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Фінансовий план федерації на 2013 – 2017 рр.
1. Структурний профіцит – 2014. Початок погашення боргів федерації з
2015 р
1.1 Загальний економічний розвиток на період з 2013 до 2017 рр.
У першому кварталі цього року загальна економічна діяльність несуттєво
зросла. Так, внутрішній валовий продукт (ВВП), очищений від зміни цін,
календарних і сезонних коливань, зріс порівняно з попереднім кварталом на
0,1%. Це невелике збільшення було забезпечено майже виключно за рахунок
приватного споживання. Після тимчасового послаблення взимку 2012-2013 рр.
загальна економічна активність протягом року поступово знову почала набирати
обертів. У 2014 р. ВВП орієнтовно зросте на 1,6 %.
Інвестиційна діяльність 2012 р. зазнала впливу кризи в основних країнах
Європейського Союзу – партнерах Німеччини з торгівлі. У цьому році
інвестиційна пасивність має бути поступово подолана, а інвестиційна діяльність
протягом року знову зрости. Цього року очікуються невеликі негативні показники
щодо розвитку зовнішньої торгівлі. У наступному році знову можливий
невеликий позитивний імпульс від чистого експорту. Трудова діяльність
зайнятого населення в цьому році знову відчутно зросте – на 200 000 осіб (2014
р.: + 120 000 осіб).
Загострення кризи заборгованості в зоні євро є наразі основним ризиком для
економічного розвитку на період прогнозування.
У середньостроковій перспективі (2015 – 2017 рр.) Федеральний уряд
розраховує на зростання ВВП приблизно в 1,4 % за рік. Основою прогнозів є
припущення, що наявні зараз (негативні) прогалини у виробництві, тобто
відхилення ВВП від потенціальних показників, до кінця 2017 р. будуть подолані,
і німецька економіка матиме нормальну кон’юнктурну ситуацію.
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Ілюстрація 1. Зміна рівня заборгованості федерації з 2000 до 2014 рр

1.2 Доповнення до Федерального бюджету – 2013
Федеральним бюджетом на 2013 р. Федеральний уряд продовжує свою успішну
політику консолідації. Так, його попереднє бюджетне планування ще в 2013 р.,
тобто на три роки раніше, ніж це визначається правилами з урегулювання
заборгованості, передбачало досягнення крайньої точки у спаді структурного
дефіциту.
Прийняттям закону щодо створення особливого фонду «Допомога у відбудові»
та щодо внесення змін у закон про фінансове вирівнювання («Закон про
допомогу у відбудові»), а також додатку до Федерального бюджету на 2013 р.
федерація створює правові та бюджетні передумови для того, щоб отримати
погодження на виконання загальнодержавних завдань із подолання наслідків
повені. Федерація фінансує фонд повністю за рахунок авансування. Федеральні
землі братимуть участь у фінансування шляхом щорічних внесків протягом 20
років.
1.3 Федеральний бюджет – 2014 та фінансовий план до 2017 р
Федерація успішно продовжує курс на консолідацію
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13 березня 2013 р. Федеральний уряд прийняв основні показники урядового
проекту Федерального бюджету на 2014 р. і фінансового плану до 2017 р.,
визначивши тим самим обов’язкові обсяги надходжень і видатків за кожним
окремим кошторисом.
Таблиця 1: Обчислення допустимого рівня отримання кредиту в нетто згідно
з борговими правилами на період фінансового планування
Проект
2014
Максимально допустиме
структурне отримання чистого
кредиту в % від ВВП
Номінальний ВВП року, що
передував року формування
бюджету
Максимально допустиме
структурне отримання чистого
кредиту за борговими
правилами
з вирахуванням кон’юнктурної
складової
з вирахуванням сальдо
фінансових трансакцій (вкл. з
фондом із питань енергетики
та клімату)
Максимально припустиме
отримання чистого кредиту
за борговими правилами

Фінансовий
Фінансовий
план 2015
план 2016
млрд. євро

Фінансовий
план 2017

0,97

0,66

0,35

0,35

2643,9

2701,6

2791,4

2875,0

25,6

17,8

9,8

10,1

-4,7

-3,3

-1,5

0,0

-3,7

0,7

0,6

0,5

34,0

20,4

10,7

9,6

Отримання кредиту нетто розміром у 6,2 млрд. євро віддзеркалює лише одну
частину кон’юнктурного періоду заборгованості, а також сальдо фінансових
трансакцій; з цього близько 4,3 млрд. євро припадає на платежі до
Європейського стабілізаційного механізму (ЄСМ).
2 Основні показники Федерального бюджету – 2014 та фінансового плану
на період із 2013 до 2017 рр.
Наступного року видатки, що складуть близько 295,4 млрд. євро, будуть значно
меншими порівняно з 2013 р. Причиною цього є, зокрема, непередбачені
видатки, пов’язані з внесенням 8 млрд. євро у фонд з допомоги у відбудові в
2013 р. в рамках додаткового бюджету та розбивка наполовину платежів до
Європейського стабілізаційного механізму (ЄСМ) – з 8,7 млрд. євро в 2013 р. до
4,3 млрд. євро в 2014 р. Крім того, фонд здоров’я отримує на один мільярд євро
менше, ніж у 2013 р.
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Інвестиції (без внесення капіталу в ЄСМ, останній раз у 2014 р. розміром у 4,3
млрд. євро) в проекті уряду на 2014 р. та на період фінансового планування
дещо менші порівняно з поточним бюджетом.
По надходженнях відбивається стабільний, як і раніше, економічний розвиток
щодо податкових зборів. 2014 р. вони складуть до 268,7 млрд. євро і зростуть
до 2017 р. до прибл. 300 млрд. євро (порівн. таблицю 2). Надходження,
заплановані на 2014 р. із доходів Федерального банку, передбачають, що
Федеральний банк припинить оголошене підвищення резервного фонду на
ризиковані операції, що діяло протягом трьох минулих років. Протягом
попередніх років це суттєво впливало на розміри чистого прибутку.
Таблиця 2: Фінансовий план федерації на 2013 – 2017 рр. (млрд. євро)
Загальний огляд
Факт
2012
І. Видатки
Видатки, очищені від погашень за
ITF і фонду допомоги на
відбудову ......................................
Зміни в % порівняно з минулим
роком..............................................
ІІ. Надходження
Податкові надходження................
Отримання кредиту нетто.............
довідково:
Профіцит⃰.........................................
Видатки на інвестиції.....................

План
2013

306,8 310,0

-

-

Проект Фін.
2014
план
2015
295,4
299,6

-

299,4

Фін.
план
2016
308,3

Фін.
план
2017
317,7

303,1

308,1

+3,6
+1,1
-4,7
+1,4
+1,2
+1,6
306,8 310,0 295,4
299,6
308,3 317,7
256,1 260,6 268,7
279,4
292,9 300,5
22,5 25,1
6,2
36,3

34,8

- 0,2
29,7 25,2

5,2
24,9

9,6
27,7

⃰ на покриття «Фонду інвестування та погашення», відповідно, Фонду «Допомога на відбудову»

Успішний курс Федерального уряду на консолідацію віддзеркалюється на
розвитку важливих фінансових та економічних показників.
- Квота видатків, тобто відношення видатків федерації (без чистого
погашення) до ВВП знижується по відношенню до планових показників
додатку до бюджету 2013 р. з 11,5 % до 10,6 % у проекті уряду на 2014 р.
і загалом у період фінансового планування іде на спад. У 2017 р. вона
складатиме 10,1 %.
- Первинне сальдо (профіцит) із надходжень, виключаючи видатки – без
відсотків та отримання чистого кредиту або від 2015 р. без погашень –
зросте з 6,5 млрд. євро в поточному році до 43,7 млрд. євро наприкінці
періоду фінансового планування.
- Квота кредитного фінансування – частка отримання кредиту нетто в
загальних видатках – складає згідно з плановими показниками поточного
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-

-

-

року включно з додатковим бюджетом ще 8,1 %. Вона знижується в
проекті уряду на 2014 р. до 2,1 % і з 2015 р. дорівнює нулю.
У 2012 р. Німеччина вперше після об’єднання змогла досягти чистого від
кон’юнктурних проблем і непередбачених видатків профіциту в 0,3 % від
ВВП. У цьому році структуроване фінансове сальдо також буде в легкому
профіциті. У наступних роках профіцит має зрости у зв’язку з подальшими
заходами консолідації.
У 2012 р. Німеччина досягла легкого профіциту по маастрихтських
показниках розміром у 0,1 % від ВВП. У зв’язку з такою доброю похідною
ситуацією існує значна відстань до визначеної Маастрихтською угодою
точки дефіциту в 3,0 %, так що у зв’язку з кон’юнктурним послабленням у
цьому році в дію можуть вступити так звані автоматичні стабілізатори.
Тому в цьому році очікується невеликий дефіцит до 0,5 % від ВВП. Але в
наступних роках фінансове сальдо знову постійно поліпшуватиметься й
до 2017 р. може досягти профіциту.
Після чіткого спаду в 2011 р. квота заборгованості згідно з
маастрихтськими показниками минулого року зросла на 1,5 % і досягла
81,9 % від ВВП.

