые, по итогам десятилетних преобразований, подготовила доклад “Социальноэкономические трансформации в Украине и их последствия
для народа и государства”. Эта огромная работа включает не
только экономическую, но и демографическую, социальную,
гуманитарную и политическую составляющие. Поднят еще
один пласт проблем, связанных со смыслом индустриальной
и современной промышленной политики в Украине, ведь
сегодня в ее менталитете и политической жизни довольно
много специфических особенностей. Вместе с тем у меня
есть надежда, что в следующем году спрос на такого рода рекомендации возникнет. Поэтому я еще раз благодарю вас за
согласие поучаствовать в дискуссии на эту тему, ибо ваши
рекомендации и выводы вы учтем в дорожной карте, которую готовим для нового Президента Украины.

Д-р Едільберто Сегура, Голова Наглядової Ради
The Bleyzer Foundation

ВПЛИВ СВІТОВОЇ КРИЗИ ЛІКВІДНОСТІ НА УКРАЇНУ ТА ШЛЯХ ДО
ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ
На момент настання світової фінансової кризи економіка
України була на підйомі. І справді, з 2000 р. до третього
кварталу 2008 р. вона зростала в середньому на 7,5% на рік.
Фіскальна політика залишалася досить поміркованою –
дефіцит бюджету не перевищував 1,5% ВВП (за винятком
2004 р., коли відбувалися президентські вибори), а розмір
зовнішнього державного боргу скорочувався. Потужний
зовнішній попит, якому сприяло стрімке зростання в країнах
з економікою, що розвивається, стимулював експорт, обсяги якого росли рекордними темпами – на 50% у річному
обчисленні за перші три квартали 2008 р. З іншого боку,
через значне збільшення імпорту сальдо поточного рахунку
платіжного балансу залишалося від'ємним із 2006 р. Однак
дефіцит рахунку поточних операцій повністю фінансувався
за рахунок значних надходжень іноземного капіталу. У
2005–2008 рр. чисті прямі іноземні інвестиції в Україну
в середньому складали 8 млрд дол. на рік. Це дозволило
Національному банку України накопичувати валютні резерви, які наприкінці вересня 2008 р. сягнули 37 млрд дол.
Міжнародна криза ліквідності, яка швидко розповсюдилася у світі восени 2008 р., перервала цикл зростання України
та багатьох інших країн із економікою, що розвивається.
Зменшення схильності до ризику та падіння вартості активів
і цін на товари позбавили світові ринки ліквідності, заморозивши багато життєво важливих сегментів міжнародного
фінансового посередництва. Зокрема, чимало ринків, що
розвиваються, зіштовхнулися із суттєвим скороченням експорту і/або раптовою зміною напрямку потоків іноземного
капіталу. В результаті ставало все важче обслуговувати та
рефінансувати зовнішні борги, передусім тим країнам, які на
момент виникнення кризи мали слабкі макроекономічні показники та великий зовнішній борг.
В умовах погіршення зовнішнього економічного середовища Україна зазнала одного із найглибших економічних
спадів та однієї з найсильніших девальвацій валюти під час
найважчих етапів кризи. Восени 2008 року національна валюта знецінилася більш ніж на 50% відносно долара США,
фондовий індекс ПФТС скоротився на більш ніж 70%, а реальний ВВП знизився на 8% та 19% у річному обчисленні
в останньому кварталі 2008 р. та першій половині 2009 р.
відповідно. Понад те, лише за останні два місяці 2008 р. експорт товарів скоротився на 16% у річному обчисленні, а в
січні–липні 2009 р. – аж на 49%.
Хоча нещодавно темпи економічного спаду України
уповільнилися, в цілому економічні умови залишаються
складними. Починаючи з квітня–травня 2009 р. з'являється
дедалі більше ознак того, що економічна корекція вже досягла дна в таких ключових секторах, як промисловість,
торгівля та будівництво. І справді, спад у промисловості
сповільнився з 34% у річному обчисленні в січні 2009 р. до
23% у серпні 2009 р. На другу половину 2009 р. прогнозується
подальше поліпшення економічної ситуації за рахунок
низької статистичної бази та завдяки відновленню товарноматеріальних запасів і впровадженню фіскальних стимулів.
Зміцнення світової економіки також сприятиме швидшому
відновленню України. У другому кварталі 2009 р. почалися процеси відновлення в декількох великих розвинених
країнах (Німеччина, Франція, Японія) та країнах, що розвиваються (Китай, Індія, Бразилія). Однак у 2009 році ВВП
України може скоротитися приблизно на 14%. Імовірно, це
скорочення буде більшим, ніж у багатьох інших країнах, що
розвиваються.
У цьому документі коротко окреслені основні економічні
труднощі, котрі постали перед Україною. Непропорційно
сильний вплив нещодавньої міжнародної кризи ліквідності
на Україну порівняно з іншими подібними країнами вимагає
ретельної оцінки економічних умов та економічної політики,

що передували кризі. Глибоке розуміння цих проблем
необхідне для того, щоб оцінити ефективність вжитих антикризових заходів. Понад те, цей аналіз допоможе визначити
поточні заходи макроекономічної політики, які сприятимуть
швидкому та стабільному економічному відновленню.

1. Чому міжнародна криза ліквідності вплинула на
Україну сильніше, ніж на інші країни, що розвиваються?
По-перше, Україна найбільше постраждала від
міжнародної кризи ліквідності тому, що її економіка є дуже
відкритою і водночас недостатньо диверсифікованою. Частка
експорту становить 50% ВВП. Це не було б проблемою, якби
не той факт, що експорт країни здебільшого обмежується
невеликою кількістю товарів із низькою доданою вартістю,
зокрема металургійною та хімічною продукцією. Частка
цих товарів складає більше 50% у загальному обсязі експорту товарів, у той час, як світовий попит на ці товари
має тенденцію до значних коливань протягом глобальних
бізнес-циклів. Ця мінливість зовнішнього попиту веде до
непередбачуваності та нестабільності доходів від експорту.
З іншої сторони, товари з високою доданою вартістю, такі
як машини, устаткування та транспортні засоби, становлять
лише 15% усього українського експорту. До того ж, експорт
товарів України має вузьку географічну диверсифікацію.
До ключових торговельних партнерів України належать
лише декілька країн СНД та ЄС. Зокрема, сукупна частка
Росії, Туреччини, Італії, Польщі, Білорусії та Німеччини
разом становить близько половини всього експорту товарів
України. Міжнародна криза ліквідності уповільнила світову
економічну активність, суттєво знизивши світові ціни на
товари (особливо сталь та хімічну продукцію). Все це викликало спад зовнішнього попиту на українські товари. Це
означає, що залежність України від вузького кола товарів,
які експортуються до невеликої кількості країн, помітно посилила негативні явища в реальному секторі, які й без того
гостро відчувалися через падіння внутрішнього попиту.
Обсяги експорту знизилися на 47% у річному обчислені у
першій половині цього року. Через свою залежність від експорту промислове виробництво знизилося на 31%.
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По-друге, за останні декілька років Україна залучила забагато зовнішніх позик для фінансування внутрішнього споживання та інвестицій. Міжнародна криза ліквідності призвела до зворотного руху потоків капіталу, що виснажило
ліквідність банківського сектора, скоротивши кредитування,
інвестиції та споживання. Все це негативно позначилося на
економічній діяльності країни.
2. Основні причини вразливості економіки України до
фінансової кризи 2008 року
Окрім недостатньої диверсифікації експорту, були ще три
причини, які пояснюють підвищену вразливість економіки
України до зовнішніх фінансових потрясінь.
По-перше, у 2008 році Україна мала дуже великий
дефіцит рахунку поточних операцій (РПО), що становив
13 млрд дол. або 7% ВВП. В 2003–2007 рр. за рахунок сильної
світової економіки зростання українського експорту становило в середньому 25% на рік, а під час світового товарно- сировинного буму у 2008 році сягнуло 50% у річному обчисленні.
Однак протягом останніх років зростання споживчого та

інвестиційного попиту задовольнялося здебільшого за рахунок імпортованих, а не вітчизняних товарів та послуг. І
справді, внутрішнє виробництво зростало значно повільніше
через несприятливий діловий клімат у країні та перерозподіл
економічних ресурсів на користь виробників промислових
товарів, орієнтованих на експорт. У результаті зростання
споживчого та інвестиційного попиту, а також високі ціни
на сировину та енергоносії сприяли зростанню імпорту. Понад те, оскільки Україна майже не має власних енергетичних
ресурсів, вона значно залежить від імпорту нафти та газу
з обмеженої кількості країн-постачальників (а саме, Росії
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та Туркменистану). Таке недиверсифіковане постачання
енергетичних ресурсів послабило конкурентоспроможність
українських промислових виробників (передусім в хімічній
та металургійній галузях), які не змогли швидко пристосуватися до зовнішніх шоків, пов'язаних зі зростанням цін на
світових ринках енергетичних ресурсів. Також значна частка енергоносіїв у структурі імпорту обумовила підвищену
чутливість економіки до впливу глобальних товарних
циклів.
Протягом 2006–2007 рр. зростання імпорту становило
в середньому 30% на рік, а за перші дев'ять місяців 2008 р.
обсяги імпорту збільшилися на 60% у річному обчисленні.
Таке прискорення темпів росту імпорту спричинило формування від'ємного сальдо РПО, починаючи з 2006 року. Незважаючи на рекордно високі темпи росту експорту, дефіцит
РПО України у 2008 р. становив 13 млрд дол. або 7% ВВП.
Понад те, у 2008 році чимало аналітиків прогнозували, що у
2009 році від'ємне сальдо РПО зросте до 24 млрд дол. або 13%
ВВП. Світова криза ліквідності поставила під сумнів здатність
країни фінансувати такий значний дефіцит, що спричинило
суттєвий девальваційний тиск на валютний курс.
Другий важливий чинник вразливості України у
2008 р. – значні обсяги зовнішнього боргу, які підлягали
виплаті в короткостроковій перспективі. З початку 2006
р. приватний сектор України активно залучав зовнішні
позики. Загальний обсяг приватного зовнішнього боргу
збільшився з 28 млрд дол. на початку 2006 р. до 85 млрд дол.
на кінець червня 2008 р. Понад те, обсяг зовнішнього боргу,
що підлягав виплаті протягом року, оцінювався приблизно у
40 млрд дол. Маючи лише 35 млрд дол. валютних резервів,
Україні необхідно було забезпечити рефінансування та
реструктуризацію значної частини приватного зовнішнього
боргу. Однак таке рефінансування стало надскладним завданням на початкових етапах світової кризи, що збільшило
девальваційний тиск на валютний курс.

По-третє, останні декілька років банківський сектор демонстрував надзвичайно стрімке, але нестійке зростання –
більше 70% на рік. Такому зростанню сприяло поліпшення
доступу до світових ринків капіталу, прихід на український
ринок багатьох іноземних банків та м'яка внутрішня монетарна політика. Однак світова фінансова криза перекрила
основне джерело такого зростання, а саме доступ українських
банків до міжнародних кредитних ринків. У результаті
місцеві банки зіткнулися з підвищеним ризиком ліквідності
та кредитним ризиком, оскільки стало складно рефінансувати
зовнішній борг, який необхідно було сплатити, у той час як
обсяг негативно класифікованих кредитів (НКК) почав
стрімко зростати. Згідно з НБУ, частка сумнівних та
безнадійних кредитів зросла з 2,5% на початку 2008 р. до
майже 9% наприкінці червня 2009 р. Частка НКК, включаючи обсяги субстандартних кредитів, у 2008 році становила
14,5%, що значно вище, ніж в інших подібних країнах. Окрім
того, оскільки більше половини всіх кредитів, наданих в

економіку України, деноміновані в іноземній валюті, до валютних ризиків стали надзвичайно вразливими як позичальники, так і комерційні банки. Таке поєднання зростаючих ризиків у банківському секторі викликало занепокоєння
щодо можливої неплатоспроможності банків, що, у свою
чергу, підірвало довіру громадськості до банківської системи
та спричинило масовий відтік депозитів. Тож із жовтня
2008 р. по квітень 2009 р. банківський сектор втратив майже
25% своїх депозитів, що ще більше ускладнило
рефінансування зовнішнього короткострокового боргу та
різко призупинило кредитну активність банків.

3. Чому національна валюта України девальвувала
сильніше, ніж валюти інших країн?
Протягом жовтня–грудня 2008 р. гривня втратила
більше 50% своєї вартості відносно долара США, що було
однією з найсильніших девальвацій у світі. До причин такої
девальвації можна віднести такі чинники.
По-перше, передкризова вразливість економіки України
до зовнішніх економічних потрясінь (поєднання великого
дефіциту РПО, значних виплат за зовнішніми забов'язаннями
та недоліків банківського сектора) була серйозніша, ніж у
багатьох інших країнах. Стрімкий спад обсягів експорту та
притоків іноземного капіталу різко скоротив валютні надходження до країни. Відношення обсягу зовнішнього боргу, термін виплат за яким наставав у 2009 р., до валютних
резервів НБУ було більшим, ніж у багатьох інших країнах,

а недоліки банківського сектора, включаючи рівень негативно класифікованих активів, – одними із найсерйозніших
у світі. Всі ці чинники змусили багатьох учасників ринку
побоюватися, що валютний курс не вдасться втримати. Це
викликало значне збільшення попиту, в тому числі і спекулятивного, на іноземну валюту. Такий раптовий дисбаланс
між пропозицією та попитом на іноземну валюту спричинив
суттєвий девальваційний тиск на гривню.

По-друге, неадекватна монетарна політика (недостатня
прозорість та послідовність у проведенні валютних аукціонів та
операцій із рефінансування банків, а також слабкий контроль
за використанням наданих коштів) підірвали впевненість
громадськості у здатності центрального банку забезпечити
стабільність валютного курсу. Ця недостатня довіра суттєво посилила нестабільність на валютному ринку. НБУ здійснював
валютні інтервенції та вжив адміністративних заходів, намагаючись відновити ринкову рівновагу. Беручи до уваги наявні
макроекономічні дисбаланси, НБУ не перешкоджав змінам валютного курсу, а намагався згладити процес девальвації шляхом продажу своїх міжнародних резервів. Однак
непередбачуваність та недостатня прозорість цих інтервенцій
завадили припиненню спекуляцій як на міжбанківському, так і
на готівковому ринках. По суті НБУ не зміг чітко роз'яснити
основні умови своїх валютних інтервенцій, включаючи часові
рамки, курс та обсяг інтервенцій, а також процес вибору банків
для продажу валюти. Усе це поглибило недовіру до політики
НБУ та банківської системи в цілому. Водночас, суттєве
погіршення ліквідності декількох великих комерційних банків
цю недовіру посилило іще більше. НБУ також надав підтримку
комерційним банкам шляхом вливання мільярдів гривень
додаткової ліквідності через канал рефінансування. Однак непрозора політика рефінансування та слабкий контроль за використанням коштів завадили відновити довіру до НБУ. Тим часом значна частина коштів, наданих у рамках рефінансування,
цілком імовірно, була виведена з країни, посилюючи тиск на
валютний курс.
По-третє, нестабільна політична ситуація та суперечливі
заяви влади про майбутній валютний курс не сприяли
відновленню довіри громадськості до національної валюти.
По-четверте, уже багато років в Україні спостерігалася
висока інфляція, у той час як валютний курс залишався практично незмінним. Рано чи пізно ця втрата
конкурентоспроможності мала бути відновлена шляхом
відповідних змін валютного курсу, оскільки численні
економічні дослідження підтверджують дію паритету
купівельної спроможності у середньостроковій перспективі.
4. Чому реальний сектор, включаючи ВВП та експорт,
зазнав такого сильного спаду?
Нижче наведено рисунки, на яких відображено різке
скорочення ВВП та експорту в грудні 2008 р. – січні 2009 р.
Таке стрімке погіршення макроекономічних умов спричинили такі чинники.
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По-перше, проблеми з фінансуванням у банківському
секторі та непослідовна монетарна політика стали причиною скорочення банківського кредитування реального сектора. Справді, українські банки були не в змозі
запозичувати на зовнішніх ринках у попередніх обсягах. У той же час зростання негативно класифікованих
кредитів та значний відтік депозитів обумовили
хронічний дефіцит ліквідності та консервативніші
підходи до банківського кредитування. Тим часом
значні валютні інтервенції, які зменшили надходження
гривні, та посилення резервних вимог іще більше скоротили доступний для кредитування приватного сектора
обсяг коштів. У річному обчисленні обсяг гривневих
кредитів із січня по серпень 2009 р. зріс приблизно на
10%, що значно нижче, ніж темпи інфляції за цей же
період та у 2,5 раза менше, ніж темпи кредитування за
аналогічний період попереднього року. Обсяг кредитів,
наданих у іноземній валюті, скоротився приблизно на
14% за перші вісім місяців 2009 р., порівняно з 30%
зростання у минулому році. В результаті у секторах,
діяльність яких значно залежить від позичкових коштів
(таких як будівництво, торгівля та промисловість),
суттєво знизилася економічна активність. Опинив-
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шись у такій ситуації, влада не мобілізувала достатньої
кількості альтернативних джерел фінансування, які
б компенсували брак зовнішнього кредитування. Як
наслідок – уповільнення кредитування, яке стало причиною загального економічного спаду. Хоча зменшення обсягів кредитування дозволило скоротити імпорт
та збалансувати рахунок поточних операцій, його загальний вплив на українську економіку був вельми негативним. І справді, залежність української економіки
від банківського кредитування значно зросла протягом
кількох останніх років, про що свідчить збільшення
відношення обсягу банківських кредитів до ВВП із
менш ніж 20% у 2002 р. до 77% у 2008 р. Це означає, що
погіршення умов кредитування мало вплинути на споживання та інвестиції сильніше, ніж під час попередніх
фінансових криз, які пережила Україна. Навіть більше,
економіка усе ще потребує значних фінансових ресурсів
для модернізації застарілих основних фондів, розбудови
інфраструктури, реалізації енергозберігаючих проектів
та втілення майбутніх структурних реформ. Тож обмежений доступ до кредитів є одним із основних факторів,
через який ми прогнозуємо досить повільне відновлення
економічного росту близько 3% у 2010 р.

По-друге, при фінансуванні комерційних банків на початковому етапі кризи (у сподіванні, що місцеві банки
відновлять кредитування приватного сектора), використання цих коштів належним чином не контролювалося. Тож
більша частина цих коштів не була спрямована на збільшення
банківського кредитування виробничих секторів, що таким
чином
відтермінувало
економічне
відновлення.
Найімовірніше, значну частину цих коштів було виведено з
країни, що посилило зростання попиту на іноземну валюту.
По-третє, економічний спад у країнах – основних торговельних партнерах України суттєво знизив попит на товари
українського експорту, зокрема метали та хімічну продукцію.
У поєднанні з різким падінням світових цін на товари це
спричинило скорочення промислового виробництва на 30%
у річному обчисленні, що негативно вплинуло на економіку
країни в цілому.
5. Які заходи, вжиті українською владою для подолання кризи, виявилися ефективними, а які ні?
Доцільними та ефективними для боротьби із кризою
були такі вжиті українською владою заходи:
• Після настання кризи українській владі вдалося
домовитися із МВФ (програма “stand-by” у розмірі 16,4
млрд дол.), Світовим банком та іншими міжнародними

фінансовими установами про надання термінової фінансової
допомоги. Ці кредити мали надзвичайну вагу для зміцнення
довіри іноземних інвесторів, що полегшило рефінансування
короткострокового зовнішнього боргу.
• Владі вдалося зберегти досить високий рівень
фіскальної дисципліни: дефіцит бюджету склав 1,5% ВВП
у 2008 р. та близько 3% ВВП у січні–липні 2009 р. Цього
вдалося досягти завдяки скороченню некритичних видатків.
Планується, що у 2009 р. дефіцит бюджету не перевищуватиме 6% ВВП, що відповідає рівню фіскального дефіциту
інших країн, на які вплинула світова рецесія.
• Влада погодилася скоротити дефіцит бюджету у 2010
році до 4% ВВП (включно з відрахуваннями до “Нафтогазу”).
• Владі вдалося зберегти виплати у соціальній сфері та
при цьому уникнути значного зростання заборгованості за
платежами.
• Влада вжила необхідних заходів для подолання
неплатоспроможності у банківському секторі та надання
фінансової допомоги системним банкам.
• Влада внесла зміни до відповідних нормативних актів
із метою пришвидшити перехід до більш гнучкої валютної
політики.
• Влада також вжила заходів для ефективного
вирішення проблем неплатоспроможності в несистемних
банках.
• Владі вдалося задовольнити кількісні критерії МВФ
щодо грошової бази. Вона зміцнила потенціал розвитку
внутрішніх джерел фінансування, у тому числі шляхом
визнання ринкових ставок під час проведення аукціонів із
розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
• Владі вдалося приборкати інфляцію і досягти поступового зменшення дефіциту рахунку поточних операцій.
Недостатніми або неефективними для подолання кризи
виявилися такі вжиті українською владою заходи:
• Владі не вдалося досягти ефективного рівня
координації зусиль на всіх рівнях державної влади щодо
розробки стратегії подолання кризи.
• В умовах різкого скорочення обсягів зовнішнього
боргового фінансування та внутрішнього ринку банківського
кредитування влада не виділила достатньо коштів для
підтримки вітчизняної економіки (особливо торгівлі та
будівництва). Ріст кредитування було зупинено надто різко.
• Влада виявилася неспроможною здійснити належний контроль за використанням коштів, наданих на початковому етапі кризи у рамках заходів із підтримки ліквідності.
Схоже, що ці гроші було витрачено не на оздоровлення
внутрішнього ринку кредитування, як передбачалося, а
на купівлю іноземної валюти з метою виведення її за межі
країни. Це могло посилити девальваційний тиск на гривню.
• Владі не вдалося домовитися із профспілками
та іншими організаціями щодо підвищення цін на газ та
комунальні послуги.
• Владі не вдалося реалізувати комплексну стратегію,
спрямовану на відновлення платоспроможності “Нафтогазу” та Пенсійного фонду.
• Влада не змогла виконати початкові плани
приватизації, що негативно вплинуло на фінансування державного бюджету. Крім того, потрібні додаткові зусилля для
розробки прозорої та відкритої стратегії приватизації.
6. Заходи, яких може вжити українська влада, щоб
уникнути загострення кризи під час президентських
перегонів та до обрання нового уряду
У січні 2010 р. в Україні відбудуться чергові президентські
вибори. Відсутність політичної стабільності протягом цього
періоду не найкращим чином впливає на процес прийняття
рішень, може завадити процесу економічного відновлення
та посилити економічний спад. Для пом'якшення цих
ризиків, – а вони залишатимуться високими протягом
усього періоду відродження світової економіки, характер якого поки що нестійкий, потрібно вживати заходи,
спрямовані на відновлення довіри інвесторів, а також довіри
до макроекономічної політики в країні в цілому. Існує три
основні компоненти такої стабілізаційної політики:
• обачлива фіскальна політика;
• збалансована грошово-кредитна політика;
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• ефективний нагляд у банківському секторі.
Щоб уникнути загострення кризи протягом наступних шести місяців, дуже важливо заручитися подальшою
фінансовою підтримкою МВФ. Ця підтримка необхідна не
лише через значний розмір коштів, які мають бути виділені
у наступному транші МВФ, запланованому на 15 листопада, але й також для того, щоб надали своє фінансування
інші міжнародні установи та щоб підтримати необхідний
рівень довіри іноземних кредиторів для реструктуризації
зовнішнього боргу України. Таким чином, протягом наступних шести місяців уряд повинен запровадити низку ключових економічних заходів, погоджених із МВФ. Ці заходи
включають такі основні фіскальні та монетарні дії:
• У 2009 році дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 6% ВВП, а у державному бюджеті на 2010
рік необхідно передбачити дефіцит, який не перевищує 4%.
Це означає, що збільшення пенсій та мінімальної заробітної
плати не повинно перевищувати рівень інфляції. Також не
мають бути ухвалені запропоновані податкова амністія та
мораторій на податковий аудит. Фінансовий стан “Нафтогазу” і Пенсійного фонду має поліпшитися до рівня, який
дозволить уникнути надмірної підтримки за рахунок коштів
державного бюджету.
• Монетарна політика не повинна спричинити
надмірне збільшення грошової маси – це дозволить уникнути обвалу курсу гривні. Отже НБУ повинен відмовитися
від друкування надмірної кількості грошей і від пропозицій
фінансувати проекти, пов'язані з проведенням чемпіонату
з футболу Євро-2012, за рахунок прибутку НБУ, уникати монетизації дефіциту державного бюджету, покращити прозорість політики банківського рефінансування та
здійснювати суворіший нагляд за цільовим використанням
коштів, виділених банкам.
• Керівництво країни має продовжити суворий нагляд за фінансовою системою країни з метою попередження неплатоспроможності системно важливих банків. Також
державні інституції мають продовжувати реалізацію програми рекапіталізації та реструктуризації банків.
7. Середньострокові заходи, яких могла би вжити
країна для прискорення темпів економічного розвитку
Імовірність того, що колишні джерела економічного зростання (а саме потужні внутрішнє споживання та експорт)
зможуть і надалі забезпечувати ріст ВВП, є дуже низькою.
Обсяги банківського кредитування, що раніше стимулювали споживання, зростатимуть значно повільніше. Світові
ціни на експортну продукцію навряд чи залишаться на
такому ж високому рівні, як раніше. Тому для прискорення темпів економічного розвитку українській владі доведеться шукати нові шляхи збільшення прямих внутрішніх
та іноземних інвестицій, які сприятимуть зростанню виробництва і продуктивності та створенню нових робочих
місць. Це означає, що владі доведеться продемонструвати:
інвестиційний клімат в Україні швидко змінюється на краще. Помірні реформи навряд чи зможуть змінити поточну
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незадовільну оцінку міжнародною спільнотою українського
ділового середовища. Реформи мають привести до суттєвих
та сталих трансформацій і повинні включати таке:
• заходи, спрямовані на забезпечення стабільності і
прозорості у правовій та судовій сферах;
• заходи, спрямовані на подолання корупції на всіх
рівнях влади, як в органах державного управління, так і поза
ними;
• реформу державного управління для посилення
відповідальності державних інститутів, уникнення дублювання їхніх обов'язків, підвищення ефективності процесів
реагування та прийняття рішень державними органами;
• заходи щодо дерегулювання та лібералізації
підприємницької діяльності шляхом суттєвого зменшення
рівня бюрократії та впорядкування і спрощення регуляторного середовища;
• заходи щодо зростання і диверсифікації експорту. Це
важливо тому, що традиційні джерела експорту (металургія
та хімічна промисловість), швидше за все, уже не демонструватимуть таких високих темпів зростання, як колись.
Ключовим є укладення договорів про вільну торгівлю з
іншими державами. Запропонований розширений договір
щодо вільної торгівлі з Європейським Союзом допоможе
Україні увійти до логістичного ланцюга Європи та сприятиме розвиткові експорту;
• утілення комплексної стратегії щодо забезпечення
стійких темпів зростання ефективності та продуктивності
у приватному секторі. Ця стратегія повинна вирішити такі
питання:
• комплексний перегляд національної політики у сфері
енергетики. Ця політика повинна сприяти поліпшенню
енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності
енергоспоживання, диверсифікуванню джерел енергопостачання (включно з широкомасштабним переходом до використання альтернативних джерел енергії) та посиленню
конкуренції в енергетичному секторі;
• розробку програми підвищення ефективності, безпеки та якості громадської інфраструктури, в тому числі житла, об'єктів комунальної сфери та транспорту;
• розробку плану залучення інвестицій у дослідницьку
діяльність приватного сектора, в тому числі у створення промислових та технологічних парків, для підтримки переходу у
масштабі всієї економіки на сучасні технології, що сприяють
збільшенню продуктивності виробництва;
• широкомасштабний перегляд державної аграрної
політики з метою збільшення продуктивності сільського господарства та сприяння стійкому та екологічно безпечному
використанню земельних і водних ресурсів;
• масштабну реформу національної системи освіти з
метою сприяння розвитку таких кваліфікацій, які потрібні
для забезпечення зростання приватного сектора та створення нових робочих місць;
• заходи, спрямовані на розвиток підприємництва та
малого бізнесу, для підтримки конкурентоспроможності та
зростання приватного сектору.

