Матеріали для семінарів 13.-15.05.2014р.
Місія німецького експерта з питань реалізації
стандартів ЄС в управлінні державними фінансами
пані д-р Ельке Бауманн
(Федеральне міністерство фінансів Німеччини)
на тему:
«Планування та формування реалістичного та
прозорого бюджету»

м.Київ, Україна 2014

1

Електронна версія матеріалів на сайті проекту GIZ
«Підтримка реформи управління державними фінансами»
http://pfm.in.ua/

2

Теми до обговорення
Семінари у Києві, 13.-15.05.2014
1. Регуляторні акти:
o Пакт про стабільність та зростання (ПСЗ) => в його основі лежить
дотримання меж бюджетного дефіциту розміром 3 % від ВВП та рівня державної
заборгованості менше 60% згідно Маастрихських критеріїв; з часу реформи 2005
року середньостроковою бюджетною метою визначено вищу межу структурного
дефіциту, яка також враховує демографічні зміни.
o Пакт Шести (sixpack) (= обмеження ПСЗ у зв’язку з європейською кризою
державної заборгованості) – це 6 постанов та директив, що стосуються
середньострокових бюджетних рамок та статистики.
o Фіскальний договір: Договір між 25 державами-членами ЄС щодо подальшого
посилення фінансово-політичної та економічно-політичної координації. Крім
цього сторони договору зобов’язуються впровадити єдині обов’язкові
довгострокові бюджетні правила у свої національні законодавства.
o Пакт Двох (twopack): доповнюючи Пакт Шести, - бюджетно-політичний та
економічно-політичний нагляд за державами Єврозони. Центральний елемент
першої постанови (1) – це перевірка національних бюджетів вже на стадії
планування, передбачається точніший нагляд за державами-членами в стадії
дефіциту. Друга постанова (2) повинна призначати посилений контроль за
державами-членами, яких торкнулися істотні труднощі щодо їх фінансової
стабільності, або які отримують фінансову допомогу.
2. Звіти та процедури:
o Вимоги до хорошої статистики – загальна національна система
розрахунків як стандартна класифікація (Європейська система загальних
національних розрахунків - VRG)
o Програми стабільності, точніше, Програми конвергенції (щорічно), у яких
відображені середньострокова фінансова політика та досягнення
середньострокової бюджетної мети. => Вони вбудовані у так званий
«Європейський Семестр» (шестимісячний цикл, що починається з початку року,
під час якого координаційні процеси в рамках ПСЗ та Стратегії «Європа 2020»
узгоджуються один з одним, а держави-члени завчасно отримують політичні
директиви та рекомендації для своїх бюджетних процесів).
o Маастрихтські повідомлення (нотифікації) (кожного півроку) щодо
очікуваного стану дефіциту та заборгованості поточного року на основі даних, які
є в наявності до цього моменту (включно з даними останніх чотирьох років)
o Процедура, що пов’язана з надмірним дефіцитом: зобов’язання чи вимоги,
можливості застосування санкцій
o Процедури щодо усунення та корегування економічних неврівноваг =>
механізм раннього попередження із шкалою оцінки.
3. Нагладові органи:
o Рада стабільності (завдання, склад ради)
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o

також незалежні
економічно-дослідні
інститути, Еспертна рада з оцінки економічного розвитку, Німецький
Федеральний Банк, Федеральна та Земельні рахункові палати

4. Основа для складання бюджету
 Загальноекономічні прогнози
o Відбуваються у Внутрішньоміністерському робочому колі, 3-разове щорічне
прогнозування в коротко- та середньостроковій перспективі (до завершення
фінансового планування); у січні - Щорічний економічний звіт.
o Спосіб роботи: аналітично-ітеративна процедура оцінки, центральна модель та
супутні моделі
o Середньостроково важлива також потенційна оцінка – нормальний показник
продуктивних факторів
o Конкуренція по розробці оцінок між незалежними економічно-дослідними
інститутами, Експертною радою з оцінки економічного розвитку, Німецьким
Федеральним Банком, Організацією економічного співробітництва та розвитку
OECD, Єврокомісією, Міжнародним валютним фондом IMF => власне
прогнозування не може “випадати з рамок”

o
o

o
o

Робоча група „Оцінка податкових надходжень“
На основі відповідного макроекономічного прогнозування
Незалежний орган, що складається з Федерального міністерства фінансів
Німеччини, а також з економічно-дослідних інститутів, Експертної ради з оцінки
економічного розвитку, Федерального банку, представників Федеральних земель
Оцінка всіх видів податкових надходжень в коротко- та середньостроковій
перспективі
Оцінка результатів змін у податковому законодавстві