3. Видатки федерації
3.1 Огляд
Видатки федерації можна систематизувати за різними аспектами. Згідно з
відсотковим розподілом по окремих міністерствах (по окремих кошторисах)
вимальовується ілюстрація 3.
3.2 Розподіл видатків за завданнями та коментарі
Розмежування та розподіл окремих напрямків завдань у таблиці 3 та в
подальшому викладенні великою мірою – але не в усіх подробицях –
відповідають плану розподілу функцій до Федерального бюджету.
3.2.1 Соціальне забезпечення
Напрямок соціального забезпечення є найбільшим видатковим блоком у
Федеральному бюджеті. У проекті бюджету на 2014 р. на це передбачаються
приблизно 146 млрд. євро. Це – близько 49,5 % загальних бюджетних видатків.
Наприкінці періоду фінансового планування видатки на соціальне забезпечення
складатимуть приблизно 160 млрд. євро.
3.2.1.1 Пенсійне забезпечення
Витрати, пов’язані з передбаченим законом пенсійним забезпеченням, уже
багато років є найбільшою позицією видатків у Федеральному бюджеті. На 2014
р. для цього передбачено 82,5 млрд. євро. До 2017 р. ця цифра зросте
орієнтовно до 90, 1 млрд. євро (див. ілюстрацію. 4).
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Ілюстрація 2: Розвиток надходжень і видатків (за фактом 2009-2012, за
планом 2013-2017)

Ілюстрація 3: Видатки федерації в 2014 р. за окремими бюджетними
кошторисами. Загальні видатки: 295,4 млрд. Євро
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Ілюстрація 4: Розвиток послуг пенсійного страхування федерації з 2008 до
2017 рр.

Видатки федерації для покриття дефіциту в системі страхування гірської,
транспортної та морської промисловості в 2014 р. зростуть порівняно з 2013 р.
на 50 млн. євро й досягнуть приблизно 5,6 млрд. євро.
3.2.1.2 Ринок праці
Федеральні видатки за напрямком ринку праці в 2014 р. складатимуть
орієнтовно 30,3 млрд. євро. Спад у 1,4 млрд. євро порівняно з планом на 2013
р. великою мірою пояснюється позитивним розвитком економіки та сфери
зайнятості.
3.2.1.3 Сімейна політика
Допомога батькам для догляду за дитиною повинна надати батькам підтримку
на ранньому етапі їхнього батьківства, аби вони могли в цей період самі
турбуватися про свою дитину. Батьки, які переривають або послаблюють свою
трудову діяльність, отримують гроші в розмірі від 65 % до 67 % чистого доходу,
який мали раніше. Мінімум складає 300 євро, максимум – 1 800 євро. Допомога
батькам із догляду за дитиною може надаватися протягом перших 14 місяців
життя дитини. Один із батьків може отримувати таку допомогу як мінімум – два
місяці, як максимум – 12 місяців. Ще два місяці надаються в разі, якщо другий
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партнер також отримує цю допомогу, і впродовж двох місяців одержуватиме
неповну зарплатню у зв’язку з перериванням трудової діяльності.
Таблиця 3: Видатки федерації за завданнями з 2012 до 2017 рр. (млрд. євро)
Факт
2012
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.1.9
3.2.1.10

3.2.1.11
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
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План
2013

Проект
2014

Фін.
план
2015

Фін.
план
2016

Соц. забезпечення
Пенсійне страхування
81,384 81,162 82,513 84,574 86,827
Ринок праці
39,122 31,852 30,438 30,393 30,493
Сімейна політика
5,750 5,903
6,501
7,043 7,124
Гроші на житло
0,592 0,630
0,630
0,630 0,630
Премія за будівництво 0,386 0,354
0,300
0,335 0,210
житла
Послуги жертвам війни 1,557 1,459
1,359
1,247 1,185
Відшкодування
0,645 0,701
0,664
0,646 0,633
жертвам
переслідування
нацистами
Соціальна політика в
3,659 3,662
3,606
3,600 3,614
сільському
господарстві
Обов’язкове медичне
14,000 11,500 10,500 14,700 14,700
страхування
Забезпечення в
1,854 3,890
5,498
5,883 6,295
старості та при
недостатній трудовій
діяльності
Інші заходи в
4,782 4,172
4,447
4,439 4,526
соціальній сфері
Оборона
Військова оборона
28,575 28,220 27,795 27,373 27,278
Інші оборонні заходи
0,044 0,052
0,037
0,038 0,038
Харчування, сільське господарство та захист прав споживачів
Поліпшення аграрної
0,584 0,590
0,590
0,590 0,590
структури та захисту
берегів
Інші заходи в галузі
0,454 0,522
0,512
0,510 0,536
харчування, сільського
господарства та
захисту прав
споживачів
Стимулювання економічної діяльності
Енергетика
1,497 1,380
1,439
1,358 1,378
Інше секторальне
0,645 0,668
0,596
0,625 0,622
стимулювання
економічної діяльності
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Фін.
план
2013
90,124
30,694
7,121
0,630
0,215
1,128
0,620

3,622

14,700
6,736

4,537

27,233
0,040
0,590

0,524

1,277
0,625
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3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.4.5

3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
3.2.5.4

3.2.5.5.
3.2.6
3.2.6.1
3.2.7
3.2.7.1

3.2.7.2
3.2.7.3

3.2.7.4
3.2.7.5
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.12.1
3.2.12.2
3.2.12.3

Stand:

Середній стан,
0,922 0,978
індустріальне
дослідження та
сприяння технологіям
Регіональне
0,817 0,601
стимулювання
економічної діяльності
Забезпечення та інші
1,501 2,023
заходи зі
стимулювання
економічної діяльності
Транспорт
Залізниці федерації
9,852 10,123
Федеральні магістралі 5,978 5,699
Водні шляхи
1,932 1,971
Поліпшення
1,649 1,672
транспортних умов у
громадах
Інші заходи в
1,865 2,732
транспортній галузі
Будівництво
Житло та
2,089 1,961
містобудування
Дослідження, освіта та наука, культура
Наука, дослідження та 8,631 9,146
розвиток поза вищою
школою
Вищі школи
2,626 3,335
Підтримка освіти,
2,854 2,675
сприяння молодим
науковцям
Професійна освіта та
1,526 1,679
інші напрямки освіти
Культура
1,748 1,850
Захист довкілля
0,896 1,073
Спорт
0,130 0,132
Внутрішня безпека,
4,513 4,723
міграція
Економічна співпраця
6,243 6,181
та розвиток
Загальне фінансове господарство
Відсотки
30,515 31,633
Видатки з
7,753 7,983
забезпечення
Установи –
0,248 0,300
правонаступники
Відомства з
управління державним
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0,981