Марчин Свенчицки, д-р. экон. наук,
директор Аналитического центра
“Голубой ленты” ПРООН/ЕС

ДИЛЕММЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ –
ВОПРОСЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
В международной практике до сих пор нет единого мнения относительно степени поддержки государством индустриального сектора. Сторонники проведения государственной индустриальной политики выдвигают в защиту тезис о
неэффективности рынков; они считают, что без правительственной помощи иностранные конкуренты могут уничтожить национальные отрасли промышленности, а новые отрасли не смогут встать на ноги. Кроме того, промышленная
политика может способствовать поддержанию уровня занятости в стране и созданию национальных корпораций (пример – чеболы в Южной Корее).
Противники государственной индустриальной политики апеллируют к тому, что правительство допускает даже
большие ошибки при определении отраслей для поддержки,
искусственно сохраняя устаревшее и/или избыточное производство. Следовательно, финансирование менее успешных отраслей идет за счет более успешных. В результате
экономический рост замедляется, в структуре промышленности начинают превалировать традиционные отрасли, а
человеческие и другие ресурсы оказываются связанными в
неэффективных отраслях.
Действительно, рыночный механизм обуславливает радикальные изменения. С течением времени рынки отказываются от неконкурентных отраслей и направляют ресурсы в наиболее конкурентоспособные. В качестве примеров
работы механизма рыночного саморегулирования можно
привести рост и падение производства бытовой техники в
США, отказ Великобритании от производства телевизоров,
а Нидерландов и Австрии – от производства автомобилей.
Занятость в угольной промышленности в Великобритании
сократилась с 700 тыс. рабочих в 1947 г. до 13 тыс. в 1997 г.; в
Польше – с 400 тыс. рабочих в 1990 г. до 128 тыс. в 2002 г.
В то же время разумная государственная индустриальная политика сосредотачивается на том, чтобы сгладить негативные последствия ликвидации отраслей и отдельных
предприятий, защитить не устаревшие виды работ, а самих
рабочих. Например, при закрытии бесперспективной верфи
в шведском городе Уддевалла было уволено 2500 работников. Все получили помощь. За счет государства были проведены тренинги для получения рабочими новых навыков;
предоставлена финансовая поддержка тем, кто хотел основать свой бизнес или переехать из города в другие регионы;
введены временные стимулы для компаний, создающих новые рабочие места в регионе. Такие комплексные и масштабные меры были бы невозможны в условиях работы исключительно рыночного механизма.
Тем не менее, опыт многих стран свидетельствует о том,
что индустриальная политика не застрахована от спорных
инициатив и может стать тормозом на пути развития промышленности. Так, работа министерства внешней торговли
и промышленности Японии (MITI) была успешной в 1950–
1960 гг., однако излишне протекционистская и патерналистская позиция этого ведомства стала одной из причин стагнации с 1980-х гг.. Совместный англо-французский проект
создания сверхзвукового авиалайнера Concorde закончился
печально – налогоплательщики еще много лет оплачивали
сокращение времени перелета крупных бизнесменов через
Атлантический океан с семи до трех с половиной часов.
Южная Корея создала чрезмерно большой металлургический сектор, а Великобритания (до премьерства Маргарет
Тэтчер), имея большой государственный сектор, была вынуждена выделять огромные субсидии угольной отрасли,
металлургии и легкой промышленности.
К потенциально спорным промышленным инициативам
можно отнести некоторые меры, касающиеся климатических изменений и вытекающие из правилa 20/20/20 – сокращение выбросов парниковых газов на 20%, увеличение доли
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возобновляемых источников энергии до 20%, экономия в потреблении энергии на 20%. Проекты поддержки биотопливных инициатив; ветровой энергии; сбора, транспортировки
и хранения углекислого газа (CO2) требуют больших субсидий, так что их эффективность сомнительна. Быстрорастущие требования США к эффективности использования топлива легковыми машинами во время кризиса продаж также
считаются такими, которые выдвигаются не вовремя.
Остановимся на особенностях подхода Европейского
Союза в сфере реализации индустриальной политики. Страны ЕС работают в условиях единого европейского рынка,
где существует запрет на проведение собственной политики
государственной помощи предприятиям (за некоторыми исключениями). Также важная составляющая индустриальной
политики – полная либерализация торговли внутри Евросоюза. Особый режим существует для малых и средних предприятий, сельского хозяйства, охраны культурного наследия,
горизонтальной помощи, а также депрессивных регионов,
которые являются объектом региональной политики.
Для предоставления государственной поддержки любой
отрасли или предприятию необходимо разрешение Европейской Комиссии. При этом любая помощь государства-члена
ЕС в любой форме, если она нарушает или угрожает принципам конкуренции, считается несоответствующей правилам Единого рынка. Незаконно полученная помощь должна
быть возвращена.
Несмотря на процесс расширения Европейского Союза,
его индустриальная политика характеризуется рядом устойчивых тенденций. Во-первых, общий объем помощи сократился с 1,1% ВВП в 1992 году до 0,5% в 2007 году. Во-вторых,
приоритеты сместились с поддержки сектора и определенных компаний к горизонтальной поддержке: доля горизонтальной помощи возросла с 52% в 1992 г. до 80% в 2007 г. (в
процентах к общему размеру помощи). В общей структуре
помощи увеличились расходы на исследования и развитие,
защиту окружающей среды, тренинги. (Горизонтальная и
секторальная государственная поддержка в странах ЕС в
2007 году представлена в табл. 1). Кроме того, сокращаются
расходы на создание государственных предприятий. Государственная поддержка правительства в виде участия в акционерном капитале в 2005–2007 гг. составляла всего 0,7%
от общего объема помощи (табл. 2). Все больший акцент
делается на привлечение частного капитала, в том числе в
общественный сектор. Хотя финансовый кризис внес свои
коррективы: сегодня допускается временная поддержка
определенных компаний и секторов для сохранения занятости и восстановления конкурентоспособности.
Таблица 1
Горизонтальная и секторальная государственная поддержка в странах ЕС в 2007 г.
Горизонтальная

80%

охрана окружающей среды и энергосбережение

25%

региональное развитие

20%

исследования и развитие

15%

малые и средние предприятия

9%

занятость и другие

10%

Тренинги
Секторальная
угольная промышленность

1%
20%
7%
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финансовые услуги

9%

производственный сектор

3%

Другие

1%

Всего 49 214 млн евро

100%

ный вес занимают инновации, инвестиции в развитие человеческого потенциала и транспортной инфраструктуры
(рис. 1). Однако некоторые экономисты выражают сомнения
в степени эффективности региональной политики, поскольку реальными двигателями экономики являются большие
агломерации, а не депрессивные регионы.

Таблица 2
Формы поддержки промышленности и сферы услуг в
странах ЕС в 2005-2007 гг.*
(в среднем,
млн. евро)

Формы поддержки
Гранты

23265

Льготы и освобождение от уплаты налогов

19483

Участие в акционерном капитале

326

Ссуды на льготных условиях

1442

Налоговые отсрочки

582

Гарантии

1329

*Примечание: за исключением данных по угольной промышленности

Несмотря на общую тенденцию роста удельного веса
расходов на исследование и развитие, сегодня общепринятого ориентира для этого показателя нет. Для ЕС целевым
показателем считается 2,5% к ВВП, однако, как это видно из
табл. 3, не все страны-члены ЕС соответствуют этому критерию. А в других странах мира, например, Китае, Японии,
Израиле, фактический показатель еще выше.
Таблица 3
Расходы на исследования и развитие в 2006 г. и доля государственных расходов
Страны
Австрия

Расходы,
в % к ВВП

Доля
госрасходов, %

2,5

36

2,9 (2004)

25

Франция

2,1

38

Израиль

4,4 (2004)

Япония

3,3 (2005)

Китай

17

Германия

2,5

28

Польша

0,56

57

Южная Корея

2,9 (2004)

Российская Федерация

1,1 (2005)

61

1,4

39

Украина
США
Швейцария

2,6

29

2,9 (2004)

23 (2004)

Источник: Rocznik Statystyki Mi dzynarodowej 2006, Warszawa 2007
Science, technology and innovation in Europe, Eurostat

В рамках индустриальной политики очень важную роль
играет региональный фактор. В структуре финансирования
отсталых и депрессивных регионов ЕС наибольший удель-
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Рис. 1. Региональная политика ЕС – модернизация
отсталых и депрессивных регионов.
Распределение финансирования, % к ВВП
Источник: Европейская Комиссия

При проведении индустриальной политики важно избегать противоречивых сигналов и стимулов. Наглядным
примером комплекса таких противоречий может служить
Единая сельскохозяйственная политика ЕС и поддержка
АПК в США. Ценовая поддержка и защита от внешних
конкурентов привела к перепроизводству масла, молока
и вина. Противоречивые стимулы – наращивать производство и ограничивать его – стали причиной появления лесопосадок и незасеянных полей. Отрицательный
распределительный эффект проявился в том, что 80%
поддержки приходится на 20% крупнейших фермерских хозяйств. В результате проиграли потребители, поскольку вынуждены покупать продукты питания по более высоким ценам, налогоплательщики и иностранные
конкуренты. По некоторым подсчетам, из-за аграрной
политики развитых стран развивающиеся страны теряют
в шесть раз больше, чем получают от них иностранной
помощи. Во-первых, сельхозпродукцию развивающихся
стран не пускают на рынки развитых стран; а во-вторых,
излишки аграрного производства развитых стран выбрасываются на мировые рынки с большими субсидиями, и
таким образом уничтожают аграрный сектор развивающихся стран, у которых нет средств на значительное субсидирование производства.
В украинских реалиях для проведения эффективной и
сбалансированной индустриальной политики необходимо
создание ряда условий. К их числу можно отнести:
• активные меры по привлечению иностранного капитала; опыт всех высокоразвитых стран свидетельствует
о том, что привлечение крупных глобальных корпораций
обеспечивает эффективный менеджмент, доступ к самым
современным технологиям и выход на иностранные рынки
сбыта;
• устранение двойных технических стандартов (постсоветских и европейских);
• увеличение расходов на исследования и развитие;
• сокращение количества лицензий и разрешений
(позиция Украины в рейтинге Мирового банка по ведению
предпринимательской деятельности низка);
• информационную поддержку экспортеров;
• совершенствование правового поля.

Л.В.Шинкарук, д-р. экон. наук,
ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
Промышленная политика государства – одна из наиболее широко обсуждаемых и, одновременно, наиболее спорных концепций как в экономической литературе, так и в
политической практике. Украина также не является исключением, но аргументированной дискуссии, на наш взгляд,
во многом препятствует не только различие политических
позиций заинтересованных субъектов, но и отсутствие
общего понимания категории “промышленная политика”.
Вместе с тем, при всей противоречивости позиций, сам
факт постоянства дискуссии о необходимости активизации
действий украинского государства в сфере промышленности указывает на высокую актуальность данной темы.
Интерес к проблемам промышленной политики активизировался с началом экономического роста 1999 г., поскольку возник вопрос его ресурсных и структурных ограничений, а также в связи с процессом присоединения Украины
к ВТО, поскольку обсуждение проблем ВТО поставило на
повестку дня вопрос о позиции страны по поводу уровней
тарифной защиты отраслей и товарных рынков.
Поэтому, промышленная политика должна восприниматься как инструмент решения структурных проблем национальной экономики.
Процесс становления промышленной политики как
самостоятельного инструмента управления демонстрирует
ее эволюцию в зависимости от этапов развития экономических систем отдельных государств и мировой экономики,
которую можно идентифицировать как переход от жесткой
промполитики к мягкой (рис.1).
Основные моменты, которые хотелось бы выделить,
это 1957 г., когда впервые в тексте Римского договора
появилось понятие “промышленая политика” по отношению к промышленности, и 1990 г., когда в отчете комиссии
Бенджамена оно существенно трансформировалось, а в
Маастрихтском договоре о ЕС в 1992 г. уже отмечалось, что
сообщество должно только следить за обеспечением необходимых условий промышленной конкурентоспособности.
Таким образом, в конце ХХ века возникло стойкое
убеждение, что промполитика в своем изначальном смысле
себя исчерпала и из жесткой превратилась в мягкую.
И все же жесткая промполитика не ушла в никуда, а только отступила, и сегодняшний финансовоекономический кризис ставит вопрос о пересмотре неолиберальных постулатов. Речь, по-видимому, должна

идти об углублении структурной политики государства,
которая теснейшым образом касается промышленной политики.
В самом общем виде промышленная политика может
быть определена как комплекс действий государства, направленных на целенаправленное изменение структуры
экономики за счет создания более благоприятных условий для развития определенных (приоритетных) секторов промышленности.
Кроме того, промышленная политика – это всегда
попытка изменить “естественный ход событий”. Практически всегда активная промышленная политика означает
улучшение положения одних секторов экономики за счет
относительного ухудшения условий функционирования
других. Поэтому промышленная политика может считаться успешной, если выигрыш страны в целом (включая как
прямые, так и косвенные выгоды) от развития избранных,
приоритетных секторов выше, чем ущерб от замедления
развития всех остальных.
Основные аргументы “за” могут быть сформулированы следующим образом:
– рыночные механизмы эффективно снимают структурные дисбалансы только при относительно небольших
отклонениях, а ликвидация “глобальных” дисбалансов требует специальных, внерыночных мер;
– временные горизонты принятия решений рыночными субъектами “короче”, чем может быть необходимо для
принятия оптимальных решений;
– введение внерыночных механизмов, стимулирующих
смену технологий, с учетом экологических требований;
– долгосрочные проекты в области развития инфраструктуры, недостаток которой в будущем может послужить ограничением экономического роста;
– стимулирование развития подготовки кадров, дефицит которых ожидается на рынке в среднесрочной или
долгосрочной перспективе;
– социальные и политические издержки рыночной
саморегуляции без применения специальных мер могут
оказаться выше, чем позволяет прочность социальнополитической системы;
– “новые” сектора в период становления могут оказаться неконкурентоспособными из-за неблагоприятных стартовых условий.

Рис.1. Развитие инструментов промполитики в Западной Европе
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Существуют и аргументы против промышленной политики:
– промышленная политика предполагает “неравные правила игры”, создает возможности для лоббирования и коррупции;
– промышленная политика искажает рыночные сигналы, приводит к неэффективным решениям на микроуровне,
а также генерирует более существенные дисбалансы, чем те,
которые призвана нивелировать;
– промышленная политика предполагает выбор государством “чемпионов” (picking winners), что неизбежно приводит, даже в отсутствие коррупции, к ошибкам и масштабным
неэффективным издержкам. Опыт всех стран доказывает
неэффективность в долгосрочном плане инструментов промышленной политики (обычны ссылки на Индию 1960–70-х
годов, Южную Корею конца 1990-х годов, отказ Франции от
мер промышленной политики в 1980-х годах);
– транснациональный и диверсифицированный характер современных корпоративных структур не позволяет использовать отрасли (сектора) как объект регулирования.
Промышленная политика является не только государственной, но и национальной. В Украине в ее формировании и осуществлении заинтересованы такие субъекты: старая индустрия,
старопромышленные регионы, крупные корпорации, государство и зарождающееся технологическое лобби (рис. 2).
Каждый из них преследует свои цели:
– старая индустрия и регионы рассматривают промполитику как государственный заказ на технологическую реконструкцию;
– крупные корпорации – как государственный протекционизм в решении отдельных вопросов;
– технологическое лобби – как возможность государственного финансирования и другие методы стимулирования технологических разработок; государство оценивает основные
системные угрозы для экономики, формирует рекомендации
по наиболее желательным направлениям инвестиционной активности частных компаний, использует для их реализации
адекватные методы воздействия на бизнес-среду.
Конфликт позиций данных субъектов касается прежде
всего роли государственного регулирования промышленности и дерегулирования, что и определяет содержание большинства дискуссий о промышленной политике современной
Украины.

Рис.2. Субъекты промышленной политики
Чем гармоничнее отношения между государством и бизнесом, тем устойчивее национальная экономика, поэтому
промышленная политика, как правило, основана на “встречном” движении, диалоге бизнеса и власти (Япония, Южная
Корея).
Государство может осуществлять прямое управление
только в отношении государственного сектора промышленности. А для всей остальной сферы промышленности может
быть рамочное регулирование, связанное, например, с инновационной, инвестиционной, структурной и другими составляющими промышленной политики.
Свидетельством необходимости диалога и разграничения обязанностей и ответственности государства и бизнеса
есть структура собственности промышленных предприятий
(табл. 1). Доминирующей формой собственности в промыш-
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ленности Украины есть частная – 92,6% и только 1,9% – государственная и государственно-кооперативная. Довольно
низкая доля частных предприятий осталась в производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды. Структура
собственности аргументирует необходимость выстраивать
промышленную политику на основе компромиссов между
государством и бизнесом, когда формируются четкие и гибкие отношения делового партнерства.
Вопрос о необходимости активной промышленной политики в Украине в современных условиях требует анализа
как сложившейся структуры экономики, так и оценки сформировавшихся тенденций и механизмов воспроизводства,
определяющих долгосрочные перспективы развития.
Таблица 1
Распределение промышленных предприятий по формам
собственности
по видам деятельности в 2005 г.

Частная
форма
собственности

Государственная,
государственная
корпоративная
форма
собственности

Коммунальная,
коммунальная корпоративная
форма
собственности

Промышленность

92,6

1,9

5,5

Добывающая

89,9

9,1

1,0

добыча энергетических материалов

77,7

21,4

0,9

добыча неэнергетических материалов

96,0

2,9

1,1

96,1

1,7

2,2

пищевая промышленность и
переработка сельхозпродуктов

97,1

2,2

0,7

Легкая

97,9

0,9

1,2

Производство
кокса и продуктов
нефтепереработки

96,4

3,6

Химическая и нефтехимическая

98.1

1,6

0,3

Производство
других неметаллических мин.
изделий

99,2

0,6

0,2

Металлургия и
обработка металла

97,2

2,5

0,3

Машиностроение

97,2

2,4

0,4

28,3

2,2

69,5

Показатель

Обрабатывающая

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Еще до кризиса перспективы развития вызывали у
многих экономистов озабоченность и даже тревогу. Связано это, в частности, с тем, что экономический рост (так же,
как и экономика) имеет не только масштаб, но и структуру.
Устойчивость экономического роста – характеристика не
менее, а, возможно, и более важная, чем темпы роста ВВП.
Устойчивость эта, в свою очередь, сильно зависит не только
от конъюнктуры мировых рынков, но и от структурных характеристик экономики. Именно структурные особенности
экономики Украины и вызывают опасения.
Основной показатель, который характеризует структуру
в пропорции экономики, – выпуск товаров и услуг. И если
удельный вес производства в Украине – 58%, то в странах Европы, за исключением Чехии, уровень не превышает 50%.

воспроизводимых природных ресурсах,
для качественного роста может оказаться недостаточно. Развиваться быстрыми
темпами в сложившейся энерго- и материалоёмкой структуре национальная экономика просто не сможет: либо снизится
энергоёмкость, либо снизятся масштабы
производства.
Из-за ограничений в экспортных
секторах темпы роста экономики, в свою
очередь, ограничивают темпы роста внутреннего спроса в Украине и возникает
закономерный вопрос: “Что будет производить и чем будет торговать Украина в
перспективе?”
Достаточно очевидно, что в условиях
открытой экономики от большей части
отраслей потребуется либо повысить эффективность, либо уйти с рынка. Способы
повышения эффективности хорошо известны: инвестиции и инновации. И именно в этом, на наш взгляд, кроется трагедия
украинской экономики. Возможности
адаптации экономики к изменяющимся
условиям, в том числе и к ужесточению
конкуренции, ограничены в Украине
Рис.2. Стоимостная структура выпуска по видам промышленной деятельности, сформировавшейся системой воспроиз%
водства. Основные черты этой системы:
– различия в рентабельности и доходах экспортных секторов и секторов, раКаковы отличия Украины (рис.2):
ботающих на внутренний рынок, и определенная дискрими– основное место в структуре выпуска Украины заниманация обрабатывающих отраслей в части налогообложения;
ет промышленность (45%), удельный вес которой больше,
– отсутствие механизмов перелива капитала из одних
чем во всех сравнимых странах, за исключением Чехии;
секторов в другие (фондового рынка и банковской систе– доля добывающей промышленности нашей экономики
мы);
больше чем в 6 раз превышает показатели стран Европы и более
– отсутствие определенности в отношении политики и
чем в 11 раз – средние показатели для старых членов Евросоюза;
стратегического “видения” у всех участников экономиче– хотя удельный вес перерабатывающей промышленноской деятельности: государства, интегрированных компасти Украины и выше, чем в европейских странах, это достигний, среднего и мелкого бизнеса, населения и т.д.
нуто в большей степени за счет металлургии – 11%, тогда как
вклад машиностроения ниже, особенно
в сравнении с Германией и Чехией.
Существенное значение для разработки промполитики имеет и удельный
вес промежуточного потребления в национальном валовом выпуске. Данные
свидетельствуют о высокой затратоёмкости производства ВВП в Украине, поскольку промежуточные затраты
существенно выше, чем во Франции,
Германии, а также превышают затраты
Польши, Турции, но ниже, чем в Чехии,
у которой выше удельный вес машиностроения (рис. 3).
Если рассматривать промышленность, то для всех отраслей (кроме легкой, где используется импортное сырье)
перерабатывающей
промышленности
Украины промежуточное потребление
выше, чем в других странах, особенно
это касается металлургии.
Сравнительный анализ дает основания сделать вывод, что уровень затрат
зависит от отраслевых особенностей и
выше там, где есть заметное технологическое отставание. И, кроме того, Украина имеет “утяжеленную” структуру
промышленности с высокой долей первичных секторов и относительно низкой
долей отраслей обрабатывающей промышленности, производящих конечную продукцию.
Структура производства сама по себе не вызывает беспокойства, и можно было бы констатировать, что Украина
перешла к рыночному устройству экономики, реализовала
свои текущие конкурентные преимущества, нашла свое место в мировой экономике. Вопрос, однако, состоит в том,
что этих конкурентных преимуществ, базирующихся на не-

Рис.3. Структура промежуточного потребления
в валовом выпуске, %
Поэтому в случае сохранения пассивной роли государства судьба каждой отрасли обрабатывающей промышленности и высоких технологий в Украине будет зависеть от
того, успеет ли уже обладающий денежным ресурсом крупный бизнес развить это направление, или оно исчезнет под
мощным конкурентным давлением непрерывно обновляющегося качественного импорта. На данный момент по большинству направлений реализуется второй сценарий.
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Мировой опыт ХХ века дает многочисленные примеры
различных (как минимум трех) типов промышленной политики:
– экспортно-ориентированной (создание условий для
роста экспорта определенных видов продукции);
– внутренне ориентированной (защита внутреннего
рынка и обеспечение экономической самодостаточности);
– и (менее распространенной и не столь явно выраженной модели) стратегической промышленной политики, направленной на ограничение использования собственных
естественных и невоспроизводимых ресурсов.
Примерами первого типа могут служить Южная Корея
1960–80-х годов и другие “тигры”, Китай 1980–90-х годов,
отчасти Япония, Индия 1990-х годов, Чили 1970-х годов и
1980-х годов. Ко второму типу относятся Индия 1960–80-х
годов, Франция 1950–70-х годов, Япония, Китай, США (в
части политики в сельском хозяйстве), СССР. Примеры
третьего типа промышленной политики – действия США,
стран ОПЕК.
Этот список может быть суще- ственно расширен,
поскольку в определенные периоды практически
все
страны, так или иначе, использовали инструменты промышленной политики (часто не называя ее так) для решения
проблем отдельных, важных для них секторов и отраслей.
Южная Корея, например, смогла решить задачу индустриализации страны и сумела найти место в мировом разделении труда. Однако вопрос о том, в какой степени этот
результат был достигнут за счет замедления процессов демократизации, в какой мере эта политика привела к созданию
известной конгломератной структуры экономики, предопределившей, по мнению многих, кризис конца 1990-х годов,
остается открытым.
Промышленная политика Франции в послевоенный
период позволила восстановить и сохранить многие отрасли промышленности (автомобилестроение, авиастроение,
атомную энергетику и т.д.) и, хотя в свое время была признана неэффективной и отвергнута, обеспечила Франции
ключевое место в объединенной Европе. Того же, однако,
добилась и Германия, не замеченная в активной промышленной политике.
Большинство исторических примеров относится к “индустриальной” эпохе, однако и новейшая экономическая
история знает примеры промышленной политики. Яркие
примеры – государственная политика реструктуризации
металлургии во Франции в 1980-е годы, политика Индии в
области развития сектора “оффшорного” программирования
в 1990-е годы, развитие индустрии информационных технологий в Ирландии. Безусловно особенная политика Китая,
где объединены как институциональные реформы, традиционные методы привлечения иностранных инвестиций, так и
элементы промышленной политики.
При этом отметим, что политика, ориентированная на
развитие экспорта, чаще оказывалась успешнее, чем политика, направленная на развитие производства для внутренних потребностей.
Безусловно, страна не всегда использует тот или иной
тип стратегии в “чистом” виде, возможно их сочетание. В
любом случае исходной предпосылкой любой промышленной политики является выбор приоритетов. Формирование
приоритетов возможно и “сверху” – от государства, и “снизу”
– от бизнеса. Практика показывает, что формирование приоритетов снизу по конкретным областям более эффективно.
Чем выше степень конкретизации приоритетов, тем проще
предложить инструменты для его реализации и оценить эффекты. В исключительном случае промышленная политика
может быть направлена на решение проблем даже не отрасли, а отдельной фирмы. Однако масштабная промышленная
политика, как правило, основана на “встречном” движении,
диалоге бизнеса и власти (Япония, Южная Корея).
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Таким образом, целями промышленной политики государства могут быть:
– обеспечение национальной безопасности и снижение
зависимости от внешних источников (критической для этой
безопасности) ресурсов;
– решение социальных проблем, в частности проблем
занятости, за счет стимулирования роста трудоемких видов
производства;
– решение региональных проблем, в частности проблем
обеспечения более быстрого развития депрессивных регионов;
– реализация потенциальных конкурентных преимуществ отдельных секторов, которые не могут быть реализованы из-за неравных стартовых условий;
– повышение инвестиционной привлекательности
определенных отраслей (например, связанных с созданием/
развитием инфраструктуры или развитием сферы исследований и разработок), которые имеют низкую прибыльность
и высокие сроки окупаемости, но предположительно могут
дать значительный косвенный эффект в смежных отраслях.
Этот перечень целей промышленной политики может
быть продолжен. Вопрос в том, а может ли государство достичь их методами, не наносящими экономике существенного ущерба?
Сущность новой промышленной политики:
– поиск принципиально иного подхода к промышленной
политике. Его суть – отталкиваться не от чиновничьих пристрастий и не от успешных отраслей за рубежом, а от потребностей национальной экономики и отечественного бизнеса;
– обеспечение прямого воздействия государства, нацеленного на то, чтобы тот или иной конкретный бизнес возник в четко заданные сроки, на конкретной территории;
– разработка генеральных направлений промышленной
политики;
– поддержка экспорта, но не сырьевого, а экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Механизм: государственные гарантии в размере до 25% от инвестиций в
проект создания подобного производства. При наличии действующего крупного и имеющего трехлетнюю и более кредитную историю производства – государственные гарантии
в размере до 100% от объема предэкспортного финансирования;
– создание импортозамещающих производств. Механизм: государство уточняет статистику импортируемых товаров, ранжирует их по объему закупок, предлагает импортерам каждого товара определиться с возможными формами
участия в создании импортозамещающего производства (получение от них гарантий спроса или даже соинвестирования), а также предлагает различным банкам поучаствовать
в кредитовании проекта;
– стимулирование мультипликативного эффекта, когда
появление ориентированного на экспорт или импортозамещающего объекта приводит к росту смежных производств;
– стимулирование развития высших технологических
укладов;
– контроль за приобретением предприятий иностранным капиталом и отношениями с транснациональными компаниями;
– состояние государственного сектора (т.е. наличие специальной структуры, которая отвечает за государственный
сектор промышленности);
– адекватная политика в отношении малого бизнеса;
– улучшение функционирования системы патентов,
стандартов, метрологии;
– новая политика регионального развития.
Активная роль промышленной политики заключается
в том, чтобы не просто исходить из динамики совокупного
платежеспособного спроса, а формировать его на новой основе – играть лидирующую роль в связке государство-рынок.

Вардомский Л. Б., д-р экон. наук,
Институт экономики РАН

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ И УКРАИНЕ
И ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРАН
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ И УКРАИНЫ В 2000–2008 гг.
Протекание глобального кризиса в России и Украине
в основном связано с тем, как развивались страны в предшествующие ему годы. На протяжении 2000–2008 гг. экономики России и Украины росли со среднегодовым темпом
в 6,9%. В этот период объемы прироста производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал
в Украине превышали аналогичные показатели в России на
3–4%. Однако по объему инвестиций в основной капитал на
душу населения Украина в 2–3 раза уступала России1. Влияние мирового кризиса на производство и инвестиции в Украине стало ощущаться раньше, чем в России, что сказалось на
итогах 2008 г. (табл. 1).
Несмотря на высокую динамику экономического развития, к моменту начала кризиса Украина, в отличие от России, так и не смогла достичь советского уровня экономики.
В 2008 г. ВВП Украины составил лишь 74,1% от уровня 1990
г., увеличившись при этом за последние девять лет на 30,9%.
По данным ФСГС, ВВП России достиг уровня 1990 года в
2007 г.

2002

2004

2006

2008

В среднем за
2000–2008 гг.