5. Приклади впровадження європейських стандартів у фінансовій політиці
Німеччини
 Фіскальний федералізм у Німеччині, федеральний устрій, що відноситься до держави
 Фіскальні правила окремих державних рівнів, особливо, «боргове гальмо» федерації
та федеральних земель (Конституція, просте законодавче оформлення, обґрунтування
переходу від „золотого правила“ до правила врівноваження бюджету, вимоги,
контрольні механізми)
 Складання бюджету, наприклад: Федеральний бюджет
o Типовий перебіг процесів складання, прив’язка до часу та парламенту
/законодавче затвердження за процедурою «згори донизу»
o Законодавчі основи, вимоги до бюджетної політики
o Фінансовий план: середньострокове бюджетне планування та прогнозування
(середньострокове фінансове планування) => поряд з урядовим проектом
бюджету на наступний рік (t+1) завжди складається фінансовий план, який задає
контрольні показники для наступних трьох років (t+2 до t+4)
 Застосування/Переведення бюджетних даних (основним чином, це камеральна
касова статистика) у дані Європейської системи загальних національних розрахунків
(VRG) у відповідності з європейськими стандартами

Для всього діє такий девіз: прозорість – оприлюднення – комунікація!
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СТАБІЛЬНІ

Б ЮД Ж Е Т И

НАЦІОНАЛЬНІ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКІ ФІСКАЛЬНІ
ПРАВИЛА

ВІЗИТНА КАРТКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ:
результати сприятливої для
зростання консолідації

Боргове гальмо, Федерація
Межа дефіциту з 2016 р.

Нова структурна заборгованість
Граничні показники, Федерація
2014

0,35% ВВП

+0,07% ВВП

Фіскальний договір
Межа дефіциту

Структурний загальнодержавний
надлишок фінансування 2013 р.

0,5% ВВП

+0,7% ВВП

Пакт про стабільність і зростання
Межа дефіциту за Маастрихтським
договором

Номінальний загальнодержавний
надлишок фінансування 2013 р.

0,0% ВВП

3% ВВП
Пакт про стабільність і зростання
Межа державного боргу за
Маастрихтським договором

Державний борг за
Маастрихтським договором 2013

60% ВВП

78,4% ВВП

Пакт про стабільність і зростання
Припис щодо скорочення боргу
2014 р. згідно з правилом 1/20

Державний борг за
Маастрихтським договором 2014
Проекція

78% ВВП

76% ВВП
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Реформа Економічного та монетарного союзу
Внаслідок глобальної фінансово-економічної кризи деякі країни Європи в минулих
роках потрапили в складне фінансове становище. Причинами цього були відсутність
структурних реформ, слабка конкурентоспроможність, нераціональна бюджетна
політика та недостатнє регулювання фінансових ринків. Внутрішня вартість (квота
інфляції) та зовнішня вартість євро (обмінні курси) залишалися у кризові роки
стабільними, але функціональна спроможність монетарного союзу потрапила під
значний тиск. Для забезпечення тривалої стабільності євро-зони було ухвалено
проведення далекосяжних заходів:
І. Новий бюджетний нагляд: Фіскальний договір та нові бюджетні положення Пакту
про стабільність і зростання спрямовані на скорочення та обмеження державної
заборгованості країн-членів, а також на те, щоб у майбутньому повністю уникнути
структурних дефіцитів. З метою контролю країни-члени мають регулярно звітуватися
в рамках «Європейського семестру» перед Європейською Комісією.
ІІ. Нове економічне управління: Спільна стратегія зростання, Пакт про стабільність
і зайнятість та Пакт «Євро-Плюс» повинні посилити конкурентоспроможність країн
євро-зони. Процедура запобігання та корекції економічного дисбалансу сприятиме в
майбутньому координації та нагляду за економічною політикою.
ІІІ. Регулювання фінансового ринку: на основі національних, європейських та
світових заходів регулювання фінансового ринку він отримує нові рамкові умови,
завдяки яким фінансове господарство знову почне виконувати функцію
обслуговування реальної економіки.
ІV. Механізми стабілізації: Щоб швидко впоратися з кризовими ситуаціями, поруч з
Європейським стабілізаційним механізмом (ESM) та тимчасовою захисною
парасолькою (EFSF, EFSM) існують дієві допоміжні механізми.
Заходи, спрямовані на тривалу стабілізацію євро
Стабільні
Бюджети