0,979

0,979

0,965

0,594

0,582

0,579

0,576

1,973

2,053

1,923

1,851

10,083
5,671
1,977
1,672

10,048
5,726
2,004
1,672

10,013
5,723
2,003
1,672

9,969
5,725
2,007
1,672

1,973

1,731

1,738

1,734

1,791

1,517

1,378

1,238

9,293

9,650

9,655

9,674

3,422
2,760

3,161
2,842

2,866
2,844

2,748
2,844

1,729

1,177

1.177

1,177

1,749
1,228
0,127
4,595

1,685
1,169
0,127
4,502

1,699
1,172
0,127
4,524

1,644
1,165
0,127
4,521

6,165

6,063

6,066

6,066

29,074
7,989

31,349
8,042

32,495 34,164
8,101 8,107

0,276

0,283

0,278

0,270
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3.2.12.4

3.2.13
3.2.14
3.2.15

майном
Європейський
стабілізаційний
механізм
Особливі фонди
Інше
Глобальні додаткові /
невиконані видатки, не
враховані в 3.2.1.1 до
3.2.11, включно з
соцвиплатами на опіку

8,687

8,687

4,343

0,116 8,150
0,905
18,156 17,453 18,284
0,523
-0,682

-

-

-

0,806
18,088
-0,441

0,864 0,861
18,529 18,456
-0,572 -0,475

Ілюстрація 5: Зміна середньої річної кількості безробітних з 2000 до 2017 рр

3.2.1.4 Гроші на житло
Для забезпечення гідного житла законом, орієнтованим на ринкове суспільство,
гарантується надання грошей на житло. Гроші на житло надаються навпіл
федерацією та землями. У Федеральному бюджеті на 2014 р. на ці цілі
передбачено 0,6 млрд. євро
3.2.1.5 Премія за будівництво житла
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Зокрема, федерація надає підтримку по внесках до ощадних кас, що
спеціалізуються на кредитуванні індивідуального будівництва премією, якщо
річні доходи вкладника не перевищують 25 600/ 51 200 євро (самотні/ одружені
вкладники).
У 2014 р. видатки згідно з законом про премії по будівництву мають скласти
прибл. 0,3 млрд. євро. У наступних роках заплановано надання федеральних
коштів у розмірі між 0,2 та 0,3 млрд. євро.
3.2.1.6 Соціальне відшкодування (Послуги жертвам війни)
У сфері соціальних відшкодувань Федеральний бюджет на 2014 р. передбачає
прибл. 1,36 млрд. євро. Тут розрізняються такі напрямки, як забезпечення жертв
війни та підтримка жертв війни.
3.2.1.7 Відшкодування жертвам переслідування нацистами
Для надання відшкодування жертвам переслідування націонал-соціалістами в
проекті бюджету на 2014 р. передбачено загалом прибл. 596 млн. євро на
користь людей, які під час націонал-соціалізму зазнали переслідування через
політичні переконання, за приналежність до іншої раси, релігії або за інший
світогляд, через що вони отримали шкоду (тілесну, пов’язану зі здоров’ям або з
просуванням у професії/ підприємництві). До кінця 2013 р. федерація та землі
загалом нададуть на ці цілі прибл. 71 млрд. євро.
3.2.1.8 Соціальна політика в сільському господарстві
Соціальна політика в галузі сільського господарства служить для того, щоб
підтримати структурні зміни в аграрній сфері та поліпшити соціально-економічну
ситуацію фермерів і їхніх родин. Соціальна політика в аграрній сфері водночас є
цілеспрямованою політикою на користь активних фермерів і людей похилого
віку, які живуть у сільській місцевості й таким чином – складовою політики, що
реалізується в сільських районах. Завдяки сумі прибл. у 3,6 млрд. євро
соціальна політика в аграрному секторі є найсуттєвішим у фінансовому плані
інструментом національної аграрної політики. Вона охоплює асигнування на
забезпечення старості фермерів, а також медичне страхування та страхування
від нещасливих випадків.
3.2.1.9 Обов’язкове медичне страхування
Федерація робить внесок до обов’язкового медичного страхування розміром у
14 млрд. євро. У зв’язку з позитивним фінансовим розвитком медичного
страхування внесок федерації може бути зменшений у 2013 р. до 11,5 млрд.
євро, а в 2014 р. – до 10,5 млрд. євро.
3.2.1.10 Забезпечення в старості та при недостатній трудовій діяльності
У 2012 р. федерація брала участь у цих заходах внеском у 45 % по видатках
нетто, у 2013 р. – у 75 %, а починаючи від 2014 р. це будуть 100 %.
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3.2.1.11 Інші заходи в соціальній сфері
Для відшкодування недоодержаної плати за проїзд через безкоштовний проїзд
людей із особливими потребами та їх супроводжуючих на громадському
транспорті федерація для інтеграції людей із вадами 2014 р. надала 255 млн.
євро.
Для їхньої інтеграції в 2014 р. федерація надає для закладів професійної та
медичної реабілітації й профілактики прибл. 0,7 млн. євро.
У 2014 р. на федеральну службу добровольців тощо планується виділити
прибл. 248 млн. євро. Молодіжним службам добровольців у 2014 р., як і в 2013
р., надається 92,7 млн. євро.
Для підтримки приватних закладів із догляду з 2014 р. передбачаються державі
платежі розміром у 100 млн. євро.
3.2.2 Оборона
Німецька політика безпеки та оборони реалізується за умов різноманітних
мінливих викликів – таких, як розповсюдження зброї масового ураження,
регіональні конфлікти та міжнародний тероризм. З метою відповідного та
цілеспрямованого реагування на нові ризики та загрози Європі та Німеччині
необхідно мати в запасі численні опції дій безпекового та оборонного характеру,
що включає і воєнні інструменти. Основою забезпечення мирного ладу в Європі
залишається при цьому Північноатлантичний альянс (НАТО).
3.2.2.1 Військова оборона
Оборонні директиви від 27 травня 2011 р. формулюють цілі та інтереси ФРН в
галузі безпеки з урахуванням сучасного та можливого в майбутньому розвитку
подій.
У проекті Федерального бюджету на 2014 р. за кошторисом Федерального
міністерства оборони передбачено видатки розміром прибл. у 32,84 млрд. євро,
у фінансовому плані до 2017 р. – на 2015 р. прибл. 32,17 млрд. євро, а на 2016
та 2017 рр. – по 32,14 млрд. євро.
3.2.2.2 Інші оборонні заходи
Поруч із видатками на власні збройні сили Німеччина витрачається на заходи,
пов’язані з міжнародними договорами, зокрема – на перебування та виведення
збройних сил союзників. На 2014 бюджетний рік на ці цілі передбачено 40,6 млн.
євро. Зараз ці видатки зменшуються.
3.2.3 Харчування, сільське господарство та захист прав споживачів
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На цілі харчування, сільського господарства та захисту прав споживачів у
проекті бюджету на 2014 р. передбачено прибл. 5,26 млрд. євро.
3.2.3.2 Поліпшення аграрної структури та захисту берегів
Проект «Поліпшення аграрної структури та захисту берегів» є основним
національним інструментом підтримки Федерального уряду для координації
структурної політики в аграрній сфері ФРН.
У Федеральному бюджеті на 2014 р. на ці цілі передбачено 590 млн. євро,
завдяки іншим можливостям підсилення може бути надано загалом 600 млн.
євро.
3.2.3.3 Сталий розвиток, дослідження та інновації
Для галузей сталого розвитку, досліджень і інновацій передбачено прибл. 187
млн. євро. У своїх рішеннях Федеральне міністерство харчування, сільського
господарства та захисту прав споживачів спирається на наукові розробки своїх
дослідницьких установ - таких, як Інститут Юліуса Кюна, Інститут Фрідріха
Льоффлера, Інститут Макса Рубнера, Інститут Тюнена та Федеральний інститут
оцінки ризиків.
3.2.3.4 Інші заходи в галузі харчування, сільського господарства та захисту
прав споживачів
Важливими викликами міжнародного характеру в роботі Федерального
міністерства харчування, сільського господарства та захисту прав споживачів є
забезпечення продовольством і стале забезпечення енергією та сировиною при
одночасному збереженні біологічного розмаїття та стримуванні змін клімату.
3.2.4 Стимулювання економічної діяльності
Представлена в травні 2012 р. під дахом Федерального міністерства
інноваційна концепція Федерального міністерства економіки та технологій
передбачає підтримку технологій, що мають прикладний характер і розраховані
для приватних підприємств. Особливе місце в ній посідає інноваційне зміцнення
середнього класу.
3.2.4.1 Енергетика
Федеральне міністерство довкілля, охорони природи та безпеки реакторів
передбачає надати в 2013 – 2017 рр. загалом 791,8 млн. євро на дослідницькі
проекти в галузі відновлюваної енергетики.
Для збільшення енергоефективності в 2013 – 2017 рр. надаються кошти
розміром у 149, 5 млн. євро. З них фінансуватимуться проекти енергетичної
агенції, надаватимуться консультації приватним споживачам і жителям будинків
на місцях.
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3.2.4.2 Інше секторальне стимулювання економічної діяльності
У суднобудуванні йдеться передусім про підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних верфей за рахунок зміцнення їхнього інноваційного потенціалу. Тим
самим надається підтримка важливим промисловим районам, що часто лежать
у структурно слабких регіонах. На інноваційні допоміжні програми з 2013 до
2017 рр. буде надано 73 млн. євро.
Починаючи з 1995 р., федерація підтримує дослідницькі проекти та проекти з
розвитку технологій у різних програмах авіаційній промисловості. Для цих цілей
з 2014 до 2017 рр. федерація виділила 629, 2 млн. євро.
3.2.4.3 Середній клас, промислові дослідження та стимулювання розвитку
технологій
Підтримка середнього класу зосереджується на таких напрямках:
1. Інноваційні створення підприємств
2. Консультації та семінари для розвитку ноу-хау та інновацій на
підприємствах
3. Підтримка інновацій
4. Дослідницька інфраструктура для середнього класу
5. Трансфер технологій та інновацій у середній клас
3.2.4.4 Регіональне стимулювання економічної діяльності
Регіональне стимулювання економічної діяльності є завданням земель. У
рамках поліпшення регіональної економічної структури за участю федерації в
структурно слабких регіонах надається підтримка інвестиційним проектам із
метою розвитку економічних структур на рівні громад. У нових федеральних
землях і в Берліні, а також у структурно слабких регіонах старих земель
поліпшення регіональних економічних структур і в 2014 р. залишатиметься
основним інструментом інвестиційного сприяння.
Німеччина отримає зі структурного фонду ЄС на період 2014-2020 рр. 17,1
млрд. євро. З них близько 8,71 млрд. євро - для перехідних регіонів (нові землі
без Лейпцига, але з Люнебургом).
3.2.4.5 Поручництва та інші заходи зі стимулювання економічної
діяльності
Федерація бере на себе гарантії по проектах, що гідні сприяння або
реалізуються в державних інтересах як в зовнішній, так і внутрішній економічній
діяльності.
3.2.4.6 Інформаційне суспільство
Низкою заходів Федеральне міністерство економіки надає підтримку розвитку та
використанню нових інформаційних і комунікаційних технологій у економіці та в
суспільстві.
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У рамках програми «Розвиток конвергентної інформаційної та
комунікаційної техніки (ІКТ)» надається підтримка розробкам та
тестуванню нових технологій, що базуються на ІКТ і мають високий
потенціал використання на середніх підприємствах. У 2014 р. для
реалізації цієї програми передбачено 42 млн. євро.
Програма «Цифровий середній клас – використання ІКТ у економіці»
передбачає підтримку малих і середніх підприємств за рахунок
ефективного використання інформаційних і комунікаційних технологій
(ІКТ). У 2014 р. на ці цілі буде надано 18 млн. євро.
Починаючи з 2014 р., працює нова програма – «Потенціал цифрової
економіки». До 2017 р. за нею планується надати 25 млн. євро.