Валовой
внутренний
продукт

110,0

104,7

107,2

107,7

105,6

106,9

Продукция
промышленности

109

103

108

104

102

105,3

Инвестиции
в основной
капитал

117

103

112

117

109

112,5

Валовой
внутренний
продукт

105,9

105,2

112,1

107,3

102,1

106,9

Продукция
промышленности

112

107

112

106

96,9

108,5

Инвестиции
в основной
капитал

114

109

128

119

97,4

116,8

Украина

Россия

Показатели

2000

Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей
России и Украины в 2000–2008 гг.
в % к предыдущему году

Источники: составлено и рассчитано по данным Межгосударственного
статистического комитета СНГ . – / http://www.cisstat.com/; Государственного
комитета статистики Украины . – / http://www.ukrstat.gov.ua/

Рост экономик двух стран в 2000–2008 гг. во многом
объяснялся высоким внешним спросом и ростом мировых
цен на их основные экспортные товары – сырье, топливо,
металлы, химические полупродукты. В частности, средние
экспортные цены на сырую нефть в это время увеличились в

3,8 раза, нефтепродукты – в 3,9, железные руды – в 5,6 раза2.
В связи с этим объем товарного экспорта России и Украины
увеличился за этот период более чем в 4 раза. Однако импорт
рос еще больше: в 6–8 раз.
Если ухудшение платежного баланса в России стало отчетливо проявляться в конце 2008 г., то в Украине оно началось с 2006 г. за счет нарастания отрицательного сальдо счета текущих операций, которое к 2008 г. составило -7,2% ВВП.
В целях его покрытия Украина была вынуждена привлекать
иностранные инвестиции и кредиты, что усилило ее зависимость от внешних источников финансирования. Но при этом
международные валютные резервы Украины за 2000–2007
гг. увеличились примерно в 30 раз и к концу 2007 г. достигли
32 млрд долл. (22,8% ВВП).
В России на протяжении всего рассматриваемого периода (за исключением 2008 г.) отмечался рост валютных
резервов, прежде всего за счет увеличения положительного сальдо счета текущих операций при благоприятной конъюнктуре на мировых товарно-сырьевых рынках. По данным Центрального банка России (ЦБР), в период 2000–2008
гг. объем международных резервов России увеличился в 38
раз – с 12,5 до 478,8 млрд долл. США (на начало года) и составил 37% ВВП.
Кроме того, значительная часть доходов от экспорта
углеводородов в 2004–2007 гг. аккумулировалась в Стабилизационном фонде, который с 1 января 2008 г. был разделен
на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
Новые фонды были призваны сыграть роль финансовой подушки при резком падении цен на нефть и газ. В этих фондах
к началу кризиса было накоплено более 4 трлн руб. Стабилизационный фонд был задуман и как инструмент борьбы с
избыточными экспортными доходами. Их стерилизация, как
полагали, поможет справиться с инфляцией, которая устойчиво превышала 10%.
С высокой инфляцией были связаны высокие процентные ставки на кредиты внутри страны. Нехватка “длинных”
денег в экономике породила стремительный взлет корпоративных заимствований. К началу 2009 г. они достигли 483,5
млрд долл., увеличившись за три года в 3,2 раза. Параллельно в 2001–2008 гг., объем накопленных прямых иностранных
инвестиций в России вырос более чем в 15 раз и к началу
2008 г. составил 491,2 млрд долл.3
В отличие от России, где все годы наблюдалась положительная динамика сальдо торгового баланса, в Украине в
2005–2008 годы – отрицательное сальдо по товарам и услугам устойчиво увеличивалось и достигло 13,5 млрд долл.
Поэтому в докризисный период главным фактором развития украинской экономики стало широкое привлечение
внешних кредитных ресурсов и инвестиций. В результате в
этот период сильно вырос внешний долг: по данным Национального банка Украины (НБУ) за 2004–2009 гг., валовой
внешний долг увеличился в 4,3 раза и составил 103,2 млрд
долл. (на начало года).
Одновременно в период 2000–2008 гг. возросло значение
иностранных инвестиций как фактора роста национальной
экономики. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за этот период увеличился в

Расчеты по данным: Средние экспортные цены на основные товары : Россия в цифрах – 2009 г. // Федеральная служба государственной статистики. – М., 2009.
3
Расчеты по данным Центрального банка России. – http://www.cbr.ru/
2

Модели модернизации в странах переходной экономики : доклад
Института экономики РАН и Национального инвестиционного совета / под. ред. С.П. Глинкиной. – М., – 2009. – С. 21.
1
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9 раз и к началу 2008 г. достиг 29,5 млрд долл. США4. Приток
иностранных инвестиций в Украину шел на фоне растущего
дефицита торгового баланса.
Общим для обеих стран в рассматриваемый период
был недостаточный уровень развития национальных финансовых систем двух стран. Их капитализация и финансовые ресурсы были недостаточны для финансирования
развития национальной экономики. Поэтому компании
и банки стран были вынуждены обращаться к внешним
источникам финансирования, как для развития отраслей
промышленности, так и для растущего кредитования потребительского сектора. Доступные внешние кредиты в
2005–2007 гг. подстегивали рост импорта в обеих странах.
Но если в России ускоренный импорт нивелировался ростом цен на экспортируемые углеводороды, то в Украине
такой возможности не было. Наоборот, рост цен на ввозимые энергоносители усугублял платежную ситуацию в
стране.
Иностранные инвестиции в России и Украине направлялись как в экспортный сектор, так и в импортозамещающие производства (перерабатывающие и добывающие
отрасли промышленности), в операции с недвижимостью,
сферу торговли, транспорт и связь, строительство – сферы, характеризующиеся сравнительно высоким оборотом
капитала. Однако привлекаемые в экономики стран крупные кредитные ресурсы и прямые инвестиции не привели
к существенным изменениям в структуре национального
производства, повышению его эффективности. Технологическая модернизация экспортного и импортозамещающего
секторов российской и украинской экономики едва началась. При этом развитие импортозамещения было ориентировано преимущественно на потребительский спрос
и обусловливало рост импорта, поскольку предполагало
широкое применение импортных материалов и компонентов (сборочные производства). Иными словами, дешевые
внешние кредиты в обеих странах активно стимулировали
рост импорта товаров и услуг5.
Таким образом, в рассматриваемый период в странах
происходили схожие структурные изменения в экономике,
связанные с развитием производства современных товаров
на основе импортных технологий, материалов и компонентов при их ориентации на внутренний спрос. В России, изза ее более широких финансовых возможностей и государственной поддержки, они протекали более динамично, чем
в Украине. При этом в экспорте обеих стран увеличивалась
доля товаров, представляющих начальные стадии технологических переделов. Принципиальные отличия между странами были связаны с тем, что украинский импорт рос значительно быстрее экспорта (табл. 2), а внешние заимствования
страны были тесно связаны с электоральными процессами
в стране и по большей части направлялись на текущее потребление населения6.
Динамика взаимных торговых связей
в 2000–2008 гг.
В 2004–2008 гг. внешняя торговля была одним из наиболее динамичных сегментов экономики России и Украины
(табл. 2). К началу кризиса и Россия, и Украина были довольно широко включены в мировые экономические связи.
Объем экспорта товаров и услуг в отношении к ВВП в 2008
г. в России составил 31,1%. Отношение импорта товаров и
услуг к ВВП было существенно меньше – 21.9%. В Украине
наблюдалась обратная ситуация: 43,6% по экспорту и 51,2%
по импорту7.
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Государственный комитет статистики Украины. – http://www.
ukrstat.gov.ua/
5
Геец В.М. Проблемность структурных трансформаций экономики стран с развивающимися рынками// Структурная перестройка и
модернизация экономик России и Украины: направления взаимного
влияния / [Матер. рос.-укр. кр. стола] ; под ред. С.П.Глинкиной и Л.Б.
Вардомского. – М.: ИЭ РАН, 2009. – С.32–35.
6
Там же.
7
Расчеты по данным платежных балансов ЦБ РФ и НБУ на 2008 г.
и ВВП из Статсправочнка Межгосударственного статкомитета СНГ
на 2008 г. – М., 2009 г.
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Таблица 2
Внешнеторговые связи России и Украины
в 2000–2008 годах, млрд долл. США
Россия

Украина

Годы

экспорт

импорт

экспорт

импорт

2000

103,1

33,9

14,6

14,0

2004

181,7

75,6

32,7

29,0

2008

467,9

267,0

67,0

85,5

Источник: Статкомитет СНГ

За 2000–2008 гг. взаимный товарооборот стран, по данным российской статистики, увеличился с 8,7 млрд долл.
до 39,8 млрд долл. (табл. 3). Рост взаимного внешнеторгового оборота был связан с восстановительным ростом экономики и началом экономического роста, опирающегося
на инвестиции. Для взаимной торговли России и Украины
было характерно устойчивое превышение российского экспорта. Отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией в 2008 г. достигло максимальной величины в 7,4 млрд
долл. или 40% от общего отрицательного сальдо торгового
баланса страны.
Доля Украины в российском экспорте в 2000–2008 гг.
колебалась в пределах 5–6%, а в импорте имела устойчивую
тенденцию к сокращению: 10,6% в 2000 г., 8,1% в 2004 г. и
6,1% в 2008 г. Доля России в украинском экспорте за 20002004 гг. сократилась с 23,9% до 18,4 %, но в 2008 г. вновь
возросла до 23,4%. В импорте Украины доля России в 2004–
2008 гг. резко сократилась – с 41,7% до 22,6%. В 2000 г. она
составляла 41,4%.
Таблица 3
Взаимная торговля России и Украины по данным национальной статистики, млн долл.
Россия

Украина

Годы
экспорт

импорт

экспорт

импорт

2000

5024

3647

3516

5825

2004

10768

6097

5886

12128

2008

23567

16245

15736

19414

Источник: Статкомитет СНГ

Для украинской экономики Россия – крупнейший рынок сбыта как традиционной, так и высокотехнологичной
продукции. На российских потребителей приходится преобладающая часть производственной кооперации украинских предприятий. В кооперационных поставках участвуют
более 300 предприятий с обеих сторон8. Из России украинские компании получают большую часть потребляемого
импортного топлива, сырья и материалов. Украина, располагающая емким рынком, – крупный потребитель российской продукции, как топливно-сырьевой, так и высокой
степени переработки. Мощный промышленный потенциал
Украины весьма важен для российских компаний с точки
зрения поставок комплектующих и выполнения заказов
на выпуск различных образцов техники. Кроме того, для
России Украина крайне важна как страна, обеспечивающая
транзитные поставки природного газа и нефти в Европу. Об
этом свидетельствует доля России в украинском экспорте
услуг (табл. 4).

Вашанов В. Экономические отношения России и Украины:
оценка и прогноз // Актуальные проблемы экономического взаимодействия России и Украины: способы гармонизации интересов :
информационно-аналитический бюллетень / ИЭ РАН. – 2007. – №2
(10). – С. 61.
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Таблица 4
Доли взаимных торговых связей в общем объеме международных связей
России и Украины в 2008 г., %

Ст.40 – Каучук, резина и
изделия из них

1,6

2,1

2,1

1,8

1,7

1,8

1,9

1,9

5023,9

12401,6

14984,5

23566.8

Ст.72 – Черные металлы

15,8

17,1

17,8

15,1

Ст. 84 – Реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства…

12,4

12,2

12,3

12,4

Ст.73 – Изделия из
черных металлов

10,7

9,1

13,8

7,6

Ст. 86 – Железнодорожный подвижной состав

0,5

8,7

8,3

13,3

Ст. 28 – Продукты неорганической химии, соединения неорганические и
органические…

6,8

5,5

6,2

4,0

Ст. 85 – Электрические
машины и оборудование,
их части…

5,0

4,6

5,1

6,3

Ст. 87 – Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного…, их
части и принадлежности

3,4

2,3

4,8

5,5

Ст. 04 – Молоко и молочные продукты…

1,9

5,3

1,5

2,3

Всего импорт, млн долл.

3491,0

7819,3

9234,0

16245,4

Украина

Россия

Ст.85 – Электрические
машины и оборудование,
их части…

Экспорт товаров

23,4

5,0

Всего экспорт, млн долл.

Импорт товаров

22,6

6,1

Основные статьи российского импорта:

Показатели

Экспорт услуг

32,9

5,5

Импорт услуг

13,3

3,8

Источник: рассчитано по национальным статистическим ежегодникам и данным платежных балансов ЦБР и НБУ.

Высокая степень торговой взаимосвязанности, помимо
исторических факторов, объясняется соседством и близостью к России регионов промышленного ядра Украины.
Страна обращена к России своими наиболее развитыми районами. Это своего рода “мягкая преференция” их взаимного сотрудничества. Кроме того, многие образцы техники попрежнему выпускаются на основе НИОКР еще советского
времени. Развитию взаимных торговых связей в этот период способствовало взаимопроникновение капиталов обеих
стран в экономики друг друга9.
За 2000–2008 гг. структура взаимных торговых связей заметно изменилась. В российском экспорте в Украину возросла
доля металлургического сырья, черных металлов и изделий из
них. Доля минерального топлива в этот период была неустойчива, отражая не столько изменение физических объемов поставляемых в Украину нефти и газа, сколько переход расчетов
за углеводороды между странами с 2005 г. на так называемые
рыночные цены (табл. 5). В российском экспорте также сократилась доля технологического оборудования.
В российском импорте из Украины достаточно стабильны были доли большинства главных товарных групп. Но
сильно возросла доля железнодорожного подвижного состава при заметном сокращении продукции черной металлургии. Несколько увеличилась доля поставляемых в Россию
средств нерельсового наземного транспорта, но уменьшилась доля продукции неорганической химии.
Следует отметить, что в российском экспорте в Украину на долю продукции машиностроения в 2008 г. пришлось
15,7% (в 2007 г. – 18,7%) при том, что в общем экспорте России в 2008 г. ее доля составила 4,9% (в 2007 г. – 5,6%). В украинском экспорте в Россию на эту товарную группу пришлось
40% (35% в 2007 г.) против 16,4% (17,2% в 2007 г.) в экспорте
Украины в целом.
Таблица 5
Изменения в структуре экспорта России и Украины
в их двусторонней торговле в 2000–2008 гг. , %
Основные статьи российского экспорта по
коду ТН ВЭД

2000

2005

2006

2008

Ст. 27 – Топливо
минеральное, нефть и
продукты перегонки …

66,1

3,.6

55,9

50,1

Ст. 84 – Реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства…

9,2

7,8

7,3

6,6

Ст.87 – Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного… их
части и принадлежности

2,8

5,5

5,9

5,1

Ст. 72 – Черные металлы

1,3

5,0

5,4

8,0

9
См. подробнее: Вардомский Л.Б. Взаимные экономические связи
в контексте модернизации экономики России и Украины // Структурная перестройка и модернизация экономик России и Украины:
направления взаимного влияния / [Матер. рос.-укр. кр. стола] ; под.
ред. С.П.Глинкиной и Л.Б.Вардомского. – М.: ИЭ РАН, 2009.

Источник: Федеральная таможенная служба

Доля молочных продуктов в российском импорте была
нестабильной, отражая изменявшиеся требования российской стороны к стандартам поставлявшейся из Украины молочной продукции.
В российском импорте из Украины за 2000–2008 гг. существенно сократилась доля химической продукции – с 19,2
до 5,3%, черных металлов и изделий из них с 26,5 до 22,7% и
продовольствия – с 13,7 до 11,8%. Но значительно выросла
доля продукции машиностроения – с 23,4 до 38,9%. В российском экспорте в Украину немного возросла доля продовольствия с 2,5 до 3,3%, машиностроения – с 15,4 до 15,9%,
существенно увеличилась доля химической продукции – с
4,7 до 8,1%, черных металлов и изделий из них – с 2,1 до
9,4%. (табл. 6).
Рост экспортных поставок из Украины во многом определялся возросшей инвестиционной деятельностью в России, началом модернизации промышленных и транспортных
предприятий, расширением объемов нового строительства.
С этим, в частности, был связан быстрый рост поставок в
Россию железнодорожного подвижного состава из Украины.
В частности, украинские предприятия в 2008 г. обеспечили
почти 100% всего российского импорта железнодорожных
вагонов и около 90% железнодорожных локомотивов по
стоимости. В свою очередь, в российском экспорте наиболее
динамичной статьей были автомобили, части и принадлежности к ним.
Следует подчеркнуть, что во взаимной торговле в рассматриваемый период существенно увеличились объемы
взаимных поставок в рамках производственной и технологической кооперации.
Значительно возросший рыночный спрос в России на
товары и услуги стимулировал восстановительный рост в
Украине и переход к инвестиционной модели экономического развития. Высокие темпы экономического развития
обеих стран в 2000–2008 гг. затормозили разрушение унаследованных от советского периода связей, но при этом они
не стимулировали формирование новых, что объясняется
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преимущественно адаптивным характером проводимой в
странах модернизации10.
Таблица 6
Баланс российско-украинской торговли по основным
товарным группам, млн долл.
Товарные
группы

2000

2008

течение трех кварталов наблюдалось более быстрое наращивание экспорта, чем импорта, что отражает изменение их долей относительно уровней по отдельным кварталам 2008 г.
Таблица 7
Динамика внешнеэкономических связей России и Украины в трех кварталах 2009 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г.

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

Продовольствие

127

477

- 350

769

1915

-1146

Внешнеэкономическая
деятельность

Топливо минеральное

3323

29

3294

12029

789

11240

Химические
продукты

236

669

-433

1911

863

1048

Черные
металлы и изделия из них

108

925

-817

2211

3682

-1471

Машины и
оборудование

776

816

-40

3744

6325

-2581

Всего

5024

3491

1533

23567

16245

7322
Украина

Россия

Экспорт

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Взаимные торговые и инвестиционные связи в значительной степени обеспечивали экспорт в третьи страны.
Например, экспорт алюминия из России тесно связан с поставками глинозема с Николаевского глиноземного завода,
а нефтепродуктов с украинских НПЗ – с поставками нефти
из России. Поставки труб с украинских предприятий вносят
определенный вклад в экспорт нефти и газа из России. Вместе с тем сотрудничество стран в сфере наращивания экспорта в третьи страны товаров высокой степени обработки довольно ограничено. Оно пока остается в военно-технической
сфере, которая постепенно сужается.
В целом рост взаимных торговых связей в докризисный
период в основном поддерживался советскими технологическими заделами и установившимися в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР специализацией и
кооперацией. Определенные ограничения для их развития
создавали противоречивые внешнеполитические приоритеты и газовые конфликты.
Внешнеэкономические связи России и Украины в
условиях кризиса
Масштабное падение промышленного производства в
России и Украине в конце 2008 г. – начале 2009 г. во многом
объясняется резким сокращением внешнего спроса и падением цен на вывозимую этими странами преимущественно
сырьевую продукцию – минеральные продукты (нефть, газ),
металлы, продукцию химической промышленности (минеральные удобрения), машины, оборудование и транспортные средства. Определенное влияние на масштабы спада
оказывают проблемы кредитования экспортного производства и импорта.
В 2009 г. в обеих странах произошло сильное падение
экспортно-импортных операций (табл. 7). Несколько больший спад во внешней торговле Украины, чем России, можно
объяснить ее большей зависимостью от внешнего спроса.
Однако различия между странами по уровню спада окажутся небольшими в сравнении с уровнем сокращения мировой
торговли в 2009 г. (10–15%). И в России, и в Украине спад во
внешней торговле был в 2,5–3 раза сильнее.
По данным ФСГС, по итогам трех кварталов 2009 г.
внешнеторговый оборот России составил 339,8 млрд долл. в
том числе экспорт – 208,2 млрд долл., импорт – 131,5 млрд
долл. США. Сальдо торгового баланса оставалось положительным (76,7 млрд долл.), но по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года его объем сократился в 2,3 раза. В
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I полугодие
2009 г.
к I полугодию 2008 г.

3 квартала
2009 г.
к 3 кварталам
2008 г.

Экспорт
товаров

52,6

53,2

55,7

Импорт
товаров

63,3

60,7

56,9

Прямые
иностранные
инвестиции в
страну

57,0

55,0

51,9

Экспорт
товаров

60,4

53,2

51,3

Импорт
товаров

51,9

46,6

46,5

Прямые
иностранные
инвестиции в
страну

36,2

40,2

46,3

Источники: составлено по данным ФСГС. – http://www.gks.ru/; Госкомстата
Украины. – http://www.ukrstat.gov.ua/

Иная ситуация наблюдается в Украине. Обращает внимание то, что в рассматриваемые периоды 2009 г. наблюдалось сокращение экспорта по сравнению с соответствующими периодами 2008 г. При этом объем импорта во втором и
третьем кварталах стабилизировался на уровне 46–47% от
уровня 2008 г.
В целом по данным Госкомстата Украины, по итогам трех
кварталов 2009 г. экспорт украинских товаров составил 27,5
млрд долл., импорт – 31,6 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса по товарам составило 4,1 млрд долл. и было примерно в 4 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате коэффициент покрытия
экспортом импорта составил по итогам трех кварталов 2009
г. 0,87 (за аналогичный период 2008 г. – 0,77). С учетом же
положительного сальдо в торговле услугами коэффициент
покрытия составил 0,97. Это стало фактором относительной
макрофинансовой стабильности, что выразилось, в частности, в стабилизации курса гривны.
Изменение конъюнктуры на мировых товарных рынках,
связанное с понижением цен на сырьевые товары, повлияло
на товарную структуру внешней торговли двух стран.11
В структуре международной торговли России по итогам трех кварталов наблюдалось значительное сокращение
в экспорте доли нефти с 36 до 33,5% и черных металлов с
7,6 до 4,8% и рост долей продовольственных статей с 1,7 до
3,5%, лесопродукции с 2,4 до 3%, машин и оборудования с
4,5 до 5,6%.
В импорте резко сократилась доля машин и оборудования – с 52,9 до 42,9%, при росте долей продовольствия и
сельскохозяйственного сырья – с 12,7 до 18,1% и химикатов – с 13,2 до 16,6%12.
В структуре внешней торговли Украины по итогам трех
кварталов на фоне разных уровней спада произошло увеличение доли в экспорте зерна с 4,8 до 9,2%, жиров растительного
и животного происхождения с 2,7 до 4,6, технологического
оборудования с 5 до 6,9, электрических машин и оборудования с 4,1 до 5,4%. Одновременно сильно сократилась доля
черных металлов с 36,8 до 26,1%, нефти и нефтепродуктов с
Внешняя торговля Украины товарами за январь–сентябрь
2009 г. – http:// www.ukrstat.gov.ua
12
О состоянии внешней торговли в январе-сентябре 2009 г. – http:/
www/gks.ru/bgd/free/b04_03/
11

Вардомский Л. Россия и модернизация экономического пространства СНГ// Вісник Інституту економіки та прогнозування. – К.,
2008. – С.35.
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I квартал
2009 г.
к I кварталу 2008 г.

6,3 до 4,7 удобрений с 3,1 до 2,1, железнодорожных локомотивов и оборудования с 4,1 до 1,8%.
В импорте возросла доля энергоносителей – с 27 до
31,9%, электрических машин – с 4,3 до 4,6, фармацевтических изделий – с 2,6 до 4,4, бумаги и картона – с 1,8 до 2,6%.
Но сократились доли технологического оборудования с 11,2
до 8,9%, автотранспорта – с 13,7 до 4,6, черных металлов – с
4,2 до 2,5%.
Спад деловой активности в 2009 г. привел также почти к
двукратному снижению поступления прямых иностранных
инвестиций в экономику двух стран, особенно в Украине
(табл. 7). По итогам трех кварталов в российскую экономику
поступило около 10 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, что 2 раза меньше по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, а в экономику Украины – 3,9 млрд
долл., что на 54% меньше объемов первого полугодия 2008
г. Такое значительное сокращение иностранных инвестиций
весьма болезненно для украинской экономики, в большей
степени зависящей от иностранных финансовых ресурсов,
которые направляются в том числе и на покрытие дефицита
текущих операций. Тем не менее, динамика ПИИ по кварталам 2009 г., в отличие от России, была положительной. Следует отметить, что там ПИИ сокращались значительно сильнее, чем инвестиции в основной капитал. По трем кварталам
соотношение спада составляло 81,1% от уровня 2008 г. по
инвестициям в основной капитал и 51,9% по ПИИ. У Украины соотношение спада составило 56,3% и 46,3%. Иными словами, у России и Украины спад ПИИ наблюдался примерно
на одном уровне, но сильно различался по инвестициям в
основной капитал.
В еще большей степени спад коснулся взаимных экономических связей. Так, оборот взаимной торговли, по данным
ФСГС, по итогам трех кварталов 2009 г. составил около 45%
от уровня 2008 г. против 56% спада по внешней торговле в
целом. В результате этого доля Украины во внешней торговле России сократилась с 5,8 % в 2008 г. до 4,6% в 2009 г.
Во внешнеторговом обороте Украины доля России заметно сократилась в экспорте, с 23,4% 2008 г. до 20,7% в
2009 г. (по трем кварталам), но увеличилась в импорте – с
22,6 до 26,1%. Экспорт Украины в Россию в 2009 г. составил
44,2% от уровня 2008 г., а импорт – 50,5%13.
Сильный спад взаимной торговли, заметно превышающий спад ВВП или промышленного производства, объясняется тем, что в ней большое место занимают товары, на
стоимостной объем поставок которых сильно повлияло снижение мировых цен, – углеводороды и черные металлы, а
также инвестиционные и потребительские товары, спрос на
которые сильно снизился в условиях кредитного “голода” и
возросших инвестиционных рисков. Сокращение импорта
Украиной природного газа из России (и соответственно российского экспорта в Украину) связано не только с ценовым
фактором, но и сокращением его потребления промышленными потребителями из-за сокращения спроса на производимую из него (химия) или с его помощью (металлургия)
продукцию. Так, из планировавшейся на 2009 г. закупки
40 млрд куб. м газа “Нафтогаз” реально купит 24–25 млрд
куб. м.14 В то же время спад во взаимной внешней торговле
значительно слабее затронул товары повседневного спроса

– продукты питания, фармацевтику, бумажные и картонные
изделия и так далее.
В целом объем экспорта Украины в 2009 г. будет меньше,
чем в 2008 г. на 32–32 млрд долл., а импорта – на 45–46 млрд
дол. При этом доля России в общем спаде экспортастраны
составит 24–28%, а в общем спаде импорта – 20–22%.
Во взаимных прямых иностранных инвестициях (ПИИ)
двух стран наблюдалась примерно схожая ситуация. После
огромного притока прямых инвестиций из России в Украину (2-е полугодие 2007 г. – 1-е полугодие 2008 г.) в размере
870,1 млн долл. в следующем годичном интервале (2-е полугодие 2008 г. – 1-е полугодие 2009 г.) последовало его сокращение в 46 раз – до рекордно низкого уровня за последние
годы: 18,8 млн долл. США15.
Сильный спад внешнеторговых связей и ПИИ в России
и Украине в большой мере обусловлен произошедшими в них
структурными изменениями. Основу экспорта, как и ранее,
составляют товары начальных технологических переделов, а
в импорте возросла доля материалов и комплектующих, которые стали широко использоваться в импортозамещающих
производствах. Данные структурные особенности повысили
чувствительность экономики, финансовой системы и внешнеторговой сферы стран к изменениям в условиях кредитования, валютного курса, мировых цен. Существенно меньший спад ВВП России в отличии от Украины объясняется
громадными бюджетным вливаниями в банковскую систему
страны и сохранением объемов бюджетных инвестиций.
Восстановление объема взаимной торговли до уровня
2008 г. может занять значительное количество послекризисных лет. Это связано с тем, что в 2009 г. имел место ряд
событий, которые так или иначе будут влиять на российскоукраинские торгово-экономические отношения. Прежде
всего, подписание в конце ноября межгосударственных соглашений Белорусью, Казахстаном и Россией о запуске проекта Таможенного союза. Украине с 2010 г. придется иметь
дело не с отдельными странами союза, а с организацией в
целом. В частности, подписывать с ней соглашение о свободной торговле, изъятия и исключения из которой будут распространяться на все три страны. В результате деятельности
ТС некоторые украинские товары могут проиграть в конкуренции с товарами, поставляемыми друг другу членами ТС.
Другое событие связано с резким расширением торговоэкономического сотрудничества России и Китая в 2009 г.
Китайские производители могут значительно потеснить
украинские компании, до кризиса поставлявшие машинотехническую продукцию на российский рынок.
Имеющиеся потенциально интересные для российской и
украинской сторон проекты в ядерной сфере и авиастроении
могут в перспективе стимулировать российско-украинский
товарооборот. Но их осуществление сильно зависит от политических факторов. В целом структура взаимной торговли
в посткризисный период будет иной, чем до кризиса. В то
же время нельзя недооценивать фактор соседства как значительный потенциал содействия экономическому сотрудничеству России и Украины и повышения их глобальной
конкурентоспособности. При определенных условиях он
сможет проявить себя в полной мере. Задача соседей заключается в создании таких условий.