Стабільна
економіка

Стабільні фінансові ринки

Новий бюджетний нагляд

Нове економічне управління

Регулювання фінансового ринку

 Європа 2020
 Пакт Євро-Плюс
 Процедура
економічного
нагляду







 Фіскальний договір
 Пакт про стабільність
зростання
 Європейський семестр

і

Механізми стабілізації
 Європейський стабілізаційний механізм (ESM)
 Європейський Фонд фінансової стабільності (EFSF)
 Європейський механізм фінансової стабільності (EFSM)
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Відповідальність
Справедливість
Стабільність системи
Нагляд
Прозорість

Нове економічне врядування в ЄС
Криза суверенної заборгованості в окремих країнах ЄС продемонструвала потребу в
підвищенні конкурентоспроможності Союзу та його членів, а також у попередженні
хибних вивертів у розробці економічної політики в майбутньому. Для цього
державами-членами ЄС була запроваджена серія нових механізмів управління
економічною політикою.
Стратегія розвитку «Європа-2020» визначає цілі, спрямовані на посилення розвитку
та покращення працевлаштування. У відповідності до Пакту «Євро-плюс», державичлени щорічно зобов’язуються вживати конкретні заходи для досягнення цих цілей.
Розроблено новий механізм макроекономічного контролю, покликаний виявляти та,
за необхідності, виправляти небажані тенденції. Усі ці заходи об’єднані в єдиному
циклі координації, який називається «Європейський семестр».

Стратегія розвитку «Європа-2020»
На своєму саміті в липні 2012 р. голови держав та урядів держав-членів ЄС
розробили проект стратегії розвитку, покликаної забезпечити, аби ЄС вийшов із
кризи ще сильнішим. За період до 2020 року це мало б перетворити ЄС на
високотехнологічну, сталу та інклюзивну економічну зону з високими рівнями
працевлаштування та продуктивності праці. Проектом стратегії визначені п’ять
основних цілей:
•
Більше робочих місць: збільшити відсоток
населення віком від 20 до 64 років з 69% принаймні до 75%.