3.2.5 Транспорт
Порівняно з міжнародними показниками національні мережі трьох «класичних»
видів транспорту – залізниці, автодоріг та водних шляхів – мають велику
щільність і добре розбудовані. Із метою сталої підтримки цих мереж федерація
надає в бюджетному році 2014, а також із 2015 до 2017 по 10 млрд. євро
щороку.
3.2.5.1 Залізниці федерації
У фінансовому плані до 2017 р. інвестиції в рейкове господарство
залишатимуться на високому рівні. Капіталовкладення, спрямовані на заміну
зношених основних фондів, складатимуть по 2,5 млрд. євро щороку. Для
будівництва нових і розбудови існуючих шляхів до 2017 р. щороку
надаватиметься прибл. по 1,5 млрд. євро. Загалом на залізниці в період із 2014
до 2017 рр. передбачено близько 16,9 млрд. євро.
3.2.5.2 Федеральні магістралі
Федеральний бюджет на 2014 р. передбачає на будівництво, розширення,
підтримку в належному стані доріг і купівлю землі включно з 100 млн. євро, що
залишилися після реалізації програм із прискорення розвитку інфраструктури,
5,8 млрд. євро, із яких близько 4,7 млрд. євро припадає на інвестиції в
будівництво доріг.
3.2.5.3 Водні шляхи
На водні шляхи в 2014 р. передбачено прибл. 1,9 млрд. євро. Майже половина
цієї суми припадає на інвестиції, пов’язані з будівництвом та підтриманням
водної інфраструктури в належному стані.
3.2.5.4 Поліпшення транспортних умов у громадах
Для поліпшення транспортних умов у громадах передбачено 1,672 млрд. євро.
Ця сума ділиться на три частки.
1. «Федеральна програма» включно з інвестиціями в Німецьку залізницю до
2019 р.
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2. З 1 січня 2017 р. у зв’язку зі скасуванням федеральної фінансової
допомоги землі отримують по 1,336 млрд. євро щороку.
3. «Дослідницька програма з питань міського транспорту». Щороку
надається прибл. 4,2 млн. євро. Це – єдина програма федерального
значення, що опікується міськими транспортними проблемами.
3.2.6 Будівництво та містоустрій
Енергетична санація житлового фонду та енергоефективне будівництво
підтримується за рахунок програм Кредитної установи з відбудови наданням
позик із дешевими відсотками. Поруч із житловими будинками підтримка
надається енергетичній санації інших інфраструктурних закладів – шкіл, дитячих
садків, спортивних залів, центрів для молоді та комунальних підприємств.
На підставі Статті 104 b Основного закону федерація надає землям фінансову
допомогу для підтримки міського будівництва. Ця підтримка допомагає містам і
громадам пристосуватися до економічних, соціальних, демографічних і
екологічних змін. На підтримку містобудування в 2014 р. відводяться 455 млн.
євро.
3.2.7 Освіта, наука, дослідження та культура
Згідно з коаліційною угодою урядових партій на 2010 - 2013 рр. було
передбачено додатково 12 млрд. євро на освіту та дослідження. За фактом до
2013 р. було надано понад 13,3 млрд. євро. Політична підтримка освіти та
досліджень враховуватиметься і при формуванні бюджету на 2014 р. і
фінансового плану до 2017 р. У такий спосіб Федеральний уряд хоче разом із
землями, економікою та приватними підприємствами до 2015 р. підняти
асигнування в науку та дослідження до 10 % від ВВП.
3.2.7.1 Наука, дослідження та розвиток поза вищою школою
Міжвідомчий стратегічний підхід до інноваційної та дослідницької політики
Федерального уряду виявляється у стратегії, орієнтованій на високі технології.
Слід виділити п’ять основних напрямків: клімат/енергетика,
здоров’я/харчування, мобільність, безпека та комунікація.
Ще одним важливим напрямком є продовження структурних змін у німецькій
науковій системі. Сюди відноситься домовленість із землями про продовження
Пакту з досліджень і інновацій на період із 2011 до 2015 рр.
3.2.7.2 Вищі школи
Домовленість між федерацією та землями про Пакт по вищих школах – 2020
містить програму з прийняття додаткової кількості студентів (перший напрямок) і
програму фінансування дослідницьких проектів (другий напрямок). Пакт по
вищих школах розроблено до 2020 р.
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Для будівництва та розбудови вищих шкіл землям щороку надаватимуться 695
млн. євро.
Ілюстрація 6: Видатки на освіту та дослідження через Міністерство освіти
та досліджень, 2000 – 2017 рр.