Расчеты по данным Госкомстата Украины. – http://www.ukrstat.
gov.ua/
Гривач А. Газоядерный синтез // Время новостей. – 2009. – 23 ноября.
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Грищенко С.Г., заст. міністра промислової політики України
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
Промисловість є однією з провідних галузей економіки,
яка утворює фундамент науково-технічної трансформації,
економічного зростання і соціального прогресу суспільства.
На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві.
Характеризуючи загальний стан розвитку вітчизняної
промисловості, слід зауважити таке.
На сьогодні промислове виробництво України забезпечує більше четвертої частини обсягу ВВП, майже 50% товарів та послуг, а також 80% експортної продукції.
У 2008 році економічна криза серйозно позначилася на
обсягах виробництва основних видів промислової продукції.
Найбільш масштабно криза торкнулася двох галузей – металургійної і хімічної, де обсяги виробництва основних видів продукції за результатами 2008 року становили 89,4% та
93,8% відповідно. Загальні темпи росту по промисловості
становили 96,9%.
Початок 2009 року характеризувався продовженням рецесійних процесів у вітчизняному промисловому комплексі.
Спад обсягів виробництва спостерігався протягом І півріччя
2009 року. Починаючи з ІІІ квартала, спостерігається поступове нарощування виробництва промислової продукції в
усіх галузях. Аналіз виробництва свідчить про те, що з кожним місяцем темпи зниження виробництва товарної продукції скорочуються.
За даними Держкомстату, у грудні 2009 р. порівняно з
попереднім місяцем та груднем 2008 р., індекс промислової
продукції становив відповідно 102,6% та 107,4%, за підсумками року – 78,1%.
У металургійному комплексі обсяги виробництва основних видів продукції, за підсумками року, становлять 73,4%.
За підсумками роботи хімічних підприємств, обсяги виробництва основних видів продукції становлять 76,8%, причому
індекси виробництва у грудні 2009 року порівняно із груднем
2008 року складають: у хімічному секторі – 118,6 %, у виробництві гумових та пластмасових виробів – 113,6%. У машинобудуванні обсяги виробництва основних видів продукції
збільшилися проти показників періоду січень-листопад та
становили 54,9%.

За останні місяці 2009 року і на початку цього року відзначається послаблення впливу світової фінансової кризи на
українську промисловість. За даними Держкомстату, темпи
падіння скоротилися до 21,9%.
Порівняно з листопадом 2009 року промислове виробництво у грудні минулого року зросло на 2,6%. Позитивна
динаміка зафіксована в усіх галузях промисловості.
Відзначається зростання обсягів виробництва металургійної продукції.
По відношенню до листопада у грудні 2009 року відмічено збільшення обсягів металургійного виробництва та
виробництва готових металургійних виробів на 2,1%, а у порівнянні з груднем 2008 року – на 27,3%.
За підсумками грудня 2009 р., порівняно із попереднім
місяцем року у хімічному секторі індекс виробництва становить 101,6%, а у виробництві гумових та пластмасових
виробів – відповідно 97,7%, що свідчить про уповільнення
падіння обсягів виробництва.
Позитивні тенденції до нарощування обсягів виробництва спостерігаються також і у галузі машинобудування.
Із метою подолання наслідків впливу світової фінансовоекономічної кризи на розвиток промисловості Мінпромполітики за підтримки уряду України вживає ряд дієвих заходів,
спрямованих на створення умов для забезпечення ефективної діяльності підприємств.
Так, під головуванням прем’єр-міністра Ю.В.Тимошенко
було проведено наради щодо роботи гірничо-металургійного
комплексу, виконання меморандуму порозуміння між урядом та підприємствами ГМК у м.Маріуполі та стосовно
стратегії дій уряду щодо стабілізації ситуації, яка склалася в хімічному комплексі України у м. Сєвєродонецьку. На
цих нарадах було визначено головні завдання розвитку
галузей, серед яких – створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного
та хімічного комплексів, проведення структурної перебудови цих базових галузей економіки з переорієнтацією на
інноваційно-інвестиційний шлях розвитку, прискорення
технічного та технологічного переоснащення виробництв,
впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, зниження забруднення довкілля та перехід на нові
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стандарти з охорони довкілля та ресурсозбереження, збільшення доходної частини Державного бюджету за рахунок
забезпечення рентабельної роботи металургійних та хімічних підприємств. У Мінпромполітики розроблено відповідний законопроект, яким передбачено, зокрема, право на
залучення підприємствами ГМК та хімічної промисловості
кредитних ресурсів протягом п’яти років (2010–2014 рр.) під
державні гарантії.
Звертаю увагу, що наслідки кризи по різному позначилися на роботі окремих металургійних та хімічних підприємств. Ті з них, які встигли провести модернізацію виробництва та випускали високоліквідну продукцію, змогли із
меншими втратами пережити кризу.
Криза вплинула на рівень завантаження потужностей
агрегатів ГМК, які зараз використовуються неповною мірою.
У доменному виробництві завантаженість агрегатів становить 68%. У сталеплавильному виробництві застарілі мартенівські печі використовуються на 51%. Проте конвертери
мають майже максимальну завантаженість – 95%. Достатньо
високий відсоток завантаження прокатних станів – 82%.
До 2008 року, в умовах високих цін на продукцію та позитивної фінансової діяльності металургійних підприємств,
останні мали можливості збільшувати суми інвестицій на
модернізацію і технічне переоснащення. Питомі капітальні
вкладення на 1 тонну сталі в 2007 році досягли середньоєвропейського, середньосвітового рівня – понад 50 дол. США.
На жаль, в умовах кризи цей показник знову знизився.
Для реалізації промислової політики актуальним питанням сьогодення є пошук фінансових ресурсів.
Так, загальна потреба промислового комплексу України
в інвестиціях для технічного переозброєння та модернізації
на найближче десятиріччя оцінюється в 25 млрд дол. США
щорічно.
На сучасному етапі для українських промислових підприємств найефективнішим механізмом залучення іноземних інвестицій для реалізації заходів із енергозбереження,
використання альтернативних джерел енергії та збільшення
споживання обсягів вторинних енергоресурсів є реалізація
положень Кіотського протоколу. Один із перспективних напрямів – надання промисловим підприємствам вуглецевого
кредиту у вигляді одиниць встановленої кількості (ОВК) із
державного резерву при реєстрації проектів спільного впровадження.
З метою залучення інвестицій Мінпромполітики веде
постійні переговори та консультації з провідними компаніями та корпораціями. Так, за підсумками візиту до Японії
було підписано ряд меморандумів про порозуміння між Мінпромполітики та японськими корпораціями “Міцубісі Корпорейшн”, “Соджіц Корпорейшн”, “Міцуї”, “Міцубісі Хеві

Індастріз”, “Кобе Стіл” і “Харес Інжинірінг”, спрямованих
на проведення реконструкції та технічної модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості та машинобудування з впровадженням сучасних
енергоефективних та екологічно чистих технологій.
Також міністерством готуються пропозиції до проекту
Національного плану дій із підвищення енергоефективності
щодо виконання проектів підприємств металургії, хімічної
промисловості, машинобудування у напрямі енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на
2010–2015 роки, що реалізовуватиметься із залученням кредитних ресурсів Світового банку.
На сучасному етапі важливим є посилення ролі держави у питаннях активізації інноваційної діяльності в Україні.
Для цього необхідно змінити організаційну структуру інноваційного процесу і спрямувати зусилля на тісне поєднання
науки, виробництва і бізнесу.
На сучасному етапі розвитку України, особливо в умовах
подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи,
вирішення питання зниження енергомісткості ВВП, і, в свою
чергу, скорочення споживання первинних енергетичних ресурсів, має важливе значення для забезпечення енергетичної
незалежності. Оскільки неефективне споживання паливноенергетичних ресурсів викликає необхідність додаткового
імпорту понад 50% загального споживання енергоносіїв, що
ставить роботу базових галузей економіки у безпосередню
залежність від імпортерів та зростаючих цін на енергоресурси.
Основні напрями модернізації металургійного
виробництва включені до Державної програми реформування та розвитку гірничо-металургійного комплексу на період
до 2012 року та Галузевої програми енергоефективності та
енергозбереження на період до 2017 року.
У сучасних умовах найбільш перспективні та доступні заходи – поширення використання вторинних енергоресурсів.
Для гірничо-металургійного комплексу в цьому плані найбільш перспективне використання доменного, конвертерного
та феросплавного газів. Уже сьогодні до 90% доменного газу
використовується в якості палива, що відповідає 20% загального обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів у металургії.
У хімічній промисловості утилізація низькопотенційного (100–200°С) і середньопотенційного (200–400°С) тепла в
циклі енерготехнологічного агрегату виробництва аміаку разом із високопотенційним (більш 400°С) може забезпечити
всі енергетичні потреби карбамідних агрегатів.
У машинобудуванні також передбачається розширення
використання теплових вторинних енергоресурсів – тепла
відхідних газів, фізичного тепла шлаку та нагрітих виробів,
тепла м’якої пари і конденсату тощо.

Обсяги споживання природного газу промисловими підприємствами України за 2008 р.
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Міністерство промислової політики проводить низку
заходів щодо розробки законів, нормативно-правових актів,
галузевих програм із реалізації державної політики у сфері
енергоефективності та енергозбереження.
Таким чином, політика енергозбереження у масштабах
країни, галузей і окремих виробництв стала одним із ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та незалежності держави.
Динамічність світових економічних процесів – глобалізація, інтеграція, конкуренція, інновація – ставлять перед
національною економікою і перед промисловістю, зокрема,
нові цілі та завдання, які на порядок складніші і масштабніші
за ті, які вирішувала промисловість у попередні роки.
Досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення промислового потенціалу держави є основним
завданням промислової політики України.
Із метою активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промисловості з позитивним впливом на її структуру,
забезпечення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами та прискорення інтеграції промислового
комплексу у світове виробництво Міністерство промислової
політики України розробило Концепцію проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості України на період до 2017 року.
Концепція передбачає відхід від вирішення тільки внутрішніх проблем розвитку промисловості. Її завдання спрямовані, по-перше, на інноваційний розвиток інших секторів
економіки, і, по-друге, на прискорення перетворень у бюджетоутворюючих галузях та тих, що безпосередньо виходять на
споживчий ринок, забезпечують експортні поставки та імпортозаміщення.
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Значна увага приділяється розвитку експортного потенціалу наукомістких галузей промисловості, розширенню
роботи на зовнішніх ринках.
Концепцією визначені пріоритети стратегії розвитку базових галузей промисловості.
Активізація процесів модернізації обладнання у промисловості, підвищення попиту на машинобудівну продукцію з
високими технічними характеристиками на внутрішньому
ринку та посилення конкуренції на світовому ринку машинобудівної продукції визначили головні стратегічні напрями
розвитку машинобудування.
Стратегія розвитку одного із найпотужніших секторів
промисловості – гірничо-металургійного комплексу – полягає у задоволенні попиту на продукцію на внутрішньому
ринку, збереженні позицій на світовому ринку, модернізації
виробничого потенціалу із застосуванням енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій.
У результаті проведення активної цілеспрямованої промислової політики очікується зниження енергомісткості
промислового виробництва до 2012 року в 1,7 раза, до 2017
року — в 2,4 раза, що наближається до відповідного показника розвинених європейських країн.
Таким чином, нова Концепція розвитку промисловості,
розрахована на період до 2017 року, враховує сучасні та перспективні характеристики світових і внутрішніх економічних процесів, які виникають і стають все відчутнішими під
впливом глобалізації і загострення конкурентної боротьби
на ринках промислової продукції.

Ленчук Е.Б., д-р экон. наук,
Институт экономики РАН

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ1
Переход к инновационной модели развития является одним из важнейших вызовов для современной России. Каким будет ее облик в XXI веке? Сумеет ли она
в рамках глобальной экономики позиционировать себя
как высокотехнологичная держава или сохранит за собой статус топливно-сырьевого придатка мирового постиндустриального ядра? Определенную уверенность в
том, что страна будет двигаться в направлении активизации инноваций, вселяет недавно принятая Концепция
социально-экономического развития России до 2020 г.,
которая определяет инновационный путь развития в качестве магистрального.
В частности, Концепция предполагает, что к 2020 г. доля
инновационного сектора в структуре добавленной стоимости, создаваемой в различных отраслях экономики Российской Федерации, достигнет 17%. В качестве целевых установок поставлено решение довольно амбициозных задач – так
к 2020 г. доля инновационно-активных предприятий должна
возрасти до 40–50%, удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров должен увеличиться до 2%, внутренние затраты на исследования и разработки – достичь 2,5–3,0% ВВП к 2020 г.,
из них больше половины – за счет частного сектора и тому
подобное.

Однако в реальной действительности сложившаяся в
стране ситуация в сфере науки и инноваций весьма сложная.
В отличие от развитых стран, вклад научно-технического
фактора в прирост валового продукта составляет менее 10%.
Доля машиностроительной продукции в экспорте России в
2007 г. снизилась до 5%. Основной же рост ВВП по-прежнему
обеспечивается за счет внешнего фактора – экспорта сырья,
доля которого в настоящее время возросла до 85%. Средняя
производительность в российской экономике составляет не
более 25% от показателя США.2
По сути дела страна находится в технологическом кризисе. Если мы проанализируем темпы роста отраслей, которые входят в наукоемкий высокотехнологичный комплекс,
и соотнесем с их долей в ВВП страны, то придем к весьма
неутешительным выводам. Если даже по ключевым высокотехнологичным секторам темпы роста, зафиксированные на
начало 2009 г. (когда кризис только-только разворачивался),
сохранятся, то инновационной экономика Российской Федерации к 2025 г. не станет.
Доходы от экспорта высокотехнологичной продукции
также сокращаются. В предшествующий период основной
доход обеспечивался от экспорта вооружений. Но в ближайшей перспективе выгодные заказы по закупкам военной техники со стороны, например, Индии и Китая заканчиваются.

Таблица 1
Темпы роста в отдельных отраслях наукоемкого высокотехнологичного комплекса России

Таблица 2
Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в
России, в млрд долл.

2009
Отрасли
Аэрокосмический
комплекс

2003

1,045

Радиоэлектроника и
информационные
технологии

1,181

Производство сложных видов
техники,
включая
медтехнику

1,215

2004

0,937

1,018

1,099

2005

0,991

0,987

1,064

2006

1,165

1,108

1,009

2007

1,185

1,304

1,080

2008

1,082

1,172

1,032

оценка

1,03

1,05

1,01

Продукция

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Продукция
военного
назначения

5,46

5,78

6,18

6,46

7,19

8,2

7,7

Продукция
гражданского назначения

1,35

1,18

1,46

1,61

1,42

1,57

1,70

Атомнопромышленный
комплекс

3,01

3,5

3,16

3,5

Н.д.

Н.д.

Н.д

Всего:

9,82

10,46

10,8

11,57

12,4

13,8

13,5

Источник: ИНП РАН, ЦИСН

Фармацевтическая
промышленность

1,067

0,949

0,956

1,102

1,070

0,99

0,95

Атомная
промышленность и
энергетика

1,122

1,019

0,977

1,02

1,06

1,05

1,06

НВТК
всего:

1,095

1,012

0,992

1,088

1,147

1,082

1,032

Источник: ИНП РАН, ЦИСН

Сегодня никого не надо убеждать, что, не решив эту задачу, по уровне социально-экономического развития Россия
еще более отдалится не только от развитых стран Запада, но
и от многих развивающихся стран.

1
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, № 08-0291200а/U.

Показатели инновационной деятельности имеют отрицательную динамику и намного уступают не только развитым
странам, но и многим развивающимся странам. До сих пор не
преодолено кризисное состояние российской инновационной
сферы, связанное с малым числом инновационно-активных
предприятий, сокращением объемов и перспективных направлений НИОКР, недостаточным спросом на новые технологии и
т.п.
Доля России на мировых наукоемких рынках неуклонно
сокращается и составляет всего 0,5%, в то время как сам этот
рынок довольно динамично развивается. В настоящее время объем мирового наукоемкого рынка оценивается в 2,5–3
трлн долл., к 2020 г. он вырастет до 10–12 трлн долл. Именно
поэтому развитые страны мира ориентируют свои стратегии,
прежде всего, на освоение мировых сегментов рынка высоких технологий. Это преимущественно технологии шестого
технологического уклада, ядро которого составят нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные
технологии, технологии новых материалов. Под воздействием кризиса этот перечень дополнился энергосберегающими
2
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Рис.1 Динамика показателей инновационной деятельности России
Источник: Наука России в цифрах 2008. – М., ЦИСН. – С.160

и зелеными технологиями. И сегодня, чтобы выйти из кризиса с
конкурентоспособной экономикой, многие страны включают в
программы антикризисных мер
увеличение исследований в вышеназванных областях, отдавая
им приоритет. В контексте мировых тенденций технологического
развития следует отметить, что
Россия занимает позицию среди
отстающих.
Но, вместе с тем, страна
пока еще обладает потенциалом
инновационного развития. Прежде всего, это сохранившийся
достаточно сильный кадровый
научно-технический
потенциал – в настоящее время на долю
России приходится 8,9% научных сотрудников мира. Здесь
Таблица 3

Основные документы инновационной политики
Статус документа
Постановление
Правительства
РФ

Наименование документа
“Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую
перспективу”. Утверждены 30 марта 2002 г.
“Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до
2010 г.”. Утверждены 5 августа 2005 г.
“Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.”. Утверждена 15 февраля 2006 г.
“Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.”. Утверждена 28 августа 2003 г.
“Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г.”. Утверждена 17 ноября 2008 г.

Указы
и распоряжения
Президента РФ

“Приоритетные направления развития науки, техники и технологий Российской Федерации”. Утверждены 21 мая 2006 г.
“Перечень критических технологий Российской Федерации”. Утверждены 21 мая 2006 г.
“О Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию России”. Утвержден 20 мая 2009

Федеральные
законы

Гражданский кодекс РФ, часть IV (права на интеллектуальную собственность)
Налоговый кодекс РФ (в части, регулирующей налогообложение науки и инновационной деятельности)
“О науке и государственной научно-технической политики”
“Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
“О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”
“О защите конкуренции”
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности”

Федеральные целевые программы

“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на
2007–2012 гг.”
“Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на период 2008–2010 гг.”
“Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2025 гг.”
“Мировой океан” 2008–2012 гг.
“Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.”
“Федеральная космическая программа на 2006–2015 гг.”
“Федеральная целевая программа “Электронная Россия” на 2002–2010 гг.
“Развитие гражданской авиационной техники России на период 2002–2010 гг. и до 2015 года”
“Глобальная навигационная система” 2002–2011 гг.

Отраслевые
стратегии и концепции

“Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 г.”
“Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу”.
Утверждена 6 сентября 2007 г.

Источник: Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. – М. : Научная мысль, 2010. – С.233.
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сохранилась комплексная фундаментальная наука, научные
исследования и разработки могут вестись достаточно широко. Кроме того, в стране имеется серьезный научный задел
и разработки мирового уровня, эффективное использование
которых дает возможность расширить позиции России на
мировых высокотехнологичных рынках. Прогнозные оценки РАН показывают, что наиболее конкурентные сферы
для России – авиастроение, ядерная энергетика, ракетнокосмические системы, отдельные сегменты рынка наноиндустрии. В этих областях Россия способна совершить технологический прорыв и получить значимую долю на мировых
высокотехнологичных рынках (10–15%).
Кроме того, в России существует емкий рынок для инновационной продукции. Сегодня в стране крайне остро
стоит задача безотлагательной и скорейшей модернизации
промышленности. Требует модернизации на инновационной основе и топливно-сырьевой комплекс, который еще на
долгие годы останется важнейшим источником наполнения
российского бюджета. В перспективе, чтобы эффективно
вести добычу, осуществлять переработку сырья и обеспечивать экспорт энергоносителей, также нужны новые высокие
технологии.
Переход к инновационной модели развития предполагает, прежде всего, формирование эффективной национальной
инновационной системы (НИС), способной задействовать
имеющийся научно-технический потенциал страны для
технологической модернизации экономики и активизировать предпринимательский сектор в сфере инноваций. Необходимость выстраивания такой системы сегодня ни у кого
не вызывает сомнения. Более того, работа в этом направлении продолжается уже не один год. Перечень основных
документов относительно научно-технической политики
довольно внушителен. Однако в основном эти документы
были направлены на определение целей и задач инновационной стратегии, в то время как разработка действенных мер
и механизмов по их реализации до сих пор остается одним
из слабых мест государственной инновационной политики
России.
В целом, если оценивать основные подходы к формированию научно-технической и инновационной политики в период 2002–2007 гг., можно отметить, что на первоначальном
этапе (2002–2005 гг.) она в основном концентрировалась на
вопросах стимулирования инновационной деятельности за
счет увеличения бюджетного финансирования, разработки
и реализации государственных целевых программ и госзаказов.
Период 2005–2008 гг. характеризуется изменением концептуальных подходов к формированию инновационной
политики: основной акцент делается на активизацию механизмов государственно-частного партнерства. Комплекс мер
инновационной политики стал более разнообразным, что,
безусловно, явилось важным шагом на пути ускоренного
формирования важнейших элементов национальной инновационной системы.
При реализации федеральных целевых программ
(ФЦП), которые предполагают использование механизмов
софинансирования реализуемых инновационных проектов,
главное внимание – партнерству государства и частного
сектора. В настоящее время в России реализуется 12 федеральных целевых программ в области науки, инноваций и
высоких технологий.
Важным направлением формирования национальной инновационной системы явилось формирование финансовых
институтов развития, таких как Банк развития, Инвестфонд
РФ, Российская венчурная компания (РВК). Неотъемлемой
частью системы государственно-частного партнерства стало
создание госкорпораций, формирующихся в наиболее конкурентоспособных отраслях экономики, таких как нанотехнологии, авиастроение, космическая отрасль, атомное энергомашиностроение, судостроение, оборонно-промышленный
комплекс. На создание институтов развития инновационной
экономики государство выделило около 1 трлн руб.3 В 2006
г. также была утверждена федеральная программа по созда3
Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой опыт и российские перспективы. – М. : Кн. Дом
ЛИБРОКОМ, 2009. – С.157.

нию технопарков в сфере высоких технологий, на реализацию которой в 2007–2010 гг. планировалось выделить 8,9
млрд руб.4
Если коротко охарактеризовать цель создания тех или
иных институтов, следует отметить следующее. Банк развития и Инвестфонд создавались для поддержки крупных
инвестиционных и инновационных проектов на принципах
софинансирования государства и бизнеса. Создание РВК
было связано с желанием создать предпосылки для развития венчурного бизнеса в стране. РВК создавалось по типу
израильской модели в виде Фонда фондов. Создание госкорпораций в приоритетных конкурентоспособных отраслях – это, по сути дела, стремление искусственным образом
сформировать крупные высокотехнологичные компании.
Однако к началу кризиса экономической отдачи от этих
институтов так и не последовало. Выделенные этим институтам развития бюджетные средства изымаются. Финансирование по программе создания технопарков приостановлено. Сегодня уже признают, что огромные средства были
растрачены неэффективно. Проводимые контрольными органами проверки свидетельствовали о нецелевом использовании бюджетных средств.
Причем признается это на самом высоком уровне. В частности, Президент РФ Д.Медведев, выступая в мае 2009 г. на
Совещании по вопросам модернизации и технологического
развития экономики России, отметил, что при всей правильности принятых в предшествующий период программных
документов по развитию инновационной деятельности,
реальных результатов и существенных изменений в технологическом уровне российской экономики не произошло.
“Пока не показали серьёзных результатов ни малые фирмы,
которые мы пытались и пытаемся создавать, ни технопарки,
ни различного рода центры трансфера технологий, всякого
рода новые формы, которые мы пытаемся использовать, ни
Российская венчурная компания, ни технико-внедренческие
особые экономические зоны. Всё это, в основном, надо признаться откровенно, существует только на бумаге. …Все что
ни делалось до последнего времени, к сожалению, не принесло желаемого результата”. 5
Для скорейшего решения этой проблемы он предложил
активизировать работу в практической плоскости, в конкретных сферах и отраслях. Указом Президента РФ №597
от 20 мая 2009 г. была создана Комиссия при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики
России, которая призвана содействовать развитию инноваций, внедрению новых технологий, повышению производительности труда, технологической модернизации, увеличению инвестиций в научные разработки.
Были обозначены ключевые направления технологического прорыва, которые должны войти в сферу прямого президентского контроля. В состав приоритетных направлений
вошли:
– энергоэффективность и энергосбережение, в том числе
вопросы разработки новых видов топлива;
– ядерные технологии;
– космические технологии, прежде всего связанные с
телекоммуникациями, включая, конечно, и ГЛОНАСС, программу развития наземной инфраструктуры;
– медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства;
– стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения;
По каждому из этих направлений уже созданы соответствующие рабочие группы и ведется работа по подготовке
планов их деятельности.
Однако реально продвинуться по пути формирования
национальной инновационной системы России можно лишь
в том случае, если будут учтены уроки предшествующей деятельности и преодолены наиболее узкие места. Среди основных недостатков следует отметить следующие.
Во-первых, отсутствие системности и комплексности
при формировании национальной инновационной системы,
которая выстраивалась фрагментарно, по принципу “лоскут4
5
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Таблица 4
Основные отличительные признаки национальных и федеральных программ
Основные
признаки
Объект

Национальная программа
Технологическая база и экономика страны

Направления техники, отрасль или регион

Характер

Научно-инновационный, экологический и социальный

Научный, производственный или экологический

Горизонт

Долгосрочный 25–30 лет

Среднесрочный 5–10 лет

Уровень

Федеральный с международными и региональными
аспектами

Федеральный или региональный

Финансирование

Стартовый бюджет с нарастанием частного и иностранного капитала

Бюджет с участием внебюджетных источников

Управление

Правительство России, управляющая компания

Минэкономразвития, министерства

Эффективность

Переход на новый уровень повышения конкурентоспособности

Экономическая и социальная в масштабах отрасли,
региона

ного одеяла”. Формирование национальной инновационной
системы распылено между различными государственными
органами. Отсутствует единый ответственный за этот процесс координирующий центр, поэтому концепции развития
инновационного бизнеса в России постоянно меняются.
Во-вторых, слабым звеном действующего экономического механизма остается финансовое обеспечение научной и инновационной деятельности. Уровень, тенденции и
структура финансирования этой сферы не соответствуют ни
текущим потребностям России, ни стратегической задаче повышения конкурентоспособности российской экономики и
преодоления технологического отставания от лидеров мировой экономики. Не удалось сформировать и механизм сквозного финансирования всех этапов инновационного цикла от
фундаментальных исследований до серийного производства
с привлечением средств из различных источников: госбюджетных и внебюджетных, собственных средств компаний.
Острой проблемой остается финансовое обеспечение
научной сферы, по сути являющейся ядром инновационной
системы. До сих пор не удалось до конца преодолеть последствия негативных тенденций рыночных трансформаций, повлекшее за собой резкое падение уровня финансирования
национальной науки примерно в 5 раз. Россия сегодня тратит на науку в 7 раз меньше, чем Япония, в 17 раз меньше,
чем Соединенные Штаты Америки. Причем в условиях разразившегося финансово-экономического кризиса ситуация
ухудшается: в среднем бюджетное финансирование науки в
2009 г. сократилось на 15%.6 Расходы частных компаний на
реализацию инновационных проектов сократились почти на
80%, бизнес-ангелов – на 50%, венчурных фондов – на 40%.
По итогам I квартала 2009 г. объем расходов на инновации в
России в целом сократился более чем на 75%.
Сокращение бюджетного финансирования науки и инноваций идет вразрез с действующей практикой развития
развитых государств, которые в условиях кризиса предусматривают среди антикризисных мер защиту и наращивание
инвестиций в сферу НИОКР. Таким образом правительства
обеспечивают плановые нормы расходов на НИОКР (включая увеличение финансирования разработок по определённым научным тематикам и инвестиции в инфраструктуру
НИОКР), стимулируют частные инвестиции в НИОКР
(включая налоговые кредиты и публичные закупки), поддерживают малые инновационные предприятия, а также
занятость в сфере НИОКР и инноваций (например, предотвращение безработицы или потерю молодыми учёными навыков).
В-третьих, в России до сих пор нет соответствующей
законодательной базы в сфере инноваций. Создавая множество новых субъектов инновационной деятельности, государство практически не определило “правила игры” между
ними. До сих пор задерживается принятие пакета ключевых
федеральных законов, направленных на развертывание инновационной системы Российской Федерации, в которых бы
расшифровывались основные понятия, связанные с иннова6
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ционной деятельностью, определены основные элементы
национальной инновационной системы, цели и принципы
государственной инновационной политики и тому подобное. Россия как никогда нуждается в принятии целого пакета ключевых профильных законов в сфере инновационной
деятельности. Речь, прежде всего, идет о Законе об инновационной деятельности, Законе о передаче технологий, Законе о долгосрочном планировании и других.
Вместе с тем, необходимо изменить логику перехода к
инновационной модели развития. В первую очередь – выработать долгосрочную стратегию инновационного развития,
базовым положением которой должна стать ориентация на
возрождение России как передовой научно-технической
державы, опирающейся на собственное производство научных знаний и инноваций, активную экспортную политику
в отношении технологий и готовой промышленной продукции.
Основную цель стратегии можно сформулировать
следующим образом: “достижение устойчивого развития
страны путем технологической модернизации и диверсификации отраслей экономики, способствующих росту конкурентоспособности и отходу от сырьевой направленности,
подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к
постиндустриальной экономике”.
В условиях кризиса, повлекшего за собой резкое сужение
инвестиционных возможностей, нужно еще раз как следует
подумать над приоритетами развития, тщательно выбирая
их на основе долгосрочных научно-технологических прогнозов. Эти приоритеты должны лечь в основу формирования
крупных национальные программ или проектов, реализация
которых имела бы политическое значение и которые бы по
объему выделяемых ресурсов, характеру, горизонту и уровню эффективности качественно отличались от существующих сегодня федеральных целевых программ. Отличительные признаки национальных программ отражены в табл. 4.
Создаваемые в настоящее время координационные механизмы в инновационной сфере, которые реализуются
на уровне президента, премьер-министра, ведущих министерств, несомненно, содействуют активизации работ по
формированию политики и согласованию управленческих
решений в сфере науки и инноваций. Однако пока в нашей
стране вряд ли можно говорить о хорошо организованной
и последовательной системе национальной инновационной политики и продуманной стратегии формирования национальной инновационной системы. Нужна консолидация
усилий всех участников инновационного процесса: государства, бизнеса, науки, образования. Столь сложную задачу
можно решить только совместными усилиями.

