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Заява місії МВФ в Україні
Група експертів Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) під керівництвом Ніколая
Георгієва відвідала Київ у період з 17 по 29 жовтня 2013 року з метою обговорення
питань у рамках Консультацій за Статтею IV за 2013 рік та проведення першого
раунду пост-програмного моніторингу. Експерти місії мали зустрічі з Прем’єрміністром Азаровим, Першим Віце-прем’єр-міністром Арбузовим, Головою
Національного банку України Соркіним, Міністром фінансів Колобовим, Міністром
доходів і зборів Клименком, Міністром економічного розвитку і торгівлі Прасоловим,
іншими високопосадовцями, народними депутатами України, а також
представниками приватного сектору і громадських організацій. На завершення візиту
Голова місії пан Ніколай Георгієв оприлюднив наступну заяву:
«Економіка України демонструє ознаки поліпшення, однак суттєві виклики ще
залишилися. Обмежена гнучкість обмінного курсу, великий дефіцит бюджету та
значні квазі-фіскальні втрати у енергетичному секторі зумовили істотний дефіцит
рахунку поточних операцій і постійну втрату валютних резервів. Жорстка монетарна
політика і адміністративні заходи на підтримку обмінного курсу, імовірно, і надалі
стримуватимуть інвестиції та гальмуватимуть економічне зростання. Окрім того,
потреба у суттєвому зовнішньому фінансуванні становить одну з основних слабких
ланок економіки України.
«На думку місії та влади України, щоб ліквідувати слабкі ланки та відновити
економічне зростання необхідний комплекс всеосяжних та надійних реформ. Місія
рекомендує включити до порядку денного реформ: (і) заходи із забезпечення
зростання гнучкості обмінного курсу, доповнені політикою щодо зміцнення
фінансового сектора; (іі) амбіційні зусилля з консолідації фіскальної ситуації; (ііі)
підвищення внутрішніх тарифів на енергоресурси; а також (iv) провадження
комплексних структурних реформ, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату та
підтримку економічного зростання.
«Більш гнучкий обмінний курс стимулюватиме активність українського експорту та
економічне зростання, особливо беручи до уваги волатильність експортних цін та
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попиту країн-партнерів. Це також забезпечило б більше простору для провадження
незалежної монетарної політики, яка б таргетувалася до інфляції. На середньотермінову перспективу, відповідною базою для провадження монетарної політики в
Україні є інфляційне таргетування, і приготування до переходу до неї необхідно
прискорити.
«Влада країни забезпечила керування економікою в умовах напруженості на
внутрішньому ринку, що мала місце наприкінці 2012 року, і довіра до банківської
системи зросла. Високий середній рівень показника достатності капіталу є «буфером»
проти ризиків. Великий обсяг від’ємної валютної позиції скорочується, однак,
необхідно забезпечити подальший прогрес у цьому напрямку. Місія рекомендувала
використати проведення незалежного аудиту банків для того, щоб перевірити якість та
відповідність класифікації позик, формування резервів та застави.
«Дефіцит бюджету сектора загальнодержавного управління за прогнозами має зрости у
2013 році до 53/4 відсотка ВВП, з яких до 11/4 відсотка ВВП відповідає обсягу офіційно
визнаних заборгованостей з відшкодування ПДВ та фінансування видатків, що мають
бути оформлені нещодавно впровадженими векселями. Місія вітає поставлену владою
мету погасити цю заборгованість, однак рекомендує робити це традиційними
методами, оскільки використання векселів підірве фіскальні показники у наступні
роки.
«Необхідно забезпечити амбіційну фіскальну консолідацію, щоб скоротити великі
потреби бюджету у фінансуванні і надати підтримку корегуванню
зовнішньоекономічного напрямку. Зусилля з консолідації повинно бути зосереджено
на високому рівні бюджетних видатків – майже 50 відсотків ВВП – шляхом
обмежування у бюджетному секторі фонду заробітної плати та кількості зайнятих,
скорочення субсидій та впорядкування видатків на закупівлю товарів та послуг.
Зниження ставок оподаткування має бути відтерміновано до того часу, поки дефіцит
бюджету не скоротиться до стабільно прийнятного рівня.
«Великий збитковий енергетичний сектор необхідно реформувати. Низькі роздрібні
тарифи (які покривають лише невелику частку економічної собівартості) призводять
до великих квазі-фіскальних втрат, слабкості платіжного балансу, зумовлюють
недостатній рівень інвестування у внутрішнє видобування і проблеми у царині
управління. Як попередній захід, ми рекомендуємо «авансом» здійснити суттєве
підвищення тарифів на газ та опалення для населення та ухвалити графік подальшого
підвищення до рівня, що забезпечить покриття собівартості. Для пом’якшення
наслідків, які матиме корегування тарифів для менш забезпечених верств населення,
ми рекомендуємо розширити надання цільової соціальної допомоги, що мало б
охопити 40 відсотків населення.
«Поліпшення бізнес-клімату є необхідним для забезпечення високого та стабільного
економічного зростання. У минулому році Україна поліпшила свої позиції на 25
пунктів – посівши 112 місце серед 189 країн – у рейтингу Світового Банку за звітом
«Doing Business»-2014, спростивши процес вирішення питань, що стосуються
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отримання дозволів на будівництво, та оптимізувавши процес реєстрації прав
власності на нерухомість. Однак, залишається ще багато чого зробити. Ми
рекомендуємо зосередити увагу на провадженні структурних реформ, спрямованих на
вирішення найнагальніших проблем, що стоять на перешкоді економічного зростання.
До таких можна віднести реформування системи судочинства, спрощення або
скасування обтяжливих урядових нормативних документів, посилення заходів з
боротьби з корупцією, а також запровадження чітких і послідовних правил
податкового адміністрування. Рішучий прогрес у цьому напрямку має забезпечити
підвищення продуктивності та зростання інвестицій, суттєво підвищивши потенціал до
зростання на середньо-термінову перспективу.
«Влада країни розробляє пакет пропозицій щодо економічної політики, спрямований
на корегування зовнішньоекономічних дисбалансів та активізацію економічного
зростання. Технічні консультації між урядом та експертами Фонду триватимуть й
надалі, маючи на меті розробку достатньо амбіційного пакету заходів, щоб упоратися
із усіма викликами, які стоять перед Україною. Місія наголошує на необхідності
забезпечити суттєвий прогрес за усіма вищеозначеними напрямками економічної
політики.»