3.2.7.3 Підтримка навчання, підтримка молодих науковців
Завдяки Закону про підтримку навчання надається можливість отримати освіту
згідно з індивідуальними нахилами та здібностями. Стипендія, яку в рамках цієї
підтримки одержують молоді люди, складає щонайбільше 670 євро на місяць,
до неї можуть видаватися 113 євро допомоги з догляду за кожну дитину.
3.2.7.4 Професійна освіта та інші напрямки освіти
З 2010 до 2014 рр. держава в рамках так званої ланцюжкової освітньої
ініціативи надасть прибл. 460 млн. євро.
У рамках програми «Робочий старт» федерація сприяє розвитку структури
професійного навчання та підтримує заходи Національного пакту з питань
освіти та молодих спеціалістів Німеччини. Поруч із створенням додаткових
місць для навчання буде зроблено серйозний внесок до розвитку структур
(транскордонне співробітництво в галузі освіти, об’єднане навчання, апробація
нових підходів у рамках закону про професійну освіту).
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3.2.7.5 Культура
Вітчизняна політика в галузі культури
Федерація сприяє – при збереженні суверенітету земель у вирішенні культурних
питань – реалізації заходів та розвитку відповідних установ загальнодержавного
значення. Це  заклади культури та проекти в рамках держави;
 культурні питання включно з розвитком німецької культури у Східній
Європі та обслуговування іноземців і інших етнічних груп в плані
культури;
 питання мас-медіа та кіноіндустрії, музика, література, танці та театри;
 меморіали та служби розшуку;
 сприяння розвитку культури в столиці Берлін.
Політика в галузі культури та освіти за кордоном
Урядовий проект передбачає для реалізації політики в галузі культури та освіти
за кордоном у 2014 р. 1,57 млрд. євро. Більше ніж половина цієї суми буде
надана Міністерству закордонних справ Німеччини, що підтримує традиційний
культурний обмін з європейськими та трансатлантичними партнерами, із
азіатськими або ісламськими культурами, а також сприяє культурному обміну
між промислово розвиненими, пороговими державами та країнами, що
розвиваються.
3.2.8 Захист довкілля
Здорове довкілля та бережливе поводження з природними ресурсами є
передумовою для тривалого та стабільного економічного й соціального
розвитку. У рамках своєї екологічної політики федерація вживає заходи, що
орієнтуються на екологічну модернізацію та сталий розвиток. Захист клімату,
вироблення енергії, результативність енергії та матеріалів, чиста атмосфера,
захист природи – це лише деякі напрямки, за якими здійснюється робота.
Велика частина видатків у галузі екологічної політики припадає в 2014 р. на
Федеральне міністерство довкілля, а саме – 1,8 млрд. євро.
3.2.9 Спорт
Для підтримки спорту високих досягнень Федеральне міністерство внутрішніх
справ згідно з урядовим проектом у 2014 р. має отримати майже 128 млн. євро.
3.2.10 Внутрішня безпека, міграція
На заходи внутрішньої безпеки в 2014 р. передбачено прибл. 3,8 млрд. євро.
Тобто близько двох третин видатків Федерального міністерства внутрішніх
справ (5,77 млрд. євро) припадають саме на ці цілі.
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3.2.11 Економічна співпраця та розвиток
Федеральний уряд підтримує цілі ООН і в рамках політики розвитку активно
підтримує розвиток і реалізацію глобального партнерства між індустріально
розвиненими державами, країнами, що розвиваються та країнами з перехідною
економікою.
3.2.12 Загальне фінансове господарство
3.2.12.1 Відсотки
У Федеральному бюджеті на 2014 р. майже 29,1 млрд. євро призначено на
видання відсотків (прибл. 9,8 % всіх видатків). До 2017 р. відсотки зростуть до
34,2 млрд. євро (11 % всіх видатків), див. ілюстрацію 7.
3.2.12.2 Видатки з забезпечення
Видатки федерації з забезпечення (без залізниці та пошти)
Видатки з забезпечення на залізниці
Видатки з забезпечення на підприємствах – правонаступниках пошти
Ілюстрація 7: Розвиток заборгованості за відсотками федерації з 2000 до
2017 рр.
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3.2.12.3 Установи – правонаступниці Відомства з управління державним
майном
Відомство з управління державним майном завершило приватизацію колишніх
народних підприємств в основному наприкінці 1994 р. Починаючи з 1995 р.,
фінансові потреби установ – правонаступниць Відомства з управління
держмайном покриваються безпосередньо з Федерального бюджету.
У 2012 р. на ці цілі передбачено асигнування розміром прибл. у 276 млн. євро.
3.2.12.4 Європейський стабілізаційний механізм
У 2010 р. реакція на боргову кризу єврозони вилилася у створення тимчасової
«парасольки» для захисту євро, яка складається з інструменту ЄС
(Європейський фінансовий стабілізаційний механізм, ЄФСМ) і Європейського
фонду фінансової стабільності, ЄФФС).
Згідно з Законом про стабілізаційний механізм Федеральне міністерство
фінансів уповноважене брати зобов’язання для вимушених заходів ЄФФС
розміром до загалом 211,0459 млрд. євро. До 30 червня 2013 р. ЄФФС міг
надавати програми допомоги одній із країн єврозони, якщо це було дійсно
необхідним для збереження стабільності в єврозоні. Німецька частка гарантій за
вже існуючими рятувальними програмами ЄФФС для Ірландії (з грудня 2010 р.),
Португалії (з травня 2011 р.) та за другою програмою для Греції (з березня 2011
р.) вже складає 100,1 млрд. євро.
3.2.13 Особливі фонди
3.2.13.1 Фонд енергетики та клімату
Фонд енергетики та клімату й надалі залишатиметься ключовим інструментом
фінансування додаткових видатків для прискореного здійснення нової
енергетичної політики в Німеччині.
В урядовому проекті на 2014 р. асигнування федерації складають 655 млн.євро.
Разом із надходженнями від європейської торгівля квотами на викиди обсяг
економічного плану Фонду енергетики та клімату в 2014 р. складає прибл. 1,6
млрд. євро. При цьому враховується, що з метою звільнення Фонду енергетики
та клімату видатки на міжнародний захист клімату та довкілля на тривалий час
переводяться до кошторисів 5, 16 і 23.
3.2.13.2 Фонд «Допомога на відбудову»
Разом із законом про відбудову, що вступив у силу в липні 2013р., був
створений національний фонд солідарності «Допомога на відбудову» як
особливий фонд федерації. Фонд авансується федерацією у розмірі 8
млрд.євро у повному розмірі. Кошти фонду розраховані для заходів щодо
усунення пошкоджень від повені, які виникли влітку 2013року.
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3.2.13.3 Інші фонди
Консолідований бюджет охоплює також особливі рахунки федерації, які
знаходяться в безпосередньому федеральному адмініструванні або
адмініструються установами поза федеральним управлінням.
3.3 Споживчі та інвестиційні видатки федерації
3.3.1 Огляд
Видатки федерації розподіляються залежно від їхнього впливу на
загальноекономічні процеси, а саме - на споживчі та інвестиційні видатки.
3.3.2 Споживчі видатки
У 2014 р. споживчі видатки федерації (без інших передач майна) складуть 266,7
млрд. євро, тобто прибл. 90 % загальних видатків (див. таблицю 5).
3.3.3 Інвестиційні видатки
Інвестиційні видатки Федерального бюджету на 2014 р. складуть 29,7 млрд.
євро, тобто є нижчими за плани попереднього року, коли складали 34,8 млрд.
євро. Причина цього полягає, зокрема, у тому, що в 2014 р. частка німецької
участі в Європейському стабілізаційному механізмі (ЄСМ) складає 4,3 млрд.
євро (2012 та 2013 рр. – по 8,7 млрд. євро).
3.3.3.1 Розподіл за видами видатків
Фінансові допомоги федерації на користь третіх у 2014 р. складе 22,2 млрд.
євро (із них 4,3 млрд. євро – частка в ЄСМ (див. таблицю 6), а в наступних роках
складатиме прибл. 17,5 млрд. євро. Фінансова допомога розподіляється на
допомогу для державного сектора (2014 р. – 4,8 млрд. євро) та інші сектори
(2014 р. – 17,5 млрд. євро).
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Таблиця 5: Розподіл видатків з 2012 до 2017 рр. за видами видатків,
млрд. євро