Жалило Я.А., канд. экон. наук,
Национальный институт стратегических исследований

Покрышка Д.С.,
Национальный институт стратегических исследований

СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
В ПЕРИОД ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Финансово-экономический кризис
привел не только к драматическим изменениям в объемах промышленного производства, но и отразился на его структуре.
В 2008-2009 гг. в промышленности Украины произошли определенные структурные изменения. Эти изменения обусловлены действием объективных внешних
факторов и внутренних противоречий,
накопившихся в экономике, но не связаны с целенаправленным применением
промышленной политики. Происходит
спонтанная адаптация субъектов хозяйствования к вызовам, которые несет с
собой кризис. Устойчивость таких изменений, т.е. их способность перерасти в реальные структурные сдвиги, не определена, но очевидно, что в промышленности
Рис. 1. Динамика некоторых отраслей промышленности в период кризиса
формируются предпосылки неких струк2008–2009 гг., %, сентябрь 2008=100
турных трансформаций, которые подчинены определенной логике. Определив Источник: рассчитано по данным Госкомстата Украины
ее, через факторы, влияющие на динамику промышленности, можно контролировать процессы адаптации отечественной
промышленности к условиям кризиса и
корректировать ее при помощи специальной промышленной политики.
Проблемы промышленного развития
национальной экономики, интенсивности и направления ее технологических
и инновационных преобразований, а
также возможностей обеспечения промышленной конкурентоспособности как
ключевой составляющей конкурентоспособности национальной экономики находятся в сфере научных интересов многих исследователей – Белоусова Д.Р. [1],
Кичурчака М.В. [2], Макогона Ю.В. [3],
Миронова В.В.[4], коллективов авторов
под руководством Гончар К.Р. и Кузнецова Б.В. [5], Киндзерского Ю.В. [6], КрючРис. 2. Изменение структуры промышленности в кризисный период,
ковой И.В. [7-8], Федуловой Л.И. [9-11].
%, январь-сентябрь 2008–2009 гг.
Свое отражение они находят и в работах
Источник:
рассчитано
по
данным
Госкомстата Украины.
авторов данной статьи [12-16]. Вместе с
тем динамика развития промышленного сектора экономики, появление новых
промышленности была практически синхронной с общей
рисков и вызовов для сохранения и увеличения его конкупромышленной динамикой, однако, в силу своей весомости,
рентоспособности постоянно актуализируют необходимость
черная металлургия вызвала 34 % общего спада.
последующих исследований указанных проблем, особенно в
Отмеченные процессы обусловили существенные измеусловиях высокого уровня неопределенности и неустойчинения в структуре реализованной продукции промышленвости, характерных для периода финансово-экономического
ности (рис. 2). За период кризиса резко снизился удельный
кризиса, что и стало предметом этой статьи.
вес металлургической продукции – с 26,2 до 19,6 % и машиностроения – с 14,0 до 10,6 %. В то же время, значительно
І. Картина кризиса: темпы падения и изменения в
выросла доля пищевой промышленности – с 13,1 до 18,9 % и
структуре промпроизводства
производства распределения электроэнергии, газа и воды –
Картина кризисного падения украинской промышленс 13,0 до 19,0 %.
ности продемонстрировала существенные отраслевые различия в реакции на кризис. Среди видов промышленной
ІІ. Факторы воздействия на структуру промышлендеятельности, оказывающих заметное воздействие на динаности.
мику промышленности в целом, наиболее глубоким и затяжОтмеченные структурные эволюции осуществлялись
ным оказался спад в машиностроении (рис. 1). По нашим
под воздействием ряда объективных факторов. Среди них
расчетам, он “обеспечил” четверть общего падения промпронужно выделить следующие.
изводства за 9 месяцев 2009 г. “Спасательными кругами”,
1. Динамика конъюнктуры (спроса и цен) на мировых
снижающими глубину промышленного спада, оказались пирынках традиционной экспортной продукции Украины
щевая промышленность и производство кокса и продукции
нефтепереработки. Динамика металлургии и химической
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Наибольшей глубиной падения характеризовались главные экспортоориентированные отрасли: металлургия,
машиностроение и химическая промышленность, что было связано с экономическим спадом в странах-торговых
партнерах Украины и опережающим
свертыванием их инвестиционной деятельности. В частности, в первой половине 2009 г. валовое накопление основного капитала в странах ЕС снизилось на
12,0 %, в т.ч. в Германии – на 9,8 %, Италии – на 14,2 %. В Турции инвестиции в
основной капитал снизились на 25,7 %, в
России (за 9 месяцев года) – на 18,9 %.
Причем падение экспорта металлургической продукции оказалось гораздо
более глубоким, чем объемов производРис. 3. Динамика производства и экспорта металлургии и машиностроения
ства, что связано с резким падением цен
в кризисный период,
на мировых рынках (рис. 3). С июля 2008
кумулятивно, сентябрь 2008=100 %
по февраль 2009 гг. цены на заготовку
и прокат на мировых рынках упали в 4 Источник: рассчитано по данным Госкомстата Украины.
раза. Как следствие, несмотря на стабилизацию ежемесячной выплавки стали
на уровне, близком к уровню сентября
прошлого года, отрасль испытывает значительное ухудшение финансовой ситуации: прибыль прибыльных предприятий
снизилась (за 8 месяцев года) с 17,9 до 1,6
млрд грн).
Машиностроение, напротив, “обвалилось” строго синхронно с обвалом экспорта продукции отрасли, испытав комплексное воздействие свертывания спроса
на внешних рынках (по нашим расчетам,
в январе–сентябре 2008 г. на экспорт направлялось около 50 % реализованной
продукции машиностроения) и падения
внутреннего спроса. При этом финансовые потери оказались довольно скромными: прибыль прибыльных предприятий
сократилась с 6,1 до 4,4 млрд грн.
Следует отметить, что, невзирая на Рис. 4. Экспортная ориентация основных отраслей промышленности в январеглубину падения экспорта, в 2009 г. просентябре 2008–2009 гг., %
изошло повышение экспортной ориенИсточник:
рассчитано
по
данным
Государственной
таможенной службы и Госкомстата Украины
тации ряда значимых отраслей промышленности. Так, удельный вес экспорта в
гичным прошлогодним периодом лишь на 6,6 %, и отрасль
продукции металлургии вырос с 73 до 79 %, машиностроев октябре превысила докризисный (сентябрьский 2008 г.)
ния – с 49 до 74 %. Это свидетельствует об опережающем сууровень ежемесячной реализации продукции. Учитывая,
жении именно внутреннего потребления данной продукции
что, по данным межотраслевых балансов, пищевая промыш(Рис. 4)
ленность платит около четверти всех налогов, значимость
такой стабильности отрасли весьма высока. Еще более по2. Изменение курса гривны
зитивную динамику продемонстрировало производство кокДевальвационный “шок” конца прошлого года сущеса и продукции нефтепереработки, как на фоне длительной
ственно укрепил позиции ценовой конкурентоспособности
предыдущей нисходящей тенденции (-12,9 % за 9 месяцев
украинских производителей. Позитивная динамика экспорв 2008 г.), так и за счет поддержания высокого внутреннего
та в течение 2009 г. в значительной мере обусловлена именно
спроса на нефтепродукты. В частности, в январе–сентябре в
резервом ценовой конкурентоспособности, обусловленным
2009 г. производство моторного бензина (в натуральном издевальвацией.
мерении) было лишь на 3,7 % меньше, чем в прошлом году, а
Ситуация на внутреннем рынке оказалась несколько
дизельного топлива – на 6,3 % больше.
отличной. “Шоковый” обвал импорта последнего квартала
Состоялось определенное смещение структуры потреби2008 г. сменился восходящей динамикой. Согласно нашим
тельского спроса в пользу товаров первой необходимости с
расчетам, в 2009 г., несмотря на девальвацию, произошло
опережающим уменьшением части дорогих товаров преимуувеличение присутствия импортеров на внутреннем рынке.
щественно импортного происхождения. Стоимостные объеВ машиностроении доля импорта увеличилась на 8,2 п.п. –
мы импорта сельскохозяйственных товаров за 9 месяцев
до 79,1 %, металлургии – на 6,4 п.п. – до 43,6 %, пищевой проуменьшились в сравнении с прошлым годом на 21,5 %, гомышленности – на 0,5 п.п. – до 16,1 %.
товых пищевых продуктов – на 28,6 %, текстиля – на 36,2 %,
изделий из дерева и целлюлозно-бумажной продукции – на
3. Динамика доходов населения и внутреннего потре33,2 %. За январь–сентябрь в Украину было импортировано
бительского спроса
в 6 раз меньше автомобилей (в натуральном измерении), чем
В условиях свертывания внешних рынков потребиза аналогичный период 2008 г., в стоимостном измерении сотельский спрос способствовал торможению отрицательных
кращение составило 85%. Импорт одежды уменьшился на
тенденций в отечественной промышленности. Об этом, в
42%, обуви – на 48%, мебели – на 53%.
частности, свидетельствует достаточно “мягкий” эффект
Вместе с тем, отмеченные выше тенденции дают основакризиса для пищевой промышленности – основного произния констатировать, что антикризисным “локомотивом” поводителя товаров широкого потребления. За 9 месяцев года
требительский спрос все же не стал. Тенденции динамики отпроизводство в отрасли уменьшилось в сравнении с аналораслей, ориентированных на его удовлетворение, оказались
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в 2009 г. неустойчивыми. Об исчерпании ресурсов “мягкой
посадки” экономики за счет потребительского спроса, отмеченных в начале кризисного периода, и втягивании экономики в фазу депрессии свидетельствуют:
• резкое снижение динамики доходов населения.
Прирост номинальных доходов населения в январе–июне
в 2009 г. был на 76,3 % ниже соответствующего показателя
в 2008 г., уменьшившись с 117,9 млрд грн до 28,0 млрд грн.
Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь была
в номинальном измерении лишь на 5% выше, чем в прошлом
году, что втрое ниже показателя инфляции (14,9% в сентябре
2009 г. к сентябрю 2008 г.);
• уменьшение объемов и рост стоимости потребительского кредитования домохозяйств. Остаток кредитов, предоставленных домашним хозяйствам, сократился
в январе-сентябре 2009 г. в сравнении с соответствующим
периодом предыдущего года на 76% и составлял лишь
34,3 млрд грн. При этом, если объем краткосрочных кредитов уменьшился вдвое (на 52,4%), то среднесрочных – на
два трети (на 77,2%), а долгосрочные кредиты для домохозяйств фактически исчезли с рынка (их объем сократился на
92,1%). Стоимость потребительских кредитов для домашних
хозяйств в сентябре 2009 г. в сравнении с мартом 2008 г. увеличилась на 5,2 п.п. и достигла 22,8%;
• усиление склонности населения к сбережению в
условиях финансовой нестабильности и волатильности
курса национальной валюты. Сбережения населения за
первое полугодие в 2009 г. в условиях отмеченного умеренного роста доходов выросли в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. на треть и составляли 27,6
млрд грн. Четвертая часть прироста номинальных доходов
населения в первом полугодии 2009 г. была направлена им
на сбережения. Для сравнения: из прироста доходов первого полугодия 2008 г. на сбережения было использовано
лишь 6,5 %.

проектов в отраслях с высоким удельным весом заемных
ресурсов, прежде всего в строительстве, машиностроении,
металлургии. Если процентная ставка по краткосрочным
кредитам выросла в сентябре 2009 г. в сравнении с мартом
2008 г. на 1,6 п.п. – до 14,6 %, то по среднесрочным – на
5,2 п.п. до 19,2%, долгосрочным – на 3,6 п.п. – до 16,5%;
• сокращение объемов кредитования сектора нефинансовых корпораций, которые за 9 месяцев 2009 г.
уменьшились в сравнении с аналогичным периодом 2008 г.
на 25,3%. В то время как объем краткосрочных кредитов,
предоставленных нефинансовым корпорациям, увеличился
на 12,3% (до 410,1 млрд дол.), объем средне- и долгосрочных
кредитов уменьшился более, чем вдвое – на 62,3% и 59,2%
соответственно (до 56,2 млрд грн и 7,1 млрд грн);
• ухудшение ожиданий инвесторов, связанное с высокими инфляционными и девальвационными ожиданиями,
неопределенностью экономической динамики как отечественной экономики, так и большинства рынков сбыта;
• сокращение государственных инвестиций: капитальные расходы государственного бюджета за 9 месяцев
2009 г. составили лишь 42% от прошлогоднего объема, сводного – 53%;
• резкое увеличение расходов на импортные составляющие производства и на обслуживание долговых обязательств в иностранной валюте в результате обесценения
гривны, что ослабляло стимулы к долгосрочным инвестиционным проектам.
Таким образом, отмеченные факторы имели объективный характер, но формировались спонтанно. Отображая
особенности и недостатки прежней структуры промышленности, они осуществляли ее пассивную адаптацию к условиям кризиса. В краткосрочном периоде, разумеется, речь идет
не о структурных трансформациях, а о создании предпосылок для них. Воплотятся ли эти предпосылки в дальнейшие
структурные сдвиги, зависит от развития мирового и отечественного кризиса и действий в сфере экономической политики.

4. Динамика внутренних инвестиций и спроса на инвестиционную продукцию
III. Перспективы дальнейших структурных изменений
Кризисные явления нашли отражение в кризисе инвеса) предпосылки структурных сдвигов в процессе адаптиционной деятельности. Падение инвестиционной активтации
ности в 2009 г., превышающее отрицательную динамику
Стабилизация макроэкономических показателей на допроизводства фактически во всех видах экономической деястигнутом ими пике падения засвидетельствовала завершетельности, стало одним из мощных источников экономичение активной фазы кризиса. Стабилизировавшись на уровне
ского спада в промышленности Украины, прежде всего – в
достигнутого “дна”, украинская экономика перешла от фазы
машиностроении, металлургии и производстве строителькризиса к фазе депрессии. Причем, если фаза кризиса, по
ных материалов. По итогам трех кварталов 2009 г. инвестиопределению, конечна и относительно быстротечна, длиции в основной капитал субъектов хозяйствования снизительность депрессии существенным образом зависит от мнолись в сравнении с аналогичным периодом предыдущего
гих факторов и может быть довольно продолжительной.
года на 43,7%, в промышленности – на 37,1%. В промышленКак свидетельствует экономическая теория, экономичесности наибольшая отрицательная динамика инвестиций в
кая депрессия может перерасти в следующую фазу цикла
основной капитал зафиксирована в отраслях с длительным
лишь после выполнения ею присущих ей макроэкономичетехнологическим циклом. Так, в металлургическом произских функций – осуществления необходимых структурных
водстве они уменьшились (данные первого полугодия) на
изменений на рынках, обновления основного капитала, фи54,0%, в машиностроении – на 51,6%, в производстве неменансовой санации компаний, овладения современными конталлической минеральной продукции – на 49,5%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 44,4% (рис. 5).
В течение 2009 года отрицательную
динамику инвестиционной деятельности
поддерживали:
• значительное падение объемов
производства, вызванное сужением
внешнего и внутреннего спроса;
• ухудшение финансового положения предприятий. Финансовый результат деятельности предприятий Украины
от обычной деятельности к налогообложению за январь–август 2009 г. составил
“минус” 3,93 млрд грн. При этом, прибыль украинских предприятий в сравнении с аналогичным периодом в прошлом
году снизилась почти вдвое – с 125,09 до
76,32 млрд грн., в промышленности – в
2,4 раза – с 62,7 до 26,4 млрд грн;
Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал в промышленности
• ухудшение условий кредитов первом полугодии 2007-2009 гг., % к предыдущему году
вания, особенно долгосрочного, что
усложнило реализацию инвестиционных Источник: рассчитано по данным Госкомстата Украины
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курентными преимуществами. Иными словами, получают
распространение процессы адаптации субъектов хозяйствования. Происходят:
• реструктуризация бизнеса в соответствии с особенностями спроса, конкурентной ситуации и новой стоимости
необходимых ресурсов (перепрофилирование бизнеса, рационализация использования ресурсов, в том числе – трудовых);
• рационализация ожиданий отечественных субъектов
относительно коротко- и среднесрочной перспективы и принятие на основе этого решений относительно ввоза-вывоза
капитала, инвестирования, заимствований-кредитования,
проведения операций на валютном, фондовом рынках и т.п.;
• адаптация ожиданий иностранных субъектов относительно целесообразности и выбора объектов инвестирования, рисков и стоимости предоставления заимствований,
и др.
Именно от адаптационного поведения означенных субъектов, собственно, и будет зависеть вектор структурных
сдвигов в промышленности Украины. Такое поведение будет
формироваться в имеющейся институциональной среде под
воздействием “сигналов”, которые поступают как от мировой экономической конъюнктуры, так и от национальной
экономической политики. Следовательно, адекватность таких сигналов, ориентированность отечественной политики
на стратегическую стабильность и развитие будут обеспечивать в ближайший период выбор экономическими субъектами модели их антикризисного поведения. Отсутствие
должных условий для адаптационных процессов, которые,
как показал мировой опыт экономических кризисов и их
преодоления, в значительной мере целенаправленно создаются политикой государства, может привести к затягиванию
экономической депрессии в Украине. Такой сценарий будет
вести к нарастанию новых рисков, которые могут “раскрыть
новые горизонты” для кризисного падения экономики.
Основным отличием кризиса в Украине от “классического” является его выраженный структурный характер. Поэтому отсутствие целеустремленной структурной реформы
и сосредоточения антикризисной политики лишь на макроэкономической стабилизации и решении “горящих” проблем
не создают условий для качественных структурных сдвигов
и в состоянии лишь попытаться восстановить прежнюю модель развития.
Между тем, неожиданно мощный эффект мирового кризиса для Украины засвидетельствовал крах господствовавшей до сих пор модели развития, при которой в роли основного двигателя экономики выступали отрасли-экспортеры,
причем преимущественно – полусырьевой или промежуточной продукции.
Большинство международных экспертов, отмечая постепенное оживление позитивной динамики мировой экономики, осторожно относятся к оценке его темпов. Эксперты
МВФ в обнародованном в сентябре докладе о состоянии мировой экономики улучшили прогноз роста мирового ВВП в
2010 с 2,5 до 3,1%, однако ожидают прирост ВВП в США на
уровне лишь 1,5%, в Евросоюзе – 0,3%. Двигателем оживления должны стать развивающиеся страны, которые должны
вырасти в 2010 г. в среднем на 5%. Ожидается усиление роли
в международной торговле новых экономик Азии (в первую
очередь – Китая и Индии) и Южной Америки. Эти страны
могут рассматриваться как конкуренты Украины на традиционных для нее рынках сбыта. Это не позволяет рассчитывать на экспорт в ближайшей перспективе как на главный
движитель возобновления экономического роста. Следовательно, даже послекризисное оживление мировой экономики не может автоматически рассматриваться как фактор завершения фазы депрессии в Украине.
б) антикризисные составляющие промышленной политики
Из всего вышесказанного неизбежно следует вывод о необходимости формирования специальной “антикризисной”
ветви экономической политики, направленной на решение
проблем развития промышленности. Целевая функция такой политики – комбинация решения задач возобновления
экономического роста и осуществления желаемых структурных сдвигов.
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Учитывая значительный уровень экспортной ориентации промышленности, одна из ключевых ролей должна принадлежать поддержке возобновления экспортной активности, которая будет заключаться как в определенном возврате
(где это возможно) на докризисные позиции на внешних
рынках, так и в модернизации роли Украины в международном разделении труда с целью более полной реализации ее
национальных конкурентных преимуществ, в том числе –
ценовых, добытых в результате девальвации 2008 г. Политика в этой сфере, в частности, должна предполагать:
• внедрение механизмов и формирование институтов
экспортного кредитования и страхования;
• перестройку механизмов информационной, правовой
и методической поддержки экспортеров;
• расширение сотрудничества налоговых и таможенных органов с целью обеспечения оперативного возмещения
НДС добросовестным экспортерам;
• углубление трансграничного сотрудничества;
• широкое привлечение к внешнеэкономической деятельности среднего и малого бизнеса.
В то же время, магистральным направлением структурных изменений должно стать последовательное увеличение ориентации национального производства на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. “Перегрев”
некоторых сегментов этого рынка в предыдущие периоды
мог создать ошибочное впечатление об исчерпании потенциала его последующего развития и необходимости перехода
к “охлаждению” спроса. Однако динамичный рост доходов
граждан сопровождался высокой неравномерностью их распределения. Как следствие, сохраняется значительная дифференциация потребления разных доходных категорий населения, населения разных географических регионов, города
и села и т.п. Группам с низкими доходами присущ хронически недостаточный уровень душевого потребления. Это свидетельствует о возможностях реализации потенциала роста
потребительского спроса за счет качественных сдвигов в его
структуре.
Акцент в обеспечении повышения доходов населения
должен быть на сегментах потребителей с низкими и средними уровнями доходов, в структуре потребления которых
основную часть занимают товары и услуги отечественного
производства. Этого можно достичь, в частности, путем целенаправленной политики сохранения и увеличения занятости, внедрения прогрессивного налогообложения доходов
физических лиц с уменьшением налоговой нагрузки для
упомянутых категорий населения, дополнительного налогообложения продажи предметов роскоши, налогообложения
недвижимости, дифференцированного налогообложения
транспортным сбором, обоснованной дифференциации коммунальных тарифов, исходя из лимитов душевого потребления, умеренного уменьшения дифференциации доходов за
счет снижения верхних пределов специальной пенсии, оплаты труда руководящего состава органов государственного
управления и управленческого персонала компаний. Крайне важно внедрить механизмы обеспечения целевого направления государственной помощи категориям населения,
которые в ней действительно нуждаются, путем уточнения
критериев, дающих право на получение помощи, и внедрения современных технологий составления и ведения реестра
получателей помощи и льгот. При этом следует максимально упростить механизмы получения социальных льгот и помощи целевыми категориями населения.
Максимизация эффекта роста потребительского спроса должна достигаться средствами развития внутреннего
рынка. Приоритетами соответствующей политики являются обеспечение территориального развития сети розничной
торговли, развитие оптового сегмента торговли товарами
потребления, в первую очередь – сельхозпродукцией, внедрение действенных средств рыночного надзора и ответственности за безопасность продукции и т.п. Неотъемлемыми составляющими совершенствования рынка являются
реализация конкурентной политики и обеспечение защиты
рынка от демпинговой, контрабандной, контрафактной продукции.
Увеличению внутреннего спроса на широкий спектр
отечественной продукции инвестиционного назначения
(металлургии, химической промышленности, производства

стройматериалов, машиностроения) должно способствовать
поощрение инвестиционной деятельности. Это требует
освоения современного инструментария налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности.
Концентрации инвестиционных ресурсов будет способствовать упрощение регуляторной политики. Важную роль
должно сыграть государственное инвестирование.
Магистральным направлением активизации инвестиционных процессов является возобновление кредитной активности путем диверсификации кредитных инструментов,
обеспечения реального функционирования системы финансовых институтов развития, совершенствования политики
рефинансирования, внедрения новых механизмов денежнокредитной регуляции НБУ и расширение полномочий последнего, позволяющих действенно влиять на структуру
кредитного портфеля банков, увеличивая составляющую
“длинных” инвестиционных денег в общей массе кредитных
ресурсов, предотвращать “перегрев” потребительского кредитования, использование кредитных ресурсов для валютных и иных спекуляций.
Значительный эффект для развития промышленности
следует ожидать от радикального усиления внимания к
развитию отечественного сельского хозяйства. Это обусловлено:
• значительным неудовлетворенным спросом на инвестиционные товары (сельхозмашины, оборудование,
строительные материалы), продукцию химической промышленности (минеральные удобрения) со стороны сельхозпроизводителей;
• значительным потенциалом инвестирования в развитие инфраструктуры в сельской местности;
• значительными резервами повышения уровня
потребления сельского населения.
В связи с этим основными направлениями государственной политики поддержки сельского хозяйства должны быть: перестройка современной системы государственной
помощи сельхозпроизводителям, перестройка внутреннего рынка сельхозпродукции, в частности инфраструктуры
закупки, первичной обработки и хранения сельхозсырья,
а также розничной сети, формирование инфраструктуры
материально-технического обеспечения сельхозпроизводства, в частности сельскохозяйственным оборудованием и
техникой.
Таким образом, с нашей точки зрения, приведенные
меры призваны максимально снизить препятствия для
осуществления структурной адаптации отечественной промышленности к вызовам посткризисного мира, способствовать концентрации ресурсной базы для такой адаптации.
Проведение в Украине системных структурных преобразований, в том числе – непопулярного характера, должно быть
согласовано с задачами антикризисной политики и возобновления экономического роста, миссия которых – создать
позитивные тренды ожиданий экономических субъектов как
основу и обязательное условие легитимности необходимых
реформ. Вышеизложенное определяет направление последующих исследований проблем промышленного развития
экономики Украины в условиях посткризисных тенденций
восстановления национальной экономики.
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ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Історія розвитку промислового виробництва і
торгівлі свідчить, що суспільство завжди мало потребу
і продовжує потребувати наявності керованої системи
матеріалізованої інформації із новими знаннями про
ефективні засоби виробництва і предмети вжитку, нові
матеріали і джерела енергії, технології, – за допомогою яких виробляється продукція із покращеними або
якісно новими властивостями і параметрами, а також
засобів її індивідуалізації і просування на ринок. Саме
тому, держава, що зацікавлена у своєму інноваційному
розвитку, розвитку промисловості і торгівлі повинна
приділяти увагу не лише створенню такої системи, але й
підтримувати її на рівні, який відповідає вимогам часу.
Ключовим елементом системи матеріалізації науковотехнічної, технологічної та іншої інформації, що має
значення для інноваційного розвитку економіки, промислового прогресу і торгівлі, виступає спеціальне законодавство, яке регламентує відносини в суспільстві
щодо науково-технічних, технологічних нововведень
та засобів їхньої індивідуалізації. Це спеціальне законодавство є основою комплексного інституту
промислової власності в сучасному його розумінні,
який є субінститутом ширшого за спектром регульованих відносин інституту інтелектуальної власності.
Термін “промислова власність” було уведено в
міжнародний обіг у 1883 році в рамках Паризької
конвенції про охорону промислової власності, учасниками якої на сьогодні є більше 170 країн, включаючи
Україну. До об’єктів права промислової власності, що охороняються, Паризька конвенція (стаття 1(2)) відносить:
патенти на винаходи; корисні моделі; промислові зразки;
знаки для товарів і послуг (торгові марки); комерційні
(фірмові) найменування; географічні зазначення, зазначення походження або найменування місць походження; захист від недобросовісної конкуренції [9, с.608]. Із
часу прийняття Паризької конвенції (1883р.) перелік
об’єктів промислової власності значно розширився і нині
включає також наукові відкриття, раціоналізаторські
пропозиції, комерційні таємниці (у тому числі ноу-хау),
топографії інтегральних мікросхем, селекційні досягнення (сорти рослин, породи тварин), доменні імена
тощо [2, с.97].
Створення та функціонування сучасного ринку
об’єктів промислової власності – динамічний процес
як в економічно розвинених країнах, так і в світовій
економіці. Винахідницька активність національних
заявників кожної держави свідчить про рівень її науковотехнологічного потенціалу і є одним із ключових
індикаторів її технологічної конкурентоспроможності,
інноваційної
перспективності
та
інвестиційної
привабливості.
Слід зазначити, що конкурентоспроможність та
стабільне зростання визначаються виваженою державною політикою у сфері інноваційної діяльності і охорони промислової власності. Серед пріоритетних факторів
економічного зростання об’єкти промислової власності
у розвинених країнах ціняться вище за природні багатства, інновації – вище за інвестиції. Світовий досвід
доводить, що результативна система охорони прав
промислової власності може стати дієвим інструментом
розвитку промисловості шляхом нарощування запасів
технологічних знань та обміну ними між країнами.
Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного
форуму, у сфері формування факторів інноваційного
розвитку Україна у 2009 р. посіла 52-е місце серед 134
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країн, 65-е – за оснащеністю сучасними технологіями,
114-е місце – у сфері захисту прав інтелектуальної
власності, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, перетворення
України в державу, яка експортує сировинні ресурси з
незначною часткою доданої вартості, та виникнення загрози економічній та національній безпеці [ 8 ].
Зазначені проблеми обговорюються в Україні вже не
перший рік: їм були присвячені, зокрема, парламентські
слухання “Захист прав інтелектуальної власності в
Україні: проблеми законодавчого забезпечення та
правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухання
у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і
освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми
та шляхи їхнього вирішення” (29 листопада 2006 р.),
парламентські слухання “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації”
(20 червня 2007 р.), “Стратегія інноваційного розвитку
України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів” (17 червня 2009 р.), засідання РНБО України
“Про право і захист інтелектуальної власності та посилення її ролі у формуванні національного багатства”
(21 листопада 2008 р.), слухання у Комітеті з питань
науки і освіти “Промислова власність в інноваційній
економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання” (5 жовтня
2009 р.).
Аналіз інформації Кабінету Міністрів України,
Національної та галузевих академій наук України,
міністерств і відомств, судових та правоохоронних
органів, статистичних даних свідчить, що центральні
органи виконавчої влади вжили ряд заходів щодо виконання рекомендацій парламентських слухань, розвитку
інноваційної діяльності, підвищення рівня охорони та
захисту прав промислової власності.
Україна набула членства у Світовій організації
торгівлі. Кабінет Міністрів України вжив організаційних
заходів із підготовки та затвердження Державної цільової
науково-технічної програми “Наука в університетах” на
2008–2012 роки, Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури
на 2009–2013 рр.”, Концепції Державної цільової
науково-технічної програми розвитку нанотехнологій
та наноматеріалів на 2010–2014 рр., Концепції розвитку
національної інноваційної системи.
Верховна Рада України прийняла Закон України
“Про приєднання України до Локарнської угоди про
заснування Міжнародної класифікації промислових
зразків”, “Про приєднання України до Страсбурзької
угоди про Міжнародну патентну класифікацію”,
“Про приєднання України до Віденської угоди про
Міжнародну класифікацію зображувальних елементів
знаків”, “Про ратифікацію Сінгапурського договору про
право з торговельних марок” , “Про наукові парки”.
Однак хоча з часу проведення парламентських слухань минуло більше двох років, багато заходів не виконано, а окремі доручення Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України тривалий
час ігноруються.
Національне законодавство у сфері інтелектуальної
власності не приведено у відповідність до Цивільного
кодексу України (що згідно прикінцевих та перехідних
положень кодексу мало бути зроблено ще до 1 квітня
2003 р.) та законодавства Європейського Союзу. Законодавчо не врегульовано питання правової охорони

комерційної таємниці, комерційних (фірмових) найменувань, раціоналізаторських пропозицій, баз даних,
порід тварин, діяльності патентних повірених. Не спрощено процедуру експертизи та реєстрації інноваційних
проектів, у тому числі проектів технологічних парків
[ 8 ].
Аналіз динаміки надходження заявок на винаходи
від національних заявників протягом 2005–2008 рр.
свідчить про стійку тенденцію їхнього зменшення
(майже на 20% проти 2005 р.). Тільки за минулий
рік кількість заявок на винаходи від національних
заявників зменшилася на 18%. В Україні національні
заявники отримують патентів на винаходи на 1 млн населення удвічі менше, ніж у Росії, в 3–3,5 раза менше,
ніж у Франції та Німеччині. Не розроблено систему
економічних стимулів (податкових, кредитних, страхових) щодо створення та комерціалізації об’єктів права
промислової власності з метою формування ринку цих
об’єктів. Зокрема не визначені мінімальні ставки винагороди винахідникам, авторам за використання об'єктів
прав промислової власності; не запроваджено механізми
державної
підтримки
зарубіжного
патентування
вітчизняних винаходів, створених за рахунок бюджетних коштів; відсутня методика визначення розміру шкоди, заподіяної порушенням прав на об’єкти промислової
власності [5]. Не переглянуто постанову Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 “Про
внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” з
метою встановлення реальних для підприємств України
ставок зборів. Не проведено інвентаризації винаходів
колишнього СРСР із грифами “Для службового користування” і таємних, які належать українським заявникам, та аналізу щодо можливостей їхнього використання, у тому числі шляхом перетворення у патенти
України та подальшої комерціалізації. Не розроблена, з
урахуванням досвіду іноземних країн, методика оцінки
рівня піратства щодо використання різних об’єктів права інтелектуальної власності.
Однією з головних причин неефективності управління
є розпорошення і дублювання управлінських функцій
між кількома центральними органами виконавчої влади:
Міністерством освіти і науки України, Державним агентством України з інвестицій та інновацій, Міністерством
промислової політики України, Міністерством аграрної
політики, Міністерством економіки України, які беруть участь у формуванні та забезпеченні реалізації
державної інноваційної політики. Через значну кількість
розпорядників державні кошти у науково-технічній
сфері використовуються неефективно. Слід зазначити,
що однією з причин цього є також низька виконавча
дисципліна міністерств і відомств, відсутність належного контролю, внаслідок чого заходи, затверджені
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти від 16 квітня 2008 р. “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку,
правової охорони і захисту інтелектуальної власності та
інноваційної діяльності в Україні”, не були виконані.
Проаналізуємо стан справ у зазначеній сфері
детальніше. Інтелектуальна власність визначається
результатами наукової і винахідницької діяльності –
кількістю патентів і їхньою вартістю, а також результатами їхнього використання – часткою в обсязі продажу
нової продукції або часткою наукомісткої продукції,
а також як валовий прибуток від реалізації нової
продукції. Важливим інтегральним показником є обсяг
доданої вартості в загальному обсязі ВВП або у вартості
продукції.
Правова охорона винаходів, корисних моделей,
промислових зразків. До середини 90-х років Україна
мала значний винахідницький потенціал. Майже 40%
з усіх винаходів СРСР були здійснені в Україні. За
кількістю винаходів відносно чисельності населення
Україна майже не відставала від країн-лідерів. Проте як
в минулому, так і дотепер, за показником зарубіжного
патентування Україна значно відстає. Причому значна
частина потенційно значимих винаходів українських

винахідників, з'являються в зарубіжних країнах без зазначення того, що вони належать Україні.
В економіці України створилися вкрай несприятливі
умови не лише для самої винахідницької діяльності,
а і для використання винаходів. Винахідництво і
раціоналізаторство
втратили
масовий
характер,
що ускладнює перспективи економіки розвиватися
інноваційним шляхом. В останні роки ці умови значно погіршилися. Так, за останні п'ять років кількість
поданих заявок на винаходи за національною процедурою від вітчизняних заявників зменшилася на
31%. Найсуттєвіше знизилася кількість поданих заявок у 2008 р. – у порівнянні із попереднім роком на
18% – внаслідок збільшення діючих ставок зборів
за патентування винаходів та корисних моделей, які
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. № 1148 (постанова вступила в
дію 16 травня 2008 р.), зросли майже у 35 разів. Після
прийняття цієї постанови Україна втратила близько
3 тис. патентів на винаходи, які припинили дію через несплату збору. При цьому запатентовані винаходи стають надбанням суспільства достроково (патент
більше не діє), їх може вільно використовувати будьхто – не тільки громадянин або резидент України. В
умовах зростаючої ринкової конкуренції така ситуація
веде до зниження інтелектуального потенціалу не
тільки окремих організацій, але й держави в цілому.
Реалізація цієї постанови посилила негативний вплив
на результативність винахідницької діяльності, гальмує
науково-технологічний розвиток, негативно впливає на
технологічну та економічну безпеку держави. У цілому
активність національних заявників у поданні заявок на
видачу патентів на винаходи та у видачі патентів на винаходи (на 1 млн населення) в Україні за останні 3–4 роки
приблизно удвічі нижча, ніж у Російській Федерації. За
показниками патентної активності Україна відстає від
розвинених країн ще суттєвіше. Не відповідає потребам забезпечення оновлення технологічної бази держави та зростанню конкурентоспроможності вітчизняної
економіки формування бази чинних патентів на винаходи, оскільки станом на 1 січня 2009 р. кількість
двадцятирічних патентів становила лише близько 23
тис. шт., причому із загальної кількості національним
заявникам належить не більше половини, або приблизно 210–220 патентів на 1 млн населення [2].
Неухильно зменшується кількість винахідників
і раціоналізаторів – як в економіці в цілому, так
і в промисловості та більшості її галузей. Загальна кількість творців у 2001–2006 рр. скоротилася на
13,8%, загалом у промисловості – на 40,7%, у легкій
промисловості –в 14,2 рази, у хімічній та нафтохімічній
– на 37,2%,у металургії – на 34,8, у машинобудуванні
– 21,6, у виробництві електричного, електронного та
оптичного устаткування – на 30,5%. На 19,8% зменшилася кількість винаходів, використаних у виробничому процесі. Протягом останніх років спостерігається
зменшення кількості впроваджених у виробництво
раціоналізаторських пропозицій [ 2 ].
Порівняно з попереднім роком кількість заявок
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, поданих юридичними особами України у 2008 р. до патентних відомств іноземних держав, зменшилася
наполовину. Найбільшу кількість заявок подано до патентного відомства Російської Федерації (84,5%). Число зарубіжних патентів зменшилося на 46%, переважну більшість їх отримано також у Роспатенті (92,1%).
Низькі показники патентування в іноземних країнах
свідчать про патентну незахищеність продукції, що
експортується з України, та обумовлює суттєві ризики
її експорту.
За даними Держкомстату, основними об’єктами
передачі прав промислової власності (майже 70%) є
сорти рослин і торговельні марки. Порівняно з 2006 р.,
кількість ліцензій і ліцензійних договорів на винаходи удвічі зменшилася (17 і 48), кількість ліцензій і
ліцензійних договорів (придбаних і проданих) на ноухау вдвічі збільшилася (49 і 21, 44 і 24), а на комп’ютерні
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програми (придбані) зменшилася майже вдвічі (9 і 15),
продані – втричі (39 і 104) [ 3 ].
Унаслідок неврегульованості питань комерціалізації
та уведення в господарський обіг результатів
інтелектуальної діяльності з урахуванням оптимального поєднання інтересів їхніх творців, бізнесу та держави обсяги нематеріальних активів не перевищують
1,5% вартості основних засобів, що значно нижче середніх
показників у країнах ЄС, де їхні обсяги дорівнюють 50–80%
балансової вартості підприємств та організацій.
Бездіяльність органів виконавчої влади практично призводить до втрати інтелектуальних здобутків
у науково-технічній сфері. До цього часу в установах,
організаціях, підприємствах не проведено інвентаризації
винаходів колишнього СРСР із грифами “Для службового користування”(“ДСК”) і таємних (близько 250
тис.), які належать українським заявникам, не визначено, як їх розсекречувати, знімати гриф “ДСК”. Це
вагомий резерв для інноваційного розвитку держави. Адже сьогодні в Україні є чинними лише 20,7 тис.
двадцятирічних патентів на винаходи, з яких 40% належать зарубіжним заявникам. Продовжується неконтрольована передача наукових і конструкторських розробок за кордон, виток з України вітчизняних заявок на
перспективні винаходи [ 2 ].
Продовжуються негативні тенденції у приватизації
об’єктів науково-технічної сфери, які продаються практично за безцінь, без урахування вартості нематеріальних
активів, що суперечить ст. 7 Закону України “Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні”.
За даними Служби безпеки України, ситуація у сфері
виробництва, обігу та використання об’єктів промислової
власності в Україні характеризується негативними
тенденціями: використанням окремими керівниками
суб’єктів господарювання (передусім державної форми
власності) системи охорони інтелектуальної власності з
метою особистого збагачення шляхом оформлення охоронних документів (патентів, свідоцтв тощо) на створені
за державні кошти об’єкти промислової власності на
приватних осіб та підконтрольні комерційні структури; відсутністю належного законодавчого регулювання оцінки вартості ОІВ, створених за рахунок державних коштів, на етапі передприватизаційної підготовки
підприємств та визначення розміру їхніх фактичних
(а не задекларованих) нематеріальних активів. Ця негативна практика може набути поширення під час
подальшої приватизації, насамперед під час роздержавлення підприємств стратегічних галузей промисловості,
які володіють значними нематеріальними активами, у
першу чергу, в галузях машинобудування, обороннопромислового комплексу, ракетно-космічної та хімічної
галузей, науково-технологічної сфери тощо.
Серйозні недоліки системи регулювання трансферу технологій і процесу комерціалізації результатів
науково-технічної діяльності спричинюють неконтрольований відплив інтелектуальної власності за кордон.
Закон України “Про державне регулювання діяльності
у сфері трансферу технологій” сьогодні практично не
діє через недостатній рівень розбудови інноваційної
інфраструктури (насамперед мережі регіональних
центрів інноваційного розвитку), що не дає змоги
комерціалізувати науково-технічні розробки. Зазначена ситуація використовується спеціалізованими
зарубіжними фондами та іншими зацікавленими
структурами з метою придбання за безцінь розробок
українських учених із подальшою передачею іноземному
замовникові.
Непоодинокі випадки видачі свідоцтв на знаки для
товарів і послуг, які відтворюють відомі бренди або
настільки схожі з успішними торговими марками, що
можуть змішуватися з ними, суперечать принципам
гуманності і моралі. Відсутність ефективного контролю за якістю проведення експертизи веде до чисельних
судових позовів, справи за якими розглядаються роками. Запобіжні заходи, які у таких випадках застосовують суди, паралізують діяльність підприємств, ведуть
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до значних фінансових втрат та людських ресурсів. На
підставі дії таких легальних охоронних документів проти добросовісних виробників порушують кримінальні
справи, накладають арешт на засоби виробництва, обмежують їхні права на вільне пересування тощо.
Раціоналізаторська діяльність, як відомо, – наймасовіший і найефективніший вид технічної творчості.
Однак за роки незалежності в Україні катастрофічно
зменшилася кількість раціоналізаторів, поданих і
впроваджених рацпропозицій. Загальна чисельність
авторів раціоналізаторських пропозицій нині становить
лише 19,6 тис. осіб проти 638,2 тис. у 1989 р. (зменшення у 32,5 раза). Проблема не лише в кризовому
стані економіки України, падінні рівня виробництва,
несприйнятті підприємствами нововведень, а, перш
за все, у правовій невизначеності раціоналізаторської
діяльності, відсутності у державі дієвих механізмів
регулювання її діяльності на законодавчому рівні.
Відсутність останніх протягом тривалого часу, а також
стимулів до творчості спричинили катастрофічне зменшення числа раціоналізаторів, поданих і впроваджених
рацпропозицій.
Комерційне (фірмове) найменування. За даними
Держкомстату України, сьогодні в Єдиний державний
реєстр підприємств та організацій внесено 1 млн 118 тис.
249 юридичних осіб. Всі вони мають комерційне найменування. У межах одного міста, області існують десятки, сотні підприємств із однаковими комерційними
найменуваннями. Цей засіб індивідуалізації виступає
важливим елементом у системі взаємовідносин між
виробниками та споживачами, економічним фактором стабільності й добробуту фірми, є своєрідним
відображенням ділового реноме фірми (гудвілу), складовою її престижу та авторитету. Для того, щоб цей
об’єкт промислової власності міг ефективно використовуватися в економічному обігу, необхідна належна
регламентація його правового режиму, а також відносин
між суб’єктами ринку, які його використовують. Однак
правового регулювання комерційних найменувань на
законодавчому рівні в Україні досі не має.
Доменні імена. Сьогодні в зоні UA зареєстровано
понад 450 тис. доменних імен. Кожні чотири хвилини в українському Інтернеті з'являється нове доменне ім'я. За оцінками експертів щорічні обсяги цього
ринку (реєстрація та підтримання чинності) становлять 20–25 млн грн. Відсутністю правового регулювання у цій сфері, недосконалістю “Правил домена
UA” та безконтрольністю користуються недобросовісні
реєстратори. Через безконтрольність, а також те, що
така реєстрація не потребує значних фінансових витрат, кіберсквотери реєструють значну кількість
різноманітних доменних імен на себе, згодом виставляючи їх на продаж або пропонуючи власникам відомих
знаків для товарів і послуг.
Правова охорона зазначень походження товарів.
Протягом останніх років географічні зазначення поступово набувають більшої ваги при здійсненні
економічної діяльності. Лише в Європейському Союзі
загальна кількість зареєстрованих географічних зазначень становить близько 4900, із яких основна частина
припадає на зазначення для вин та спиртних напоїв
(85%). Хоча в Україні десять років тому прийнято Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” і розроблено відповідні підзаконні
акти, він практично не працює. В Державному реєстрі
України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень
походження товарів зареєстровано лише 6 об’єктів. Неконтрольоване використання зазначень походження
товарів спричинює розмивання, появу підробок, втрату
репутації, довіри до цього унікального національного
надбання. Адже географічні зазначення слугують захисту нематеріальних цінностей, таких як ринкова
диференціація, репутація і стандарти якості.
Суттєвих змін потребує система фінансування
діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності.
Відповідно звіту Рахункової палати України про резуль-

тати аудиту ефективності діяльності МОН України з
охорони інтелектуальної власності від 11 грудня 2007 р.
№ 6/30-2 кошти на виконання заходів, пов’язаних із
охороною інтелектуальної власності, використовувалися з серйозними порушеннями. Причина – непрозора система фінансування у сфері інтелектуальної
власності в Україні та відсутність належного контролю
з боку відповідних органів державної влади, зокрема
Міністерства освіти і науки України [5 ].
Відсутня належна координація дій правоохоронних
та контролюючих органів (МОН України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Генеральної
прокуратури
України,
Державної
податкової адміністрації України, Антимонопольного
комітету України, Державної митної служби України
тощо) у боротьбі з піратством у сфері інтелектуальної
власності. Це веде до зростання рівня правопорушень,
контрафакції та піратства.
Захист прав промислової власності органами Міністерства внутрішніх справ України (МВС
України). Аналіз криміногенної ситуації на споживчому ринку держави свідчить, що протиправна діяльність
суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної
власності виявляється, як правило, у таких формах:
незаконне ввезення на територію України або тиражування у підпільних цехах на території держави з подальшим розповсюдженням шляхом оптово-роздрібного
продажу контрафактної продукції, програмного забезпечення та баз даних; виробництво фальсифікованої
продукції з незаконним використанням торгових марок і фірмових найменувань відомих вітчизняних та
зарубіжних виробників; порушення прав на інші об’єкти
промислової власності.
Серед виявлених протягом 2002–2009 років 5280
скоєних злочинів 2683 сталися за фактами порушення
авторського права та суміжних прав, 2042 – за фактами незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, 423 – за фактами незаконного використання
товарних знаків, у 132 випадках порушувалися права
промислової власності. Тільки протягом восьми місяців
2009 р. викрито 843 злочини, пов’язані з порушенням
прав інтелектуальної власності, у тому числі 374 –
безпосередньо за фактами порушення авторських та
суміжних прав, 411 – за фактами незаконного обігу
дисків для лазерних систем зчитування, 49 – за фактами
незаконного використання знаків для товарів і послуг.
Зростає
кількість
осіб,
притягнутих
до
адміністративної відповідальності за порушення прав
інтелектуальної власності. Якщо у 2002 р. за вчинення
таких правопорушень було притягнуто лише 903 особи, то у 2007 р. – понад 5,6 тис., у 2008 р. — 4,7 тис.,
за 6 місяців 2009 р. – 2701 особа. Напрацьована практика розслідування та судового розгляду кримінальних
справ за злочинами у сфері інтелектуальної власності.
За даними Державної судової адміністрації України,
починаючи з 2002 р. по 2009 р. за вчинення злочинів у
сфері інтелектуальної власності засуджено 817 осіб (у
2002 р. – 11, 2003 р. – 30, 2004 р. – 42, 2005 р. – 28, 2006
р. - 115, у 2007 р. – 186, у 2008 р. – 214).
Однією з причин, що стримує суттєве обмеження загального рівня піратства в Україні, є недостатньо ефективне застосування покарань, передбачених чинним
законодавством за вчинення правопорушень у сфері
інтелектуальної власності. Вивчення результатів судового розгляду кримінальних справ та адміністративних
протоколів свідчить, що суди застосовують покарання, неадекватні завданим матеріальним збиткам та
суспільній небезпеці даних порушень. Відсутність методики оцінки розміру матеріальної шкоди, завданої у
результаті порушення прав на об’єкти права промислової
власності, унеможливлює застосування єдиного підходу
слідчих, прокуратури та судів до кваліфікації даної
категорії злочинів та призначення покарання за порушення законодавства у цій сфері.
Захист прав промислової власності органами Антимонопольного комітету України. На Антимонопольний
комітет України як центральний орган із спеціальним

статусом покладено завдання забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності,
у тому числі у сфері прав промислової власності.
Послуговуючись Законом України “Про захист від
недобросовісної конкуренції” та нормами статті 10 bis
Паризької конвенції з охорони промислової власності,
органи Антимонопольного комітету України вживають
заходів щодо припинення недобросовісних конкурентних дій. Серед таких порушень – неправомірне використання ділової репутації суб’єктів господарювання,
набутої через увведенняв у господарський обіг об’єктів
промислової власності, а саме фірмових найменувань, знаків для товарів і послуг, упаковок та етикеток
продукції, рекламних матеріалів та інших комерційних
позначень. Протягом восьми місяців 2009 р. органи
Антимонопольного комітету України запобігли 115 порушенням суб’єктів господарювання недобросовісний
конкуренції, більша частина з яких (52 порушення) –
це неправомірне використання комерційних позначень, знаків для товарів і послуг, оформлення упаковки
товарів на різних товарних ринках тощо. Загальна сума
штрафів, накладених на порушників за цей період, становить більше 2 млн грн.
Захист прав промислової власності на митному
кордоні. Значної шкоди міжнародній торгівлі товарами, що містять об'єкти промислової власності, завдають
фальсифікація та піратство, які за останні роки значно
поширилися. Значна роль у боротьбі з їхніми виявами
відводиться митним органам. Станом на 29 вересня
2009 р. до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної
власності внесено 151 об‘єкт промислової власності (119
торгових марок та 32 промислових зразка). Зазначений
реєстр ведеться на підставі заяв власників майнових
прав на об‘єкти авторського права і суміжних прав, прав
на торговельні марки, промислові зразки та географічні
зазначення. Однак слід зазначити, що фінансове забезпечення цих дій (застава) коштує правовласнику 5 тис.
євро, що для багатьох підприємств є досить значною сумою. На даний час законодавством не передбачено внесення до реєстру таких об’єктів промислової власності,
як винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних
мікросхем. Внаслідок цього товари, що імпортуються,
можуть безперешкодно порушувати права промислової
власності національних виробників.
Захист прав промислової власності в судовому порядку. Проблема захисту прав на об'єкти промислової
власності безпосередньо пов'язана також із розбудовою системи судових органів. Як свідчить практика,
суди загальної юрисдикції нині не можуть ретельно
займатися цією складною категорією справ через велику завантаженість та відсутність у суддів спеціальної
підготовки та відповідного досвіду.
У 2008 р. кількість розглянутих місцевими господарськими судами справ, пов’язаних із захистом прав
на об’єкти промислової власності, збільшилася на
5,7% порівняно з попереднім роком. До Вищого господарського суду України як до суду касаційної інстанції
надійшло на розгляд 108 справ, предметом спору 62 із
них є захист об’єктів промислової власності. Більшість
справ у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти
інтелектуальної власності, стосується саме захисту
об’єктів промислової власності – 50,9%. Як свідчить
аналіз матеріалів розглянутих справ, основними позовними вимогами, з якими суб’єкти господарювання звертаються у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти
промислової власності, є: визнання недійсним свідоцтва
України на знак для товарів і послуг, заборона незаконного використання знака для товарів і послуг, визнання
недійсними патентів України, визнання права попереднього користування об’єктом промислової власності,
припинення дій, які порушують право промислової
власності, стягнення збитків, завданих порушенням виключних майнових прав інтелектуальної власності та ін
[2]. Оскільки ст. 127 Конституції України передбачено
існування спеціалізованих судів, назріла необхідність
створення в державі спеціалізованого суду з питань
інтелектуальної власності (патентного суду). Такі суди
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існують у багатьох країнах. В Україні зазначений суд
може виступати як орган спеціальної компетенції, уповноважений розглядати справи у сфері охорони об’єктів
інтелектуальної власності [4 ].
Які ж висновки, з точки зору державного управління,
можна зробити з викладеного? Ось думка з цього приводу заступника керівника Департаменту стратегічних
розробок Апарату РНБО України І. Шестака: “Система державного управління сферою права промислової
власності (ПВ) залишається нечутливою до змін
факторів зовнішнього середовища і до змін стану сфери права промислової власності, що є неадекватним для
умов членства України в СОТ. Як наслідок, зменшення
кількості винахідників і раціоналізаторів, якісних характеристик промислової власності (в основному, удосконалення) і поступове наближення до стану атаксії
– стану, коли сфера права промислової власності неспроможна забезпечити на потрібному рівні різновиди
інтелектуальної творчої діяльності людини, результатами яких є інтелектуальні цінності нематеріальної природи, що відносяться до об'єктів промислової власності,
котрі, у свою чергу, є основою для інноваційного розвитку
нашої країни”. (Інтелектуальна власність. – 2009. – №2.
– С.5–6.)
Зазначене вище свідчить, що негативні явища у сфері
правової охорони та захисту промислової власності, а
відповідно й інноваційної діяльності, потребують вжити
невідкладних заходів органами виконавчої влади на всіх
рівнях. Потребує реформування система державного
регулювання та управління у сфері охорони та використання інтелектуальної власності. Необхідно створити,
як це визначено чинним законодавством, центральний
орган виконавчої влади з питань правової охорони у
сфері інтелектуальної власності.
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УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ТА НЕОБХІДНІСТЬ
ЗАВЕРШЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ РЕФОРМИ
За останні п’ять років в Україні з метою поліпшення
бізнес-середовища було прийнято цілу низку нормативноправових актів щодо удосконалення дозвільної системи у
сфері господарської діяльності. На жаль, не всі здійснені
кроки були ефективними і дозвільні процедури все ще
входять до переліку регуляторних перешкод для розвитку підприємництва.
Сьогодні підприємства замість того щоб вкладати
кошти навіть не у власний розвиток, а у власне виживання, змушені їх левову частку витрачати на дотримання
та проходження обтяжливих, не завжди логічних регуляторних процедур. Так, проходження лише дозвільних
процедур у 2008 році коштувало приватному сектору
України 3 млрд грн1. Сума значна, а в умовах фінансової
кризи – вбивча.
Та чи існує рецепт зменшення витрат на отримання дозвільних процедур для ведення підприємницької
діяльності? Насамперед необхідно завершити реформування дозвільної системи і, відтак, повністю перейти до
видачі дозволів на основі аналізу ризиків.
Видача дозвільного документу на проведення підприємницької діяльності має здійснюватися,
передусім, виходячи з того, чи загрожує проведенення такої діяльності людині та суспільству, чи можуть
в результаті такої діяльності виникнути небезпечні
ситуації. Саме такий підхід дозволить знизити
адміністративний тягар на бізнес та, водночас, забезпечити безпеку підприємницької діяльності.
На жаль, сьогодні все ще непоодинокі випадки,
коли проходження дозвільних процедур вимагається не
з огляду на безпеку, а через те, що певний дозвільний
орган має повноваження на видачу дозволів. Можливо
саме через це в Україні на законодавчому рівні не ухвалено виключний перелік дозвільних документів, хоча
відповідний законопроект був підготовлений Державним комітетом України з питань регуляторної політики
та підприємництва ще у 2008 році 2. Зрозуміло, прийняття такого закону вимагає детального вивчення кожного існуючого дозволу на предмет: яку мету переслідує
відповідний дозвільний орган, вимагаючи певний документ. Саме такий аналіз допоможе визначити дозволи,
видача яких гарантуватиме безпеку підприємницької
діяльності, та відсіяти решту.
Прийняття
виключного
переліку
дозвільних
документів допоможе запобігти неефективному використанню бюджетних коштів на здійснення суто формальних процедур, які не дають жодного результату. Отже, у
виграші залишаться як бізнес, так і влада.
Звичайно, за час проведення дозвільної реформи було
досягнуто певних позитивних результатів. З прийняттям
у 2005 році Закону України “Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності” було визначено основні
принципи державної політики та вимоги до видачі
дозвільних документів. У результаті скоротився термін
на отримання дозволів. Так, якщо у 2004 році підприємці
витрачали на проходження дозвільних процедур більше
трьох місяців, то у 2006 році цей термін зменшився на
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Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес, 2009 р.
[Електронний ресурс] / Міжнародна фінансова корпорація. – Доступний з: <http://www.ifc.org/Ukraine/bee>.
2
Обговорюємо проект Закону України “Про перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” [Електронний ресурс] / офіц. сайт Держкомпідприємництва . – Доступний з
<http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=97199&cat_id=59517>.