1. Поточний рахунок
1.1 Видатки на персонал
1.1.1 Доходи за трудову зайнятість
1.1.2 Забезпечення
1.2 Поточні матеріальні видатки
1.2.1 Підтримка нерухомого майна
1.2.2 Військові придбання, нерухомість
тощо
1.2.3 Інші поточні матеріальні видатки
1.3 Відсотки
1.3.1 Адміністраціям
1.3.2 Іншим галузям
1.4 Поточні асигнування та дотації
1.4.1 Адміністраціям
- землі
- громади
- особливі фонди
- цільові об’єднання
1.4.2 Іншим галузям
- підприємства
- пенсії, підтримка тощо для фізичних
осіб
- соціальне страхування
- приватні інституції бездоходного
характеру
- зарубіжні країни
- інше
Сума видатків за поточним
рахунком
2. Капітальний рахунок
2.1 Майнові інвестиції
2.1.1 Будівельні проекти
2.1.2 Придбання рухомого майна
2.1.3 Придбання землі
2.2 Передача майна
2.2.1 Асигнування/ дотації для
інвестицій
2.2.1.1 Адміністраціям
- землі
- громаді
- особливі фонди
Stand:

Факт
2012

План Проект Фін.
2013 2014
план
2015

Фін.
план
2016

Фін.
план
2017

28,0
20,6
7,4
23,7
1,4
10,3

28,8
20,8
7,7
24,6
1,3
10,4

28,3
20,6
7,7
24,3
1,3
10,2

28,1
20,3
7,8
24,3
1,3
10,1

28,0
20,1
7,9
24,4
1,3
10,3

27,9
20,0
7,9
24,4
1,3
10,4

12,0
30,8
30,5
187,7
17,1
11,5
0,0
5,6
0,0
170,6
24,2
26,3

12,9
31,6
31,6
190,3
27,4
13,5
0,0
13,9
0,0
162,9
25,9
26,5

12,9
29,0
29,0
185,0
20,8
14,2
0,0
6,6
0,0
164,2
26,3
26,5

12,8
31,3
31,3
191,5
21,1
14,3
0,0
6,7
0,0
170,4
26,3
26,9

12,8
32,5
32,5
199,4
26,4
14,6
0,0
11,8
0,0
173,0
26,2
27,1

12,7
34,1
34,1
207,3
31,2
15,0
0,0
16,2
0,0
176,1
26,2
27,3

113,4
1,7

103,5 103,8
1,7
1,9

110,1 112,3 115,6
1,9
1,9
1,9

5,0

5,4

5,3

270,0

275,0 266,7

275,1 284,3 293,7

7,8
6,1
1,0
0,6
16,0
15,5

8,2
6,7
1,0
0,6
15,3
14,7

7,4
5,9
0,9
0,6
16,6
16,0

7,2
5,8
0,9
0,5
16,8
16,2

7,2
5,7
0,9
0,6
16,6
16,0

7,2
5,6
0,9
0,7
16,4
15,8

5,8
5,2
0,1
0,6

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

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

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

4,7
4,6
0,1
0,0

4,7
4,6
0,1
0,0
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2.2.1.2 Інші галузі
- всередині країни
- зарубіжні країни
2.2.2 Інша передача майна
2.3 Надання позик, дохід від
капіталовкладень
2.3.1 Надання позик
2.3.1.1 Адміністраціям
2.3.1.2 Іншим галузям
- соціальне страхування
- інше – по власній країні, в т.ч.
забезпечення
- зарубіжні країни
2.3.2 Дохід від капіталовкладень,
пайова участь в капіталі
- власна країна
- зарубіжні країни
Сума видатків за капітальним
рахунком
3. Глобальні підходи
4. Видатки разом

9,7
6,2
3,5
0,5
13,0

9,9
6,4
3,5
0,6
11,9

11,2
6,4
4,9
0,6
6,2

11,4
6,5
4,8
0,6
1,8

11,3
6,5
4,8
0,6
1,7

11,1
6,4
4,8
0,6
1,7

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

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

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

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

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

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

1,7
10,3

1,6
8,9

0,4
4,5

0,4
0,0

0,4
0,0

0,4
0,1

0,0
10,3
36,8

0,2
8,7
35,4

0,1
4,3
30,3

0,0
25,8

0,0
25,5

0,1
25,3

306,8

-0,4
-1,6
310,0 295,4

-1,3
-1,4
-1,3
299,6 308,3 317,7

Таблиця 6: Інвестиційні видатки федерації з 2012 до 2017 рр. за видами
видатків, млрд. євро
Факт
2012
1. Майнові інвестиції
1.1 Будівельні проекти
- наземне будівництво
- підземне будівництво
1.2 Придбання рухомого майна
1.3 Придбання нерухомого майна
2. Фінансова допомога
2.1 Фінансова допомога державному
сектору
- позики
- асигнування
2.2 Фінансова допомога іншим галузям
- позики
- дотації
- участь
- отримання поручництв
Інвестиційні видатки разом

Stand:

Erstellt von:

7,8
6,1
0,9
5,3
1,0
0,6
28,6
5,8

План Проект Фін.
2013 2014
план
2015
8,2
7,4
7,2
6,7
5,9
5,8
1,0
0,9
0,8
5,7
5,0
5,0
1,0
0,9
0,9
0,6
0,6
0,5
26,6 22,2
17,9
4,8
4,8
4,8

Фін.
план
2016
7,2
5,7
0,8
4,9
0,9
0,6
17,7
4,7

Фін.
план
2017
7,2
5,6
0,8
4,8
0,9
0,7
17,5
4,7

0,0
5,8
22,8
1,9
9,7
13,3
0,8
36,3

0,1
4,8
21,8
1,7
9,9
8,9
1,4
34,8

0,0
4,7
12,9
0,4
11,3
0,0
1,3
24,9

0,0
4,7
12,9
0,4
11,1
0,1
1,2
24,7

0,0
4,8
17,5
0,4
11,2
4,5
1,3
29,7

0,0
4,8
13,2
0,4
11,4
0,0
1,4
25,2
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3.3.3.2 Розподіл за завданнями
Інвестиції у федеральні магістралі, залізниці федерації, водні шляхи,
будівництво шляхів у громадах і інші транспортні проекти і в 2014 р. утворюють
найбільший інвестиційний блок (див. таблицю 7).
Інші напрямки стосуються таких галузей:
Стимулювання економічного розвитку
Економічна співпраця та розвиток
Освіта та наука
Будівництво житла
Містобудування
Охорона довкілля
Таблиця 7: Інвестиційні видатки федерації на 2012 – 2017 рр., млрд. євро
- у розрізі за найбільшими окремими завданнями-

1. Федеральні магістралі
2. Допомога на розвиток
3 Федеральні залізниці
4. Поручництва
5. Освіта та дослідження
6. Будівництво доріг у громадах,
компенсація
7. Будівництво житла, премія за
будівництво
8. Розбудова та будівництво вищих шкіл
9. Водні шляхи федерації
10. Регіональна економічна структура
11. Містобудування
12. Охорона довкілля та природи,
радіаційна безпека
13. Федеральне нерухоме майно
14. Аграрна структура та захист берегів
15. Внутрішня безпека
16. Культура
17. Оборона, в т.ч. цивільна оборона
18. Європейський стабілізаційний
механізм
19. Інше
Разом
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Факт План Проект Фін.
2012 2013 2014
план
2015
5,0
4,7
4,7
4,8
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,2
4,2
0,8
1,4
1,3
1,4
1,7
1,9
1,9
2,0
1,6
1,7
1,7
1,7

Фін.
план
2016
4,8
4,2
4,2
1,3
2,0
1,7

Фін.
план
2017
4,8
4,2
4,2
1,2
2,0
1,7

0,9

0,9

0,8

0,9

0,7

0,7

1,0
0,8
0,8
0,6
0,6

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

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

1,0
0,9
0,6
0,4
0,8

1,0
0,9
0,6
0,4
0,8

1,0
0,9
0,6
0,3
0,8

0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
8,7

0,1
0,4
0,4
0,2
0,2
8,7

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

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

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

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

3,7
36,3

2,3
34,8

1,5
29,7

1,3
25,2

1,3
24,9

1,2
24,7
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3.4 Фінансова допомога федерації
Під фінансовою допомогою у вигляді субсидій згідно з § 12 Закону про сприяння
стабільності та зростання економіки розуміється допомога федерації приватним
підприємствам і галузям економіки. Тут же враховується й інша допомога, що
певні товари та послуги робить більш дешевими для приватних
домогосподарств і водночас може розглядатися як економічна діяльність
(наприклад, допомога при будівництві житла).
3.5 Видатки на персонал і кадрову політику федерації
Сфера видатків на персонал федерації великою мірою визначається виплатами
активно працюючому населенню (цивільні та військові кадри), а також
забезпеченням для пенсіонерів. Незважаючи на певні негаразди в тарифній
політиці в минулі роки, квота видатків на персонал залишалася постійною. У
наступних роках вона поступово зменшуватиметься (див. ілюстрацію 9).
Ілюстрація 9: Частка видатків на персонал у Федеральному бюджеті

4. Надходження федерації
4.1 Огляд
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У надходженнях федерації за 2014 р. (295,4 млрд. євро) слід розрізняти три
великих напрямки (див. таблицю 11). Найбільшу частку (268,7 млрд. євро)
складають податкові надходження, що утворюються з часток федерації у
великих податках (податок на прибуток, корпоративний податок, податок із
обороту), спеціальних податків на предмети споживання (на енергію, тютюн,
страхування та електроенергію) та інших федеральних податків (податковий
внесок у підтримку солідарності). У 2014 р. податки складуть майже 91 % від
усіх надходжень федерації.
Ілюстрація 11: Структура надходжень федерації в 2014 р., загальні
надходження – 295,4 млрд. Євро

4.2 Податкові надходження
4.2.1 Податкова політика: ретроспективний огляд і поточні проекти
Модернізація процедури оподаткування та скорочення непотрібної
податкової бюрократії
Федеральний уряд уже реалізував чимало цілей у скороченні бюрократії та в
рамках покращання правотворчої діяльності. Бюрократичні витрати в економіці
скоротяться порівняно з 2006 р. на 25 % нетто. Поточна оплата витрат
економіки скоротилася в 2012 р. прибл. на 100 млрд. євро на рік.
Заходи проти податкового шахрайства
Податок на фінансові операції
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Заходи з фінансового звільнення громадян і підприємств
Закон про зміну та спрощення оподаткування підприємств і оподаткування
подорожей
Закон про скорочення холодної прогресії
Закон про розвиток почесних (неоплачуваних) посад
Закон про виконання вироку Європейського суду від 20 жовтня 2011 р. за
справою № С-284/09
Закон про реалізацію директиви щодо службового співробітництва та про зміну
податкових положень
Закон про покращання податкового сприяння приватним накопиченням на
старість
Податок на енергію та електроенергію
Податок на повітряне сполучення
4.2.2 Результати оцінки податкових надходжень
Очікування щодо податкових надходжень у 2013-2017 рр. ґрунтуються на
результатах роботи робочої групи «Оцінка податкових надходжень» у травні
2013 р.
4.2.3 Податкова політика: перспективи
Модернізація процедури оподаткування та скорочення непотрібної податкової
бюрократії.
Податкова політика в міжнародному та європейському контексті.
Заходи проти махінацій із податками із обороту.
Податок на фінансові операції.
Закон про внесення змін до Закону про податок на прибуток на виконання
рішення Федерального Конституційного суду від 7 травня 2013 р.
Податок на енергоносії та електроенергію.
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Таблиця 9: Податкові надходження федерації на період з 2013 до 2017 р.
(млрд. євро)
1. Оцінка податків
2013 2014 2015 2016 2017
- Частка федерації в податках на
84,0
88,8 93,8 98,7 103,6
зарплатню та втановленого податок на
прибуток, що стягується з заявленого
доходу
- Частка федерації у невстановлених
21,0
22,3 23,9 24,6 25,4
податках від доходу, податок на прибуток
від капіталовкладень, податок з
корпорацій
- Частка федерації в податках з обороту
103,7 105,2 108,5 113,7 117,2
(після відрахування власних коштів ПДВ
ЄС)
- Частка федерації у розподілі
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
промислового податку
- Акциз на тютюн
14,0
14,1 14,0 14,0 13,9
- Акциз на лікеро-горілчану продукцію
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
- Податок на енергоносії з відрахуванням
39,5
39,4 39,3 39,3 39,3
участі земель
--7,2
-7,3
-7,3
-7,3
-7,3
- Податок на електроенергію
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
- Інші федеральні податки з 37,7
38,4 39,1 39,6 39,2
відрахуванням:
- додаткових асигнувань -10,9 -10,4 -9,8
-9,2
-8,6
- власних коштів валового -24,0 -22,9 -24,7 -23,2 -24,7
національного доходу ЄС
- компенсації за податок на -9,0
-9,0
-9,0
-9,0
-9,0
автомобіль (з 07.2009 р)
- допомога на консолідацію -0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
2. Вплив запланованих змін
0,0
-0,1
1,7
1,7
1,7
податкового права, не позначених під
№ 1, та адаптування до актуальної
ситуації по надходженнях
Податкові надходження
258,7 268,5 279,4 292,9 300,5
4.3 Інші надходження
4.3.1 Огляд
Поруч із податковими надходженнями, що складають найбільший блок
надходжень, у 2014 р. федерація отримає інші надходження розміром у 20,5
млрд. євро (див. таблицю 10).
4.3.2 Політика приватизації
Федеральний уряд у своїй коаліційній угоді взяв на себе зобов’язання щодо
перевірки державного володіння частками. При цьому воно спирається на
досвід приватизації федеральних підприємств, що накопичувався протягом
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десятиліть. Водночас політика володіння частками спрямована на збереження
вартості та конкурентний нейтралітет.
4.3.3 Питання нерухомості федерації
1 січня 2005 р. було створено Федеральне відомство з питань нерухомості, що є
праводійною установою публічного права в рамках Федерального міністерства
фінансів.
4.3.4 Доходи Німецького федерального банку
Дохід Німецького федерального банку в 2012 р. склав 0,664 млрд. євро (2011 р.
– 0,643 млрд. євро). У березі 2013 р. він повністю був переданий федерації.
Надходження – 2014 розміром у 2,0 млрд. євро віддзеркалюють ситуацію, коли
федеральний банк завершив планове трирічне підвищення по цільових
відрахуваннях на загальні ризики.
4.4 Отримання кредитів
Отримання кредитів нетто є частиною отримання кредитів брутто, що
використовується не для зустрічного фінансування очікуваних кредитних
зобов’язань, а для фінансування видатків (= заборгованість нетто). У 2014 р. на
отримання кредиту нетто федерації (без особливого майна з власними
кредитними повноваженнями) передбачено майже 6,2 млрд. євро, а на
зустрічне фінансування федерації – 209,0 млрд. євро.
5. Фінансові відносини федерації з іншими державними рівнями
5.1 Фінансові відносини між ЄС і федерацією
Обсяг бюджету ЄС на 2013 р. складає прибл. 133,2 млрд. євро.
Таблиця 11: Приватизація асоційованих підприємств федерації з 1994 до 2013
рр. (станом на червень 2013 р.)
Бюджетний рік
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Таблиця 12: Огляд кредитного фінансування з 2012 до 2017 рр., млрд.
євро
1. Отримання чистого кредиту
1.1 Отримання кредитів на
1.1.1 Зустрічне фінансування
для погашень
1.1.2 Зміна власних запасів
1.1.3 Зміна запасів грошей, що
зберігаються
1.2 Отримання кредитів нетто
1.3 Бюджетний перерозподіл
Разом (1.1-1.3)
2. Погашення боргів
2.1 Строком погашення понад 4
роки
2.2 Строком погашення від 1 до
4 років
2.3 Строком погашення до 1 року
Погашення боргів разом (2.1-2.3)
2.4 Інші надходження для
погашення боргів
2.4.1 Внесок земель
2.4.2 Додаткові надходження/
доход Федерального банку
2.4.3 Пожертви
Разом (2.1-2.4)