місяць 3. З’явилися та ефективно запрацювали дозвільні
центри.
Ще одним здобутком дозвільної реформи стало запровадження декларативного принципу4, який набув
популярності серед підприємців. Зазначений принцип
дозволяє здешевити процедуру отримання права на ведення господарської діяльності та зекономити час.
На жаль, повномасштабна реалізація декларативного
принципу гальмується. Сьогодні можливість скористатися ним надає тільки Державний пожежний департамент
МНС України. Але застосування принципу навіть одним
державним органом доводить, що його запровадження –
правильне рішення: кількість зареєстрованих декларацій
в органах Держпожнагляду зростає з кожним роком. Але
приклад пожежної служби залишився без уваги. Хоча не
можна не згадати випадок з Держгірпромнаглядом, який
більше року тому підготував проект постанови, за яким
передбачалася можливість використання декларативного принципу. Чекали лише на прийняття змін до ЗУ “Про
охорону праці”. Необхідний законопроект вже був у ВР,
але під час його голосування норму про декларативний
принцип було виключено5.
Для успіху дозвільної реформи вкрай важливо, щоб
ініціативи щодо спрощення дозвільних процедур за рахунок нововведень дозвільного закону, включаючи декларативний принцип, були вдалими. Зрозуміло, що будь-які
зміни у системі передбачають розробку нових процедур
та внесення відповідних змін у чинні нормативно-правові
акти. Із цією метою Держкомпідприємництва розробив
“Рекомендації щодо розробки проектів нормативноправових актів стосовно удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності”6.
Тож слід зазначити, що тісна співпраця як державних
органів між собою, так і влади з приватним сектором є
ще однією запорукою вдалого реформування дозвільної
системи. У даному випадку діяльність вищезгаданого
Держкомпідприємництва, який проводить тематичні
круглі столи, запрошує до розробки проектів фахівців із
різних організацій і нерідко виступає рушійною силою
реформи, може слугувати прикладом.
Зрозуміло, що вдосконалення однієї лише дозвільної
системи не вирішить усіх проблем українського бізнесу,
але, вочевидь, зменшить адміністративний тиск на нього.
Отже, завершення дозвільної реформи найближчим часом є вкрай важливим.
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Держкомпідприємництва. – Доступний з: <http://www.dkrp.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=96408&cat_id=96407>.
3

39

Федулова Л.І., д-р екон. наук,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОМИСЛОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
Успішний економічний поступ економіки України
стратегічно спрямованого курсу на завоювання своєї
можливий за наявності сформованої структури сучасних
ніші у високотехнологічних ринках.
виробничих комплексів, які продукують і використовуТаким чином, відсутність адекватної вимогам часу
ють відповідні технології, а також за умови застосувантехнологічної політики та відповідного взаємозв’язку
ня стимулюючих чинників реалізації інтелектуального
з промисловою політикою є ваговим стримуючим факпотенціалу. В свою чергу, зазначені умови сприятитором як економічного зростання, так і забезпечення
муть формуванню сучасного технологічного базиконкурентоспроможності вітчизняного виробництва.
су господарства, на якому створюються адекватні
У найбільш узагальненому визначенні промислопотребам матеріальні передумови для соціальнова політика є системою заходів, спрямованих на розекономічного розвитку і безпеки країни, ефективності і
виток національної економіки, новітніх технологій
конкурентоспроможності національної економіки, забезі продуктів із високим ступенем обробки, сучасних
печення добробуту населення.
інформаційних та інших послуг, людського капіталу.
Нагадаємо, що термін “технологічний базис” тісно
В полеміці щодо значущості промислової політики на
пов’язаний із технологічним способом виробництва, який
сучасному етапі розвитку національної економіки на
з точки зору економічної теорії охоплює спосіб поєднання
особливу увагу заслуговує думка [1, с. 382], із якою ми
різних компонентів у системі продуктивних сил людини
цілком погоджуємося, стосовно того, що можна виокрей технічних засобів праці. Одним із варіантів пошуку
мити промислову політику, в межах якої верховенствусучасного підходу до його трактування є категоріальне
ють методи прямого державного регулювання секторів
відображення тих рушійних сил, які лежать в основі суекономіки, і політику, яка передбачає непрямі методи
часних технологічних застосувань.
регулювання промислового розвитку, серед котрих: стиУ практичній площині недооцінка провідної ролі
мулювання інвестиційного попиту, інноваційної моделі
технологій та необхідності формування технологічної
поведінки економічних агентів, підтримка необхідного
однорідності міжгалузевої структури виробництва
рівня конкурентоспроможності і конкурентного середосуттєво обумовлює зниження конкурентоспроможності
вища тощо.
вітчизняної промисловості. В умовах зниження
Під технологічною політикою держави ми розуміємо
інвестиційної активності і відсутності результативної
принципи, норми і заходи державної влади стосовно
технологічної та промислової політики механізми
формування та інвестиційного забезпечення процереструктуризації українського господарства не прису функціонування системи “освіта – фундаментальні
вели до модернізації виробництва на основі передових
дослідження – науково-дослідні і дослідно-конструктехнологій, які забезпечують конкурентоспроможність
торські розробки”, спрямовані на перетворення у придатні
усіх компонентів продукції по всьому технологічному
для промисловості прикладні розробки, що слугували б
ланцюжку її випуску.
основою для інновацій, та втілення їх у технології, які
На жаль, і сьогодні заходи щодо подолання кризових
реалізуються на практиці з метою забезпечення стійкого
явищ у вітчизняній системі господарювання носять більше
економічного зростання та якості життя. Як бачимо, голокальний, аніж системний характер. У суспільстві широловний об’єднуючий елемент тут – технології. Зростання
ко обговорюються проблеми, спричинені дією зовнішніх
їхньої складності, спричинене у тому числі збільшенням
факторів (вплив глобальної світової кризи), проте мало
обсягу технологічних інновацій, наростаючим злиттям
хто аналізує всю ретроспективу розвитку економічної
різних за напрямами діяльності компаній, є не лише хасистеми України за роки її незалежності у контексті форрактерною ознакою технологічного розвитку, але й факмування сучасного формату економічних відносин, де в
тором, що зумовлює вибір нового формату промислової
якості пріоритетів було проголошено інноваційні чинники
політики.
зростання, а науці пропонувалося відвести роль ключової
Основою для створення сучасних технологій
рушійної сили в процесі розбудови сучасної національної
є наявність інституцій, спроможних продукуваінноваційної системи.
ти технологічне знання, серед яких провідна роль
Ретроспектива ж свідчить, що протягом усього
організацій, які виконують наукові та науково-технічні
періоду існування незалежної України, окрім розрізнених
роботи в галузі природничих та технічних наук. Динаміка
заходів влади щодо пошуку напрямків
організаційних перетворень науковотехнологічної сфери, в цілому так і не
відбулося формування нового погляду на роль технологічного фактора у
розвитку промисловості. Розділяємо
думку тих науковців та практиків, які
стверджують, що криза – найкращий
час для усвідомлення цього питання і
вибору конкретних напрямів для прориву.
Перерваний кризою динамічний
процес виробництва через рецесію у
найважливіших галузях національної
економіки
(металургії,
хімії,
машинобудуванні) підтвердив застереження про небезпеку детермінанти
експортної промислової політики на
противагу збалансованому розвитку
Рис. 1. Питома вага організацій, які виконують наукові та науково-технічні
зовнішнього та внутрішнього ринку,
роботи, за галузями наук
які б формувалися навколо певного
типу систем технологій та здійснення Джерело: за даними: Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2008 р. : стат. зб. – К. : Держкомстат,
2009. – С. 11.
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наявності питомої ваги таких організацій в Україні
(рис. 1) свідчить про те, що в галузі природничих наук
вона збільшується – із 25,4%у 1995 р. до 31,6% у 2008 р.,
а в галузі технічних наук за цей же період – суттєво знизилася, що вказує на деяке пожвавлення фундаментальних досліджень, пов’язане із фінансовою підтримкою
держави, і на зменшення прикладних досліджень через
зниження результативності дії галузевої науки.
Зазначена тенденція тісно корелює із динамікою
питомої ваги організацій, які виконують наукові
та науково-технічні розробки за міністерствами
(рис. 2). Особливо це стосується наукових організацій
Мінпромполітики України, питома вага яких у період із
2000 р. по 2006 р. знижувалася, проте й на цей час їхня
частка незначна, а враховучи той факт, що більшість
організацій мають акціонерну форму власності, вплив
держави на їхню діяльність незначний.
У цілому невизначеність держави стосовно ролі
науково-технічної сфери галузевої науки в умовах ринкової економіки привели до різкого зниження її потенціалу, зменшення кількості творців

Багато фактів свідчать: це не вітчизняна наука не
відповідає запитам ринкової економіки, – навпаки,
вітчизняний варіант такої економіки, який базується на
торговельно-фінансових операціях замість наукомісткого
виробництва, не відповідає вимогам НТП і не здатний
застосовувати нове наукове знання. Як приклад – коли
наука має відносини із нормальним цивілізованим ринком, вона виявляє достатній ринковий потенціал. Тому
українські ноу-хау та технології, в більшості своїй не
знаходячи підтримки у власній країні, “витікають” за
кордон.
Важливо також збалансувати два напрями наукової
діяльності: фундаментальних досліджень, яких вимагають стратегічні інтереси держави та прикладних
досліджень, здатних забезпечити швидкий ефект.
Ще один елемент, який пов’язує промислову і
технологічну політику, – структурно-технологічна
спрямованість першої. На жаль, без активної промислової
політики держави створюється така модель спеціалізації
України на світовому ринку, яка
характеризується
залежністю від ресурсних переваг (у даному випадку сировинних), що не забезпечує
зростання
конкурентоспроможності
країни. Успішна реалізація ресурсних переваг далеко не завжди приводить до здійснення прогресивного
варіанту структурної трансформації
національної економіки, пов’язаної з
комплексним, збалансованим розвитком продуктивних сил країни.
Доки ж спостерігаємо майже
стабільну
структуру
українського
експорту за рівнем технологічності,
де переважає продукція середніх
технологій низького рівня з великим
відривом в лідерстві цієї групи виробництва чавуну та сталі ( рис. 3).
За цих умов входження вітчизняних
виробників на нові перспективні ринки малоймовірне, оскільки одним із гоРис. 2. Питома вага організацій, які виконують наукові та науково-технічні
ловних інструментів цього механізму
роботи, за міністерствами
стає девальвація національної валюти, яка в умовах зростання витрат
Джерело: за даними: Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2008 р. : стат. зб. – К. : Держкомстат,
підприємств, зокрема в результаті
2009. – С. 13.
підвищення цін на імпортований газ,
транспортні перевезення, не стимулю(раціоналізаторів, винахідників), застарівання більшої
ватиме до інноваційної діяльності. Якщо курс політики
частини матеріально-технічної бази. У деяких галузях
не буде змінено, в перспективі слід очікувати продовженпромисловості цей процес набув незворотнього характеня нееквівалентного зовнішньоекономічного обміну,
ру, що свідчить про втрачені можливості для здійснення
технологічних дисбалансів у структурі зовнішньої
технологічної модернізації власної науково-виробничої
торгівлі, що загрожує технологічній безпеці країни.
бази. Фінансування досліджень і розробок із державного
Державна технологічна політика повинна виробити
бюджету, яке протягом останніх років зросло майже удвічі
чіткі обгрунтовані дії щодо безперешкодного імпорту
(у постійних цінах із 2002 р. по 2008 р.) пропорційно
в Україну технологій із західних країн (як правило, не
ситуацію не поліпшило.
зовсім “нових”), забезпечувати контроль за експортом

Рис. 3. Структура українського експорту за рівнем технологічності
Джерело: за даними: Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2001–2008 рр. [Електронний ресурс] / офіц.. сайт Державного комітету статистики України.–
Доступно з: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
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технологій та не допускати, щоб завдавалася шкода власному економічному чи технологічному потенціалу.
Погоджуємося з думкою багатьох експертів, що
в умовах технологічного відставання від розвинених
країн нераціонально намагатися створити або відновити
весь спектр наукомістких технологій. Необхідно в першу чергу підтримувати і розвивати промислові галузі, у
яких Україна або вже є, або реально може стати світовим
лідером, а також критично важливі для національної
безпеки. В Україні до таких можна віднести авіаційну
і космічну промисловість, суднобудування, верстатобудування, біотехнології. Від рівня розвитку цих галузей залежить технологічна незалежність країни,
конкурентоспроможність нашої промисловості. Одночасно в галузях, пов'язаних із переробкою природних
ресурсів (хімія, металургія, АПК), заходами державного
регулювання всіляко підтримувати зусилля приватного
бізнесу з підвищення глибини переробки сировини й обмежувати вивіз непереробленої сировини.
Актуальним
залишається
завдання
щодо
інституційних перетворень в промисловому комплексі,
які першочергово повинні бути спрямовані на: 1) реформування промисловості як системи в цілому шляхом
створення та відродження стратегічно важливих галузей,
замкнених макротехнологічних комплексів, переважно
тих, які відносяться до п'ятого та шостого технологічних
укладів; 2) стимулювання утворення великомасштабних
об'єднань у вигляді концернів, холдингів, фінансовопромислових груп, які здатні виконувати повний спектр
робіт (розробка, виробництво, продаж, сервіс, утилізація,
тощо) з проведенням попередніх робіт щодо реорганізації
та реформування окремих підприємств; сприяння розвитку транснаціональних компаній.
Із метою концентрації потенціалу держави, регіонів,
бізнесу і суспільства необхідно прискорити запровадження ефективних механізмів їхньої взаємодії. Так,
держава повинна забезпечувати створення сприятливих
умов, захист і підтримку вітчизняного виробника, бюджетне фінансування (в першу чергу галузевої науки,
конструкторсько-технологічних розробок, підготовки
виробництва), надавати довгострокові привабливі кредити, державні інвестиції, нормативно-правове забезпечення, підтримку на міжнародному рівні. Регіональні
й місцеві органи влади забезпечують оформлення
землі, отримання дозволів та погоджень, в тому числі
на використання енергетичних мереж та комунальної
інфраструктури, вирішення соціальних питань, кредити та кошти з місцевих бюджетів. Приватний бізнес
забезпечує інвестиції у переоснащення та створення
нових виробництв, вихід на нові ринки, в тому числі
міжнародні, розвиток бізнесу, своєчасну і повну сплату
податків. Важливими напрямами розвитку механізму
партнерства держави, регіонів, бізнесу і суспільства
є створення галузевих і регіональних промислових
асоціацій; залучення всіх зацікавлених сторін до формування пріоритетних напрямів розвитку промисловості,
розробки і реалізації програм та масштабних проектів;
спільна відповідальність сторін за отримання кінцевого
результату.
У цьому контексті при реалізації технологічної та
промислової політики держави України потрібно кардинально переглянути підходи до техноекологічної безпеки: забезпечувати її через зміну економічної структури,
спеціалізацію на маловідходних, екологічно прийнятних
галузях господарства, упровадження ресурсозберігаючих
і природоохоронних технологій, розвиток рекреаційного
потенціалу, збереження ще не освоєних ландшафтів як
стратегічного резерву біосфери, санацію забруднених
територій і порушених земель. Якщо ж нинішній курс
продовжуватиметься, труднощі в цій сфері зростатимуть.
Із зносом фондів і погіршенням соціально-психологічної
обстановки великої небезпеки слід очікувати від об'єктів
потенційного ризику. З іншої сторони, наростатимуть
проблеми, характерні для відсталих держав – імпорт
відпрацьованих технологій, імпорт відходів та небезпечних виробництв тощо.
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Важливим
напрямом
державної
промислової
політики має бути забезпечення конкурентоспроможності
підприємств, оскільки конкуренцію за мобільні
виробничі ресурси, до яких відноситься кваліфікована
праця, капітал та інноваційні ідеї [3, c. 56], виграють
саме конкурентоспроможні підприємства. Сьогодні
технологічна
потужність
окремого
підприємства
визначається насамперед через забезпеченість базовими
технологічними можливостями: устаткуванням, навичками і кваліфікацією робітників; здатністю навчатися,
відповідати технічним і якісним стандартам; а також
пристосовуватися до змін у продуктовій і технологічній
спеціалізації. Технологічний рівень підприємства – один
із основних внутрішніх факторів, які впливають на
здатність підприємства займатися інноваціями, звертатися до зовнішніх джерел нововведень і у кінцевому
підсумку – конкурувати на ринку. Дослідження практики діяльності вітчизняних підприємств показують, що
без такого мінімального внутрішнього технологічного
потенціалу підприємства не беруть участь у формуванні
економіки знань: у них бракує кадрів, напрацьованих зв'язків, культури і технічних можливостей як для
самостійного розвитку інноваційним шляхом, так і для
взаємодії з традиційними джерелами інновацій. Як
наслідок, маємо критичну картину динаміки придбаних
та переданих нових технологій в Україні та за її межами.
Одним із першочергових напрямів у підвищенні
ефективності промислового виробництва залишається
проблема вдосконалення його технологічної структури, для вирішення якої необхідно в рамках промислової
політики виділити таке: 1) орієнтацію на збільшення
масштабу
і
розширення
складу
перспективних
технологій, особливо на серединних та заключних
стадіях технологічного циклу, які забезпечують зростання доданої вартості первинних ресурсів; 2) ліквідацію
втрат ресурсів (сировинних, енергетичних, трудових)
через неузгодженість між компонентами технологій,
яка можлива шляхом модернізації діючих технологій на
основі інновацій, пов’язаних із попередніми і наступними технологіями; 3) зміну економічної та інвестиційної
політики в напрямі створення більшої інвестиційної
привабливості для завершальних стадій технологічного
циклу.
В українській практиці важливо враховувати досвід
Західної та Східної Європи щодо використання програми Форсайт, оскільки пріоритети даної програми
висвітлюють найактуальніші науково-технічнологічні
та соціально-економічні перспективні проблеми, виступаючи як маяки всього суспільства. У той же час вони
не є жорсткими критеріями бюджетного фінансування
НДДКР, тому його структура лише частково співпадає з
пріоритетами Форсайта. Зокрема, даний підхід доцільно
використовувати для розробки пріоритетів державного
фінансування нових напрямів НДДКР як механізм визначення необхідних інституційних змін у сфері НДДКР
при формуванні НІС. Важливу роль даний підхід відіграв
би у зміцненні контактів державного сектора, приватного бізнесу та суспільства в цілому, розвитку культури
співробітництва при розробці принципових рішень про
шляхи технологічного розвитку країни. У той же час для
успішного застосування Форсайта з метою підвищення
ефективності державної технічнологічної політики
необхідно чітко сформувати мету і завдання, а також визначити фінансові і кадрові ресурси, що можна задіяти як
у державному секторі зокрема, так і в країні загалом. При
цьому однією з головних умов ефективного застосування
даного механізму є готовність суспільства послуговуватися довгостроковими перспективами розвитку країни, а
не короткостроковими кон’юнктурними інтересами.
Враховуючи той факт, що започаткована тенденція
вибору технологічних проектів запозичення й адаптації
до українських умов створених за кордоном технологій,
імпорту й освоєння відповідного технологічного устаткування, які будуть реалізовуватися вітчизняною
промисловістю у найближчі 10–15 років, необхідні нові
підходи до навчання фахівців – інженерів і технологів.
Тому знову виникне запитання про необхідність

здійснення “технологізації” початкової, середньої і вищої
професійної технічної освіти на основі навчання, спрямованого на опанування тих технологій, які поки ще в
Україні не застосовуються.
У сфері вищої освіти основним інструментом розвитку повинні стати технологічні магістратури, розроблені
за участю і в інтересах компаній, які реалізують проекти
технологічної модернізації. Перехід на дворівневу систему, нещодавно затверджений МОН України, дає шанс
знайти баланс між універсалізмом і спеціалізацією, обсягом природничонаукових знань і здатністю переучуватися у відповідності зі зміною технологічних укладів.
Наслідком цього повинна стати і зміна підходів до самої
освіти: перехід від традиційної лекційно-семінарської
моделі до нових освітніх технологій – проектів,
презентацій, ділових ігор.
В умовах економічної рецесії особливу актуальність
набувають
короткі
програми
технологічної
перепідготовки, інституціональною базою яких повинні
стати центри технологічного навчання, створювані ВНЗ
разом із міжнародними інжиніринговими компаніями –
постачальниками технологічних рішень на український
ринок. Необхідною умовою ефективності нових підходів
у технологічній освіті повинно стати широке залучення до викладання іноземних фахівців – носіїв сучасної
технологічної культури – з одночасною масовою
перепідготовкою викладачів українських технікумів,
училищ і ВНЗ технологічного профілю. Отже, цілком
погоджуємося з думкою тих науковців та практиків,
які вважають, що тільки за широкої участі зарубіжних
фахівців, тільки в рамках реальних проектів модернізації
українських підприємств може бути створено основу для
серйозного стрибка компетентності вітчизняних фахівців
і викладачів.

Найзначніші інноваційні прориви виникають навколо масштабних технологічних проектів, реалізація
котрих можлива тільки за участі ресурсів, контрольованих державою. Тому державі і її політичним лідерам
необхідно ініціювати появу великих проектів, спираючися при цьому на думку вчених і союз із великим
бізнесом. Необхідно створити критичну масу ефективних національних високотехнологічних корпорацій, які
працюють на світових ринках цивільної продукції. Вони
повинні створюватися за активної участі держави, але
як звичайний суб'єкт корпоративного права, і мати рівні
умови із іншими господарюючими суб'єктами, доводячи
свою конкурентоспроможність.
Необхідно прискорити організацію діалогу держави,
бізнесу і науки через формування відкритих площадок
для комунікації цих співтовариств і узгодження їхніх
інтересів та пропозицій.
Принципова проблема технологічного прориву
полягає у виборі стратегії. Насамперед повинна бути чітко
сформульована позиція держави – чи прагне Україна
відродити статус передової науково-технологічної держави, яка народжує нові технологічні знання й інновації, чи
погодиться на роль економіки, яка запозичує та імпортує
інновації із зовнішнього світу. Найзагальніші та досить
очевидні думки щодо даного питання такі: 1) в України ще
є значний потенціал фундаментальної науки та НДДКР
світового і близького до світового рівня і відмовлятися від
нього не можна; 2) політика технологічного запозичення
істотно знижує ступінь свободи промислової політики
і створює потенційні загрози для державної безпеки; 3)
політика імпорту і запозичення технологій прирікає на
стратегічне відставання, політика орієнтації на власні
технології дає шанс на економічний та інновацій.
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ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ*
Внимание к проблематике государственной промышленной политики
безусловно переживает сегодня период “ренессанса”. Чем же вызван новый
всплеск интереса ученых и практиков?
Ответ очевиден: именно глобальный
финансово-экономический кризис стал
решающим фактором того, что машина
государственного управления более активно поворачивается к отечественной
промышленности. Уж слишком зримыми,
жесткими и потенциально опасными для
перспектив развития страны оказались
кризисные проявления в этом важнейшем секторе национальной экономики.
(Думается, для подтверждения сказанного нет необходимости еще раз напоминать удручающую промышленную стаРис. 1 Динамика основных показателей промышленности Украины
тистику за 2-е полугодие 2008–2009 гг.)
Однако кризис лишь ускорил во Источник: данные Госкомстата Украины; режим доступа: <http://ukrstat.gov.ua>.
времени масштабное проявление всех
внутренних проблем национальной промышленности, которые существовали
достаточно давно. Наглядное подтверждение сказанному – данные о динамике
основных показателей промышленности
Украины в 2000–2008 гг. (рис. 1).
Резкость колебаний ежегодных индексов объемов продукции, цен и инвестиций отражает высокую степень неустойчивости промышленного производства,
испытывавшего явное влияние конъюнктурных шоков не только в 2008—2009 гг.
А если учесть, какие отрасли решающим
образом формируют эти индексы (металлургия и химия, имеющие высокую долю
экспорта в выпуске), то вывод о высокой
зависимости от конъюнктуры внешнего
рынка как качественной особенности нашей промышленности будет вполне обоснованным.
Рис. 2. Основные ограничения промышленного развития в Украине
Кроме отмеченной проблемы неустойчивости роста, отечественная проный формат в контексте тенденций мирохозяйственного
мышленность имеет и другие, не менее острые. В качестве
развития, национальная промышленность рискует позитивтаковых особо следует выделить следующие:
ными перспективами в глобализирующейся экономике.
• низкая эффективность (как результат низкой произНовое качество промышленной политики как формы реводительности и высоких затрат);
ализации национальных интересов в сфере промышленного
• структурные деформации (отраслевой, технологичепроизводства и инструмента повышения его конкурентоспоской, продуктовой, воспроизводственной структур);
собности может быть обеспечено на основе ряда предлагае• экологическая опасность (в динамике вредных
мых новаций концептуального характера. Их обобщенэкологических последствий пока не обнаруживается сущеная схема представлена на рис.3. Несколько комментариев
ственных позитивных изменений);
по этому поводу.
• институциональные (прежде всего, высокий уровень
В части методологической базы актуальной представконфликтности идеологических предпочтений, отраслевых,
ляется смена доминирующей технико-технологической паракорпоративных, региональных интересов).
дигмы на парадигмы экономической глобализации и комплексРазвитие национальной промышленности находится
ной промышленной модернизации.
сегодня под влиянием целого ряда ограничений, которые
В методологическом плане это предполагает системный
представлены на рис. 2 в разрезе трех групп – факторных,
охват всей совокупности современных вызовов для промышмакроэкономических и институциональных.
ленного развития, а не преимущественно технологических.
Широкий спектр и запущенность промышленных “боВ концептуальном – это четкое позиционирование нациолезней” существенно усложняют процесс выработки прональной промышленности (в целом и по видам деятельности)
мышленной политики и ее эффективного осуществления.
в пространстве международного разделения труда, мировоОднако этой политике не обеспечить адекватный современго рынка промышленных товаров и услуг, в современных
производственных, торгово-экономических и финансово*
Более подробно см.: Амоша А., Вишневский В., Збаразская Л. Прохозяйственных структурах мировой промышленной системышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднемы.
срочную перспективу // Экономика Украины. – 2009. – № 11–12.
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Действующий и перспективный формат такого позиционирования представлены на рис.4.
В части объектной базы важной задачей является формирование критериев выбора приоритетных объектов, на которые будет направлено внимание и регулирующие усилия государства.
Предлагается триединая система целевых
приоритетов, среди которых – инновационный,
экологический и социальный. Они выделены с
учетом содержания основных вызовов мирового
экономического развития.
При выборе приоритетных видов деятельности (отраслевых приоритетов промышленной
политики) представляется актуальным отойти от
традиционной индустриальной ориентации на базовые отрасли в пользу производств, отвечающих
критериям наукоемкости, национальной безопасности и социальной значимости.
Перечень отраслевых приоритетов промышленной политики с учетом этих принципов формируется следующим образом:
по критерию инновационного развития: наукоемкие машиностроительные производства, приборостроение, оборонно-промышленный комплекс;
по критерию национальной безопасности:
продовольственной – производство экологически и биологически чистых пищевых продуктов;
энергетической – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и но-вейшие виды
деятельности по их комплексному использованию
и переработке;
производство электроэнергии, в том числе на
основе возобновляемых и нетрадиционных источников;
ресурсной – базовые перерабатывающие отрасли.
Совершенствовать субъектную базу промышленной политики целесообразно в направлении
обеспечения ее эффективной полиструктурности и устранения асимметрии прав, возможностей и ответственности
основных участников (государства, бизнеса, общества).
Только в этом случае возможно существенно повысить
уровень гармонизации интересов всех субъектов, что является важным условием эффективной реализации задач промышленной политики.
В части институциональной базы основными приоритетами должны стать совершенствование законодательно-

Рис. 3. Принципы и направления модернизации
государственной промышленной политики

нормативной базы регулирования промышленного развития
и изменение структуры поддержки.
В рамках первого направления представляется целесообразным принять Закон Украины “О государственной
политике развития промышленности”. Его главные функции:
• Четкое закрепление принципов и приоритетов государственной поддержки и стимулирования национального
товаропроизводителя: “кому, что и когда” будет гарантировано государством при
выполнении
критериев
развития и национальной
безопасности. Это должно стать важным шагом на
пути преодоления пресловутого “ручного” управления, узкоотраслевого лоббирования, коррупции;
• Усиление
правового статуса программ промышленного развития и
повышение уровня ответственности – и государства,
и бизнеса.
Кроме того, на этой
основе может быть создан
общий формат для согласования отраслевых программ и регулирующих
актов.
Эффективное изменение структуры государственной поддержки представляется возможным при
ориентации на принципы
дифференциации инструментальных средств, повышения их гибкости, гармоРис. 4. Позиционирование национальной промышленности
низации с международной
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Рис. 5. Инструменты промышленной политики по группам объектов

практикой (что весьма существенно в контексте интеграционных устремлений).
Элементы такой структуры господдержки, ориентированной на качественно различные группы промышленных
предприятий по признакам формы собственности и масштабов производства, показаны на рис.5.
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ВЫВОДЫ
Ряд важных аспектов формирования и осуществления
государственной промышленной политики, безусловно,
остался вне данного материала. Однако главная идея вполне
очевидна – обеспечить реальную переориентацию государственной промышленной политики Украины на долгосрочные
интересы общества в противовес тактической “рефлексии”
на конъюнктурно-корпоративные “прессинги” бизнесструктур.

Филатов В. И., канд. экон. наук,
Институт экономики РАН

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОВЕРКА КРИЗИСОМ
Разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис довольно серьезно зацепил российскую экономику.
Фактически спад в ней отмечался целый год со II квартала 2008 г. по II квартал 2009 г. (конкретнее – по июнь).
С июля возобновился экономический рост, об устойчивости которого пока можно только гадать. По оценкам
Минэкономразвития, сезонно скорректированный ВВП
в III квартале вырос ко II кварталу на 0,6%. Таким образом, динамика ВВП вышла в плюс впервые со II квартала
2008 г.
Как видно из табл.1, наибольшая глубина спада зафиксирована во II квартале 2009 г. 10,9% ВВП; в промышленности – 15,4% ). По результатам III квартала,
глубина кризисного спада уменьшилась до 9,6% ВВП и
13,5% по индексу промышленного производства. Объем
Таблица 1

инвестиций упал на 19% (август 2009 г.), а в сентябре наметился рост.
По глубине падения ВВП Россия “обогнала” все страны “восьмерки” и страны БРИК. По глубине падения
промышленного производства оказалась на уровне ведущих стран ЕС ( от - 11% в Великобритании до - 18,2% в
Германии и Италии ).
Отраслевая структура спада промышленного производства показывает (табл.2), что наибольшая глубина падения отмечалась в высокотехнологичном секторе
промышленности – инвестиционном машиностроении
(-33%) и производстве непродовольственных потребительских товаров (-25,4%).
В качестве причин такой реакции российской экономики на кризис, имеющей, на первый взгляд, внешние
причины, можно отметить:
• слабость национальной финансовой системы, ее
низкую способность генерировать инвестиционные ресурсы, и, как следствие, высокую зависимость от внеш-

них кредитных источников и технологического оборудования;
• структурную ущербность докризисной модели
экономического роста;
• низкую привлекательность инвестиций в обрабатывающий сектор промышленности, особенно в высокотехнологичный сектор промышленности. Инвестиционный кризис в машиностроительном секторе экономики
как фундаменте устойчивого экономического роста.
Посткризисные сценарии для России. Преодоление
кризиса, как известно, означает восстановление докризисных масштабов экономической деятельности и возобновление устойчивых темпов экономической динамики. При этом, учитывая трех-четырехразовое отставание
России по уровню душевого ВВП от ведущих экономических держав современного мира, необходимы высокие
темпы экономической динамики, позволяющие в течение
осязаемой исторической перспективы (15–20 лет) преодолеть или заметно сократить такой разрыв. Это возможно при среднегодовых темпах прироста ВВП на уровне не
ниже 7% на двадцатилетнем временном тренде.
Каковы возможные сценарии посткризисного развития? Первый – восстановление прежней модели экономического роста на основе высокой динамики экспортных цен на сырье. Ключевой фактор реализации такого
сценария – высокая динамика (постоянный рост!) мировых цен на продукцию ТЭК и другие сырьевые товары
российского экспорта. Вместе с тем, реализация такого
сценария представляется маловероятной, поскольку пока
не видно факторов, которые в среднесрочной перспективе формировали бы стабильной рост спроса и цен на эти
товары на мировых рынках. Скорее наоборот, следует
ожидать широкого внедрения энергосберегающих технологий на транспорте (гибридные и водородный двигатели), в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве.
Следует учитывать также и ограниченность российской
ресурсной базы для наращивания сырьевого экспорта. К
настоящему времени крупнейшие нефтегазовые месторождения России прошли пик добычи, а промышленное
освоение новых потребует существенного роста инвестиций в этот сектор.
Второй сценарий связан с выходом на новые факторы экономического роста, то есть с решением возникших
структурных проблем развития. Для России это должно
означать реализацию модели динамичного среднегодового прироста и устойчивого (15–20 лет) экономического роста на основе структурной и технологической
модернизации национального хозяйства как основы роТаблица 2
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Таблица 3
ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1991=100%)
Виды деятельности

1992

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2008

Добыча полезных ископаемых

88,2

70,7

74,3

78,8

84,2

91,5

97,7

99,0

103,7

Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых

94,7

77,8

80,9

85,8

92,1

101,6

109,4

111,4

116,4

Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

71,0

52,0

60,0

57,7

57,2

58,6

63,6

61,6

65,7

Обрабатывающие производства

81,8

47,5

51,0

52,0

52,6

58,0

64,1

67,8

84,4

Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий

82,3

57,6

66,8

69,9

73,5

78,8

81,9

86,6

98,0

Производство машин и оборудования

84,4

38,1

32,3

34,4

31,4

37,4

45,3

45,3

61, 0

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-вания

79,8

37,3

45,3

49,1

45,3

64,9

87,3

105,4

139,3

Производство транспортных
средств и оборудования

85,3

45,0

53,1

39,1

38,7

44,1

49,2

52,2

69,2

Прочие производства

91,2

60,7

60,4

65,5

68,1

75,5

83,4

84,0

111,5

ста внутреннего рынка. При этом исходные условия для
реализации такой модели являются крайне неблагоприятными.
Принято считать, что финансовый кризис 1998 г.,
подвел черту под трансформационным спадом и с 1999 г.
в российской экономике начался восстановительный
рост. С 1999 по 2007 г. включительно среднегодовые темпы прироста ВВП оценивались на уровне 7%, что позволяло говорить о возможности удвоить масштабы ВВП за
десятилетний период.
Отраслевая структура экономической динамики в
России за период ( 2000–2008 гг.) характеризовалась
следующими пропорциями: объемы выпуска промышленности по соответствующим видам деятельности возросли – в 1,64 раза; сельскохозяйственного производства
– в 1,3; торговли – 2,43; объем строительных работ – в
2,53; инвестиции в основной капитал – в 2,66; объем экспорта – в 4,3, импорта – в 7,6 раза. При этом реальные
денежные доходы населения выросли в 2,42 раза1.
В результате за рассматриваемый период 2000–
2007 гг. накопленный рост промышленного производства по видам деятельности составил: в добыче полезных
ископаемых – 148%; в производстве пищевых продуктов – 165; в текстильном и швейном производстве – 146;
в производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 185;
в производстве древесины и изделий из дерева – 222;
в целлюлозно-бумажном производстве и полиграфии –
185; в производстве кокса и нефтепродуктов – 132,6; в
химическом производстве – 150; в производстве резины
и пластмасс – 260; в металлургическом производстве –
169; в производстве машин и оборудования – 190; в производстве энергетического, электронного и оптического оборудования – 417; в производстве транспортных
средств – 132%.2
В итоге, масштабы производства в промышленности относительно дореформенного периода были восстановлены только в добывающем секторе экономики
и металлургии (см. табл. 3) В лидерах роста оказалось
производство электротехнического, электронного и
оптического оборудования, где масштабы производства
заметно превысили уровень 1991 г. Однако конкретное
товарное наполнение такого роста в отмеченном секторе промышленности не очень понятно. Скорее всего, такая динамика в значительной степени основывается на
росте “отверточной сборки” компьютеров, телевизоров,
Рассчитано: Россия в цифрах 2009. – С.35–36.
Рассчитано: Промышленность России 2008. – М. : Росстат, 2008;
Россия в цифрах 2009. – М. : Росстат, 2009.

товаров длительного пользования, а не на разработках и
освоении собственных технологий.
По отдельным видам промышленной продукции
отставание достаточно серьезное. Так, в 2008 г. объем
производства металлорежущих станков (4,8 тыс. шт.)
был в 10,7 раз меньше выпуска 1991 г.; объем выпуска
кузнечно–прессовых машин оказался меньше в 6 раз;
крупных электромашин было произведено меньше в 2,8
раза, а электродвигателей переменного тока – в 2,12;
тракторов на колесном ходу выпущено меньше в 6,7 раза.
зерноуборочных комбайнов – в 5,2, а кормоуборочных
комбайнов – в 10,5 раза; прядильных машин производилось меньше в 36 раз, а ткацких станков меньше в 132
раза. Практически прекращен выпуск другого оборудования для легкой промышленности. Продолжалось падение выпуска ряда промышленных товаров массового
спроса; радиоприемных устройств (более чем в 1000 раз
относительно 1992 г.), электропылесосов, часов, фотоаппаратов3.
Таким образом, восстановительный рост в наименьшей степени затронул высокотехнологичный сектор российской экономики. Возрастающие доходы от экспорта
топливно-энергетических ресурсов и полуфабрикатов
трансформировались в опережающий рост доходов, стимулирующих потребительский импорт и жилищное строительство. Собственно торговля и жилищное строительство выступали лидерами экономического роста. Важно
отметить, что сложившаяся в России модель экономического роста не имела ничего общего с инновационным
типом экономического развития, характерным для передовых экономик современного мира и, следовательно, не
могла обеспечить стабильный рост конкурентоспособности национального хозяйства.
При этом отметим, что разразившийся в 2008 г. экономический кризис более всего отразился на отечественном машиностроении. Так, по итогам шести месяцев 2009
г. при снижении объемов выпуска в промышленности
(индекса промышленного производства) на 14,8%, производство металлорежущих станков сократилось на 62,4%;
выпуск обогатительного оборудования упал на 63,7%;
электродвигателей переменного тока – на 68; грузовых
автомобилей – на 72,5; автобусов – на 65,7; тракторов –
на 56,8; вычислительной техники – на 52; холодильников
– на 38; телевизоров – на 58,5%.
Ущербность производственной структуры российской экономики накладывает серьезные ограничения на

1
2
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3

Рассчитано: Россия в цифрах 2009 – М. : Росстат,2009.

Таблица 4
Динамика нетто прибыли в отраслях российской промышленности
Рост нетто прибыли (сальдированный финансовый результат)4

2003–2008 гг.

Добывающие отрасли

3,9 раза (872,5 млрд руб.) – 21,9 % от всей прибыли

Металлургия

3,4 раза

Машиностроение

1,7 раза (69 млрд руб) –1,7% от всей прибыли

возможности реализации антикризисного стимулирования экономики. Рост внутреннего спроса будет сдерживаться ограниченными производственными возможностями национальной экономики и способствовать росту
импорта, масштабы которого, в свою очередь, ограничены возможностями сырьевого экспорта, условия для роста которого, скорее всего, будут ухудшаться.
Следует отметить, что сложившаяся (ущербная)
структура экономического роста выстраивалась на имеющейся воспроизводственной модели российской экономики, для которой характерна низкая привлекательность
инвестиций в обрабатывающий сектор промышленности,
и особенно в высокотехнологичный сектор промышленности, что и определяет его хроническое недофинансирование, которое может быть охарактеризовано как
хронический инвестиционный кризис в высокотехнологичном секторе национальной экономики, прежде всего в машиностроении. Как видно из приведенных ниже
данных (табл. 4, табл. 5), основные центры прибыли
формируются вне границ обрабатывающего сектора промышленности, определяя гораздо более низкий уровень
рентабельности к выручке по сравнению с добывающими
отраслями и металлургией.
Таблица 5
Рентабельность в отраслях
российской промышленности, %
Рентабельность (к выручке от реализации)5

2003

2007

Экономика в целом

10,2

14

Добыча ТЭК

18,4

30,1

Металлургия

23,7

34,2

Производство кокса и нефтепродуктов

15,5

27,5

Производство машин и оборудования

5,8

8,7

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

8,3

9,9

Производство транспортных средств и оборудования

9,8

6, 1

Добыча прочих полезных ископаемых

33,3

Автомобилестроение

3,4

Суда, летательные и космические аппараты

6,3

Пищевая промышленность

8,2

9,3

Обработка древесины и изделий из дерева

5,6

9,4

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

5,9

8,0

Текстильная и швейная отрасль

1,4

5,2

Обувная и кожевенная

2,8

6,2

Результатом сложившихся диспропорций стала и
ущербная структура инвестиций в российскую экономику, когда доля высокотехнологичных отраслей не превышает 2,6% от общих инвестиций в основной капитал,
существенно уступая доли добывающего сектора, транс4
5

Россия в цифрах 2009 – М. : Росстат, 2009. – С. 390–392.
Промышленность России 2008 – М. : Росстат, 2008. – С.290.

порта и связи, торговли (соответственно 14,1%, 24,8%,
3,1%).
Таким образом, в основе деградации отраслевой
структуры российской экономики лежат глубокие общеэкономические причины, подавляющие экономическую
мотивацию к развитию высокотехнологичных секторов
национального хозяйства.
Без кардинального изменения сложившихся в экономике воспроизводственных условий сложно рассчитывать на возможность широкомасштабной технологической модернизации национальной экономики и
перехода в будущем на инновационный тип экономического роста.
Промышленная политика как важнейшая составная
часть структурной политики выступает тем необходимым инструментом, который позволяет преодолеть возникшие ограничения для экономического роста.
Для современной России, как и большинства стран
СНГ, существенный сброс масштабов производства в высокотехнологичных секторах промышленности, их технологическая отсталость и организационная неотструктурированность для условий глобальной конкуренции
в открытой экономике, как правило, не позволяют рассматривать имеющиеся структуры в качестве активных
субъектов технологической и структурной модернизации
экономики. Даже сохранившиеся с советского периода
известные брэнды в автомобилестроении и авиастроении
не сопоставимы по производственному и технологическому потенциалу с ведущими мировыми производителями (то есть основными конкурентами) аналогичных
видов продукции. В большинстве же отраслей современного машиностроения и приборостроения не осталось
брэндов, способных эффективно конкурировать на глобальных рынках.
С точки зрения содержания эффективная промышленная политика должна обеспечить :
• определение адекватной (для конкретных национальных условий) модели экономического роста (экспортно ориентированная модель или развитие внутреннего рынка);
• определение продуктового наполнения экономического роста;
• определение источников, ресурсов и ограничений
экономического роста;
• формирование инструментов и среды для структурной модернизации экономики;
• выявление и формирование субъектов экономического роста и организацию эффективной работы по
формированию и реализации перспективных проектов
структурной модернизации национального хозяйства.
Следует отметить, что еще до кризиса в российском
руководстве сформировалось понимание ущербности
сложившейся модели экономического роста. В результате
неоднократные призывы руководства страны к необходимости диверсификации российской экономики, наконец,
нашли практическое воплощение в одобренных Правительством РФ “Концепции социально-экономического
развития Российской Федерации” и “Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020–2030 гг.”.
Концепция была одобрена Правительством РФ в
ноябре 2008 г., уже в условиях начавшегося кризиса, что
может свидетельствовать о сохранении ее стратегических установок. В качестве такой целевой установки
определен инновационный сценарий развития – форми-
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рование экономики инновационного типа. Концепция
определяет основные общеэкономические параметры
такого сценария развития и структурные приоритеты диверсификации национальной экономики.
Реализация инновационного сценария должна обеспечить рост ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) к 2015 г. до не менее 23 тыс.
долл. США (в ценах 2005 г.), а к 2020 г. – более 30 тыс.
долл. США, что приблизительно соответствует современному уровню развития ведущих стран ЕС. Разрыв в
уровне ВВП на душу населения по сравнению с США
сократится с 3 до менее 2 раз (отношение данного показателя возрастает с 32% до 57% от уровня США). В 2030
году уровень ВВП на душу населения должен составить
50 тыс. долл. США, что превысит средний уровень стран
Еврозоны.
Перспективы структурной перестройки промышленности и ее диверсификации определяются в Концепции
необходимостью решения триединой задачи:
– изменения в структуре промышленного производства должны произойти за счет сокращения доли
топливно-энергетического комплекса и увеличения доли
машиностроения и производства строительных материалов. Долю инновационного сектора6 в ВВП предполагается повысить с 10,9% в 2007 г. до 17,2% в 2020 г. (в
ценах 2007 г.) при снижении доли нефтегазового сектора
с 18,7% до 11,1%. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение доли пищевой промышленности
и электроэнергетики, а рост производства продукции
машиностроения к 2020 г. должен составить не менее
300% по отношению к 2007 г.;
– обеспечения поступательного развития нефтегазового комплекса, перехода к новым технологиям добычи
и переработки топлива, увеличения спроса со стороны
нефтегазового комплекса на отечественные машины и
оборудование;
– ускорения роста высоко- и среднетехнологичных
производств, выхода на внешние и внутренние рынки с
новой конкурентоспособной продукцией, прежде всего,
в ведущих машиностроительных производствах, производстве композитных и специальных материалов, и изотопов, что будет способствовать снижению импортозависимости и формированию мощного экспорта товаров и
услуг с высокой добавленной стоимостью.
Наконец, в конце мая 2009 г. Президент РФ Д. Медведев сформировал Комиссию по модернизации российской экономики, а в середине июня, во время визита в
Лабораторию Касперского, обозначил пять приоритетных направлений технологической модернизации экономики: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии; космические технологии с уклоном в
телекоммуникации; медицинские технологии; стратегические информационные технологии, включая создание
суперкомпьютеров и программного обеспечения.
Следует отметит, что названные приоритеты не новы.
Нетрудно заметить, что они находятся в русле приоритетных направлений развития науки и техники и перечня критических технологий, сформированных еще в мае
2006 г.7 и касаются развития высокотехнологичного сек6
В состав сектора экономики знаний и высоких технологий, или
собственно инновационного сектора (хотя инновационность свойственна всем сферам экономики) в расчетах включаются сферы науки, связи и информатизации, образования и здравоохранения, формирующие человеческий капитал, и машиностроение. Такая условная
группировка не в полной мере охватывает весь высокотехнологичный сектор, так как не включает несколько высокотехнологичных
видов деятельности (например, производство фармацевтических
препаратов). С другой стороны она включает в себя среднетехнологические ненаукоемкие виды деятельности машиностроения, начального и среднего образования и общей медицинской помощи. Грань
между высокими и средними видами технологий, высокой и низкой
наукоемкостью относительна, поэтому в анализе используется упрощенная группировка, не дифференцирующая разные виды экономики знаний и технологий.
7
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации [Электронный ресурс] / офиц. сайт
Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа : <http://
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тора российской экономики, определяя перечень критических технологий для обеспечения технологической
безопасности развития.
Основным инструментом реализации таких перспективных направлений являются федеральные целевые
программы (ФЦП).
Всего в докризисном 2008 г. реализовывались 48
ФЦП по семи направлениям, одно из которых (Раздел 5.
Развитие науки и технологий) имеет непосредственное
отношение к технологической политике.8 В этот раздел
включены 10 программ, определяющих развитие приоритетных направлений технологического развития страны.
Вместе с тем нет оснований считать, что к настоящему времени в России сформировался системный взгляд
на промышленную политику как инструмент структурной и технологической модернизации национальной
экономики.
Прежде всего предложенный набор приоритетов не
обеспечивает широкомасштабной модернизации национальной экономики, поскольку не охватывает базовые
отраслевые сектора национального хозяйства (электроэнергетику; добычу и углубленную переработку природных и топливо-энергетических ресурсов, химии и нефтегазохимии, черной и цветной металлургии, лесного,
аграрного, строительного, транспортного комплексов).
Сформулированные приоритеты технологической
модернизации касаются, прежде всего, формирования
перспективного технологического уклада и могут рассматриваться как направления формирования конкурентоспособных сегментов для диверсификации экспортной
базы российской экономики. Однако для поддержания
высоких темпов общей экономической динамики предложенный набор приоритетов представляется довольно
усеченным. Так в качестве приоритета отсутствует разработка прогрессивного технологического оборудования
для ведущих секторов российской экономики, без чего
трудно рассчитывать на формирование диверсифицированного машиностроительного комплекса как основы
потенциала технологической самодостаточности экономики и инновационной модели экономического роста.
Во-вторых, нет системы в разработке отраслевых
стратегий развития, а имеющиеся не выводят на прорывные проекты. Стратегии развития отдельных секторов национальной промышленности, разрабатываемые
под эгидой Министерства промышленности и торговли
РФ недостаточно конкретны, не выводят на формирование конкретных структурообразующих инвестиционных
проектов, без чего они не могут рассматриваться в качестве реальных инструментов модернизации и развития
конкретных секторов промышленности.
В-третьих, отсутствует механизм мобилизации финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений и проектов. В рыночной экономике структурная перестройка не должна и не может осуществляться за
счет бюджетных средств. В то же время, как отмечалось
выше, слабость национальной денежно-кредитной системы ограничивает возможности финансирования приоритетных проектов развития на основе целевой кредитной
эмиссии. Не обеспечена прозрачность расходования выделяемых государством финансовых ресурсов на финансирование конкретных проектов.
Перспективы широкомасштабного привлечения иностранных инвестиций для структурной модернизации
представляются достаточно сомнительными. По крайней
мере, непонятны мотивы участия иностранных инвесторов в финансировании потенциальных конкурентов, способных ограничить их долю как национального российского рынка, так и рынков в других странах. Собственно
структура иностранных инвестиций в российскую эконоmon.gov.ru/dok/ukaz/nti/4406/>; Перечень критических технологий
Российской Федерации [Электронный ресурс] / офиц. сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: <http://mon.
gov.ru/dok/ukaz/nti/4407/>.
8
Федеральные целевые программы [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития РФ. – Режим доступа: <http://
fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title//>.

мику достаточно ясно иллюстрирует их приоритетность.
Иностранные инвесторы активно идут в экспортоориентированные сектора ТЭК и занимаются формированием
товаропроводящих сетей для поддержки собственного
экспорта в Россию (торговля, финансы). Кроме того,
следует учитывать, что иностранные инвесторы ориентируются на собственные технологические решения и
оборудование, что не лучшим образом сказывается на
отечественном машиностроении. В этом контексте проводимая внешнеэкономическая политика (вступление в
ВТО, валютная либерализация) представляются слабо
увязанными с задачами и приоритетами структурной модернизации национальной экономики.
Наконец, в-четвертых, не выработана система отбора и формирования эффективных субъектов для реализации перспективных проектов структурной и технологической модернизации экономики. Это относиться как
к отбору на конкурсной основе частных хозяйственных
структур, так и к формированию новых конкурентоспособных хозяйствующих субъектов в перспективных секторах экономики. Эффективность формирования крупных корпоративных структур в рамках государственных

корпораций пока трудно оценить в силу непродолжительности времени их функционирования и масштабности
возложенных на них задач. Критика их деятельности во
многом заидеологизирована, а не конструктивна. Кроме
того, оценка деятельности таких структур должна проводиться с учетом состояния общей экономической среды
(степень прозрачности финансовых потоков, практики
ценообразования на их услуги, регулирования заработных плат и доходов), а также комплексности реализуемых мер структурной и промышленной политики.
В результате, с учетом высказанных замечаний, можно достаточно обоснованно сказать, что в России отсутствует комплексный подход к промышленной и структурной политике. Отдельные фрагменты и элементы
такой политики пока не выстроены во взаимоувязанную
систему, без которой трудно рассчитывать на эффективное достижение заявленных целей. Построение такой системы остается актуальной задачей ближайшего периода.
В противном случае увеличивается вероятность перехода российской экономики к длительной депрессии.
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ У
НЕСТАБІЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
За умов панування індикативного планування й
обмеження директивного планування бюджетними
програмами промислова політика виконує в системі
управління економікою функції забезпечення промислового розвитку. Як вважають фахівці, промислова політика – це інструмент централізованого впливу
на індивідуальні плани в умовах ринкової економіки1.
Оскільки такий вплив розрізняється як за формою,
так і за змістом, універсальної концептуальної моделі
промислової політики не існує. Можна говорити про її
місце й роль у системі відносин соціально-економічного
управління; так, дослідники визнають наявність певної
схеми управління промисловим розвитком країни, що
передбачає:
• обґрунтування конкретних цілей промислового
розвитку;
• розробку заходів і програм для реалізації поставлених цілей;
• залучення ресурсів та їхнє ефективне поєднання в
руслі виконання програмних завдань і досягнення визначених орієнтирів економічного розвитку.
Таким чином, промислова політика є головною ланкою
у загальній системі управління макроекономічними процесами. ЇЇ організаційний вплив при цьому забезпечується
за декількома напрямками, найважливішими із яких є:
– кредитно-грошовий,
– науково-технічний,
– технологічний,
– кадровий,
– соціальний та інші.
При
різних
формах
планування
інститути
промислової політики мають певні особливості. Зокрема,
при директивному централізованому плануванні під проекти промислового розвитку гроші виділяються прямо із
державного бюджету; у планах передбачаються й інші
види їхнього забезпечення. Отже, господарська система
традиційного соціалізму не мала потреби у створенні
самостійних інститутів промислової політики; у цьому розумінні можна говорити, що у Радянському Союзі
промислової політики як такої не було. У США, починаючи із 1960-х рр., промисловий розвиток здійснюється на
основі змішаного державно-комерційного фінансування
із використанням значних обсягів бюджетних коштів
у рамках цільових програм. Відповідно до правових
традицій, тут практикується прецедентне централізоване
планування промислового розвитку з боку Конгресу. За
регламентом роботи (шість місяців на рік), у комісіях і
на засіданнях Конгресу із залученням фахівців розглядаються цільові програми та інвестиційні проекти, які
фінансуються з бюджету. Для регулювання промислового розвитку існують й інші планові органи. У країнах
Західної Європи і Японії значну частину функцій
централізованого планування покладено на урядові
установи, серед яких у ряді країн є й державні планові
комісії.
Зміст промислової політики у кожній країні залежить від етапу її індустріального розвитку, а отже, і від
відповідно виникаючих завдань. Але промислова політика
завжди проводилася і проводиться під конкретні цілі
й проекти, її змістом є фінансове, науково-технічне та
інше забезпечення цілей і програм індустріального розвитку. Установам, які відповідають за реалізацію довгострокових інвестиційних проектів у межах зазначеного
розвитку, законодавчо надається статус некомерційних
1
Амосов А. Промышленная политика и перелив капитала // Экономист. – 2004. – №10. – С. 14 (12–16).
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організацій; в одних випадках вони аффільовані з урядом, в інших – перебувають під контролем органів
централізованого управління.
Відомо, що з кінця 1980-х – початку 1990-х рр.
соціально-економічний розвиток світової спільноти
набув істотних змін внаслідок переходу ринково
зрілих країн до постіндустріальної стадії господарювання та ринкової трансформації господарських систем традиційного соціалізму. У контексті глобальних
тенденцій зазначені процеси виявили феномен “нової”
економіки.
Становлення
глобального
конструкта
“нової” економіки, у свою чергу, сприяло модифікації
підвалин соціально-економічної життєдіяльності всіх
господарюючих суб'єктів. Дослідники відзначають, що
у ситуації “постмодерністської кондиції” (специфічної
якості соціально-економічного та інтелектуального
суспільного середовища) усе більшого значення набуває
технологія, яка постійно ускладнюється, а разом із тим
виявляються слабкі місця сучасної економіки, зростає
небезпека й ризики у діяльності індивідуумів, домогосподарств, фірм, організацій. У прогресивній сучасності,
застерігає У.Бек, суспільне виробництво багатства йде
нога в ногу із суспільним виробництвом ризику. Ми є
свідками (суб'єктами й об'єктами) утворення тріщини
у сфері сучасності, що вивільняється з рамок класичного індустріального суспільства й здобуває нову форму – “суспільства ризику”; тут погрози стають майже
повсякденним явищем, а виняткові ситуації – нормою2.
Складність і невизначеність суспільних відносин
сучасності обумовлюються їхньою диференціацією
та децентралізацією, “збільшенням можливості й
необхідності соціально-економічного вибору в умовах принципово відкритого майбутнього, коли минуле втрачає значимість точки відліку для діяльності, а
майбутнє визначає вже минаюче сьогодення”3.
Представники філософсько-соціологічного напряму в науці обґрунтовують необхідність диференціації
феноменів ризику та небезпеки. Так, на думку Н.Лумана,
про небезпеку можна говорити, коли можливі наслідки
життєдіяльності обумовлені факторами навколишнього середовища (природними катастрофами, воєнними
діями тощо), ризик же, навпаки, є результатом власної
поведінки (діяльності або бездіяльності, а в цілому
– вибору) господарюючого суб'єкта4. “Двозначність”
сучасності обумовлюється амбівалентністю знань (коли
вони одночасно є потужним знаряддям перетворення дійсності – “усім” і “нічим” – унаслідок стрімкого
старіння) і самої науки, що стає безперервним джерелом ризику в спробах усвідомлення та прораховування варіантів майбутнього за збереження принципової
невизначеності останнього. Промислові підприємства,
які зберігають статус первинної ланки економіки,
уповні відчувають на собі наслідки прийняття рішень в
умовах невизначеності: їхня адаптація до вимог конкурентного середовища сьогодні є похідною від зростання
напруженості на ринку.
Стійкі конкурентні позиції фірми не можуть забезпечуватися традиційними способами – розширенням
виробництва, зниженням собівартості, інтеграцією з
фінансовими установами тощо. Часом панування фірми
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