Факт
2012

2013

Проект
2014

Фін.
план
2015

Фін.
план
2016

Фін.
план
2017

232,6

224,2

209,0

199,9

176,2

221,0

-4,2
-1,7

2,8
-6,3

0,3
1,1

0,4
1,3

0,2
2,3

0,7
-1,5

22,5
-4,1
245,2

25,1
-5,8
240,1

6,2
0,0
216,5

0,0
0,0
201,6

0,0
0,0
178,8

0,0
0,0
220,3

88,1

92,1

85,5

93,8

87,4

113,5

67,8

62,6

55,4

56,5

52,4

55,1

76,7
232,6
0,0

69,5
224,2
0,0

68,2
209,0
0,0

51,2
201,6
0,0

36,4
176,2
0,0

52,5
221,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
232,6

0,0
224,2

0,0
209,0

0,0
201,6

0,0
176,2

0,0
221,0

5.2 Розподіл загальних податкових надходжень
За результатами робочої групи «Оцінка податкових надходжень» від травня
2013 року частка федерації в податкових надходженнях протягом 2013 – 2015
рр. стабілізується на рівні прибл. 42 % і наприкінці оціночного періоду в 2016 –
2017 рр. складе прибл. 42,5 %.
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Ілюстрація 14: Частки федерації, земель, громад і ЄС у загальних податкових
надходженнях у відсотках з 2000 до 2017 рр.

Ілюстрація 15: Фактичні частки в надходженнях за податками з обороту з
2000 до 2017 рр. у відсотках
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5.2.2 Додаткові федеральні відрахування
Загальний обсяг додаткових федеральних відрахувань у 2012 р. склав прибл.
11.4 млрд. євро, у 2013 р. він становитиме прибл. 10,9 млрд. євро, а в 2014 р. –
прибл. 10, 4 млрд. євро.
5.3 Відрахування федерації міжнародним і наднаціональним організаціям
(без внесків у бюджет ЄС)
Майже в усіх кошторисах Федерального бюджету передбачено федеральні
кошти для численних міжнародних і наднаціональних організацій з різними
завданнями.
6. Погляд на розвиток Федерального бюджету поза рамками фінансового
плану
6.1 Відсотки
Видатки за відсотками складуть за нинішнім оцінюванням наприкінці періоду
фінансового плану в 2017 р. прибл. 34,2 млрд. євро. Це пов’язано насамперед із
тим, що хоча заборгованість федерації й має бути зменшена в 2013 - 2017 рр., в
2012 -2014 рр. вона все ще зростала, а також із підвищенням відсоткових
ставок.
6.2 Видатки з забезпечення
Розвиток видатків федерації із забезпечення по окремих напрямках має такий
вигляд (порівн. 3.2.12.2):
Одержувачі забезпечення та видатки з забезпечення у федерації (без
залізниці та пошти).
Одержувачі забезпечення та видатки з забезпечення залізниці та пошти).
6.3 Поручництва
Максимальний ризик відшкодування федерації на основі поручництв, узятих
раніше згідно зі щорічним законом про бюджет у зовнішньоекономічних
відносинах, оцінюється до кінця 2017 р. прибл. у 100 млрд. євро (станом на
31.12.2012 р.)
6.4. Приватне авансове фінансування будівельних заходів
На основі рішень Федерального уряду за роками 1992, 1994 і 1998 приватними
коштами було авансом профінансовано 27 проектів з будівництва федеральних
магістралей. Майже половина цих проектів вже завершена достроково. За
даними на сьогодні зобов’язання федерації у зв’язку з цим склали прибл. 3,95
млрд. євро. До кінця 2012 р. було виплачено 3,24 млрд. євро.
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6.5. Державно-приватне партнерство
Державно-приватне партнерство як економічний варіант забезпечення присутнє
на всіх державних рівнях. При таких проектах в центрі уваги перебуває аналіз
життєвого циклу, при якому аналізуються не лише інвестиції як такі, а і непрямі
витрати. Наприклад, у нерухомості поруч із проектуванням та будівництвом це –
фінансування, експлуатація всього періоду використання, а можливо – і
утилізація по завершенні користування.
Основні проекти державно-приватного партнерства федерації стосуються таких
галузей, як будівництво, транспорт і оборона.
6.6 Асигновані кошти
Асигновані кошти – це винесені в бюджетному плані повноваження на
надходження зобов’язань для здійснення видатків у наступних бюджетних роках
(§§ 16, 38 Положення про федеральний бюджет).
У проекті бюджету на 2014 р. асигновані кошти складають прибл. 39, 1 млрд.
євро.
7. Перспективи загальноекономічного розвитку Німеччини до 2017 р.
Внутрішній валовий продукт (ВВП) у першому кварталі 2013 р. дещо зріс.
Зростання ВВП, очищене від зміни цін, календарних і сезонних коливань,
порівняно з попереднім кварталом склало 0,1 %. При цьому економічна
діяльність зазнала відчутного впливу тривалих холодів узимку, що
продовжувалися цілий перший квартал.
Кон’юнктурні дані раннього літа 2013 р. демонструють добрий старт німецької
економіки в другий квартал. Велика кількість «жорстких» індикаторів має
тенденцією руху вперед.
У 2013 р. загальноекономічне зростання в основному забезпечуватиметься
попитом на внутрішньому ринку. При цьому позитивний розвиток зайнятості та
доходів відчутно вплине на видатки споживачів – представників приватних
домогосподарств. Тим самим приватне споживання залишиться основною
опорою загальноекономічного зростання в цьому році.
7.2. Перспективи 2014 р.
Федеральний уряд розраховує, що розвиток кон’юнктури протягом 2014 р. буде
рухатися вперед. ВВП у цьому періоді має зрости дещо більше, ніж
загальноекономічний виробничий потенціал. Виходячи з цього, Федеральний
уряд очікує зростання ВВП у 2014 р. із елімінуванням коливань у ціні на 1,6 %
порівняно з попереднім роком. Таким чином, передбачення щодо зростання
перебувають у рамках актуального спектру прогнозів від червня 2013 р. (2014
р.: від +1,5 % до +2,5%).

Stand:

Erstellt von:

Seite 36

Translation supported by GIZ-Project “Support for the
reform of public finance management”
7.3 Економічний розвиток у середній перспективі до 2017 р.
7.3.1 Виробничий потенціал
Загальноекономічний виробничий потенціал згідно з весняними прогнозами
Федерального уряду в середньостроковій перспективі (2012 – 2017) зростатиме
на 1,2 % щороку. Утім, з огляду на демографічну ситуацію до 2017 р. зростання
потенціалу, вірогідно, дещо уповільниться. За припущенням, що реальне
зростання ВВП буде більшим за зростання потенціалу, прогалини виробництва
2014 р. у подальшому зменшаться, і в 2017 р. буде досягнуто нормальної
кон’юнктурної ситуації.
7.3.2 Загальноекономічні рамкові умови
Для загальноекономічних прогнозів потрібна велика кількість частково технічних
припущень ситуації на зовнішньому та внутрішньому економічних ринках, які
можна було б покласти в основу розрахунків.
7.3.3 Результати
За названих вище припущень і передумов Федеральний уряд очікує таких
результатів за основними загальноекономічними показниками:





загальноекономічний виробничий потенціал у період з 2013 до 2017 рр.
має зростати на 1,2 % щороку;
німецька економіка рухається у напрямку нормальної кон’юнктурної
ситуації;
ситуація на ринку праці і в середньостроковій перспективі
залишатиметься доброю;
економічне зростання впродовж усієї середньострокової перспективи
забезпечуватиметься за рахунок попиту на внутрішньому ринку, що
опосередковано отримує вигоди і від добрих зовнішньоекономічних
перспектив.

Таблиця 17: Економічно активні громадяни, продуктивність і економічне
зростання
Таблиця 18: Використання валового внутрішнього продукту за ринковими
цінами (у відповідних цінах)
Рік
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