працевлаштованого

•
Більше інновацій: інвестувати 3% ВВП у науково-дослідницькі та
дослідно-конструкторські роботи.
•
Більший захист клімату та перехід до сталого енергозабезпечення з
відновних джерел: досягти кліматичних цілей та цілей енергозабезпечення “20-2020”, що передбачають скорочення викидів парникових газів не менш ніж на 20%
порівняно з рівнями 1990 р., збільшення питомої ваги відновних джерел енергії в
кінцевому енергоспоживанні до 20%, та підвищення на 20% енергоефективності.
•
Більше освіти: скоротити відсоток тих, хто припинив шкільне навчання, з
поточних 15% до 10%; також збільшити відсоток населення у віковій групі між 30 та
34 роками, що отримало вищу освіту, з 31% до принаймні 40%.
•
Зменшення бідності: скоротити кількість тих, хто знаходиться на межі
бідності, принаймні на 20 мільйонів.
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Основні ініціативи для досягнення цілей
Для сприяння в досягненні зазначених цілей та виконання стратегії розвитку
«Європа-2020» на рівні ЄС та окремих його держав-членів розроблені численні
заходи. Зокрема, цей процес підтримуватиметься сімома основними ініціативами на
рівні ЄС:
•
Інноваційний Союз: покращення базових умов та доступу для
фінансування дослідницької та інноваційної діяльності.
•
Молодь на марші: покращення ефективності діяльності освітніх систем
та сприяння виходу молоді на ринок робочої сили.
•
Цифровий порядок денний для Європи: прискорення поширення
високошвидкісного Інтернет-доступу та використання переваг єдиного цифрового
ринку для домопогосподарств та компаній.
•
Ресурсоефективна Європа: сприяння відмежуванню економічного
зростання від використання ресурсів, підтримка переходу до економіки з низьким
рівнем споживання вуглеводнів, збільшення використання відновних джерел енергії,
модернізація транспортної галузі та сприяння енергоефективності.
•
Промислова політика для ери глобалізації: поліпшення умов
підприємництва (зокрема, для МСП) та формування міцної, сталої та глобально
конкурентоспроможної промислової бази.
•
Порядок денний для нових навичок, вмінь та робочих місць:
модернізація ринків робочої сили, інтенсифікація трудової участі та покращення
співвідношення між пропозицією робочої сили та попитом на неї.
•
Європейська платформа проти бідності: забезпечення суспільного та
територіального згуртування.
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Європейський семестр
Ухвалений Європейською Радою у червні 2010 р. «Європейський семестр» є циклом
координації фіскальної та економічної політики, а також політики щодо
працевлаштування. Ідея полягає у розвиткові комунікації між національними урядами
та ЄС та у здійсненні внеску у необхідні реформи фінансової та економічної політики.
У минулому координація економічної політики згідно з Пактом стабільності та
зростання була відокремленою від координації економічної політики згідно зі
стратегією «Європа-2020». Зараз ці дві сфери гармонізовані й тимчасово узгоджені.
Вони доповнюватимуться новою процедурою макроекономічного контролю та Пактом
«Євро-плюс».
«Європейський семестр» відповідає визначеному шестимісячному циклу, що
починається на початку кожного року. Держави-члени отримують основні настанови
та рекомендації, котрі, як очікується, вони мають враховувати у своїх національних
бюджетних процедурах. ЄС, у свою чергу, може завчасно реагувати на події у
державах-членах. Це забезпечує більш профілактичний характер координації та
контролю за бюджетною та економічною політиками в ЄС. Уперше «Європейський
семестр» був запроваджений у 2011 р.

Січень
Європейська
Комісія

Рада
Міністрів

Європейський
Парламент

Європейська
Рада

Лютий

Березень

Квітень

представляє
Річне
дослідження
розвитку

Травень

Червень

Липень

Напрацьовує рекомендації
для держав-членів на основі
НПР та ПСК

обговорює
Річне
дослідження
розвитку

Надає конкретні
рекомендації по
країнах

обговорює
Річне
дослідження
розвитку
Розробляє політичні
рекомендації на Весняному
саміті
ухвалюють національні програми
реформ (НПР) та програми
стабільності та конвергенції
(ПСК)

Державичлени
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Ухвалює
конкретні
рекомендації по
країнах

Пакт «Євро-плюс»
Для подальшого зміцнення та координації економічної основи економічного та
валютного союзу, а також з метою покращення узгодженості та координації розробки
економічної політики між державами-членами, голови держав та урядів держав зони
євро у березні 2011 року ухвалили Пакт «Євро-плюс».
Окрім країн зони євро, до Пакту також приєдналися Болгарія, Данія, Латвія, Литва,
Польща та Румунія. Пакт є відкритим для приєднання також інших Держав-членів
ЄС.
Пакт «Євро-плюс» покликаний сприяти розвиткові у державах-членах Пакту, а також
зближенню економічних умов у різних країнах на вищому рівні. Пакт спрямований
головним чином на заходах та діях, що належать до національної компетенції
держав-членів, зокрема, стосовно:
... підвищення конкурентоспроможності;
... значного покращення працевлаштування;
... забезпечення довгострокової сталості державних фінансів; та
... укріплення фінансової стабільності
Договір для розвитку та
працевлаштування
На засіданні Європейської Ради,
що відбулося 28 та 29 червня 2012
р., голови держав та урядів уклали
договір, в рамках якого вони
домовилися про додаткові заходи
задля
сприяння
розвитку,
інвестиціям та працевлаштування,
а
також
про
підвищення
конкурентоспроможності Європи.
Головною складовою є мобілізація
коштів на підтримку національного
розвитку в розмірі 120 млрд. євро
(що дорівнює майже 1% валового
національного доходу ЄС).

Учасники
погоджуються
стосовно
щорічних національних заходів у формі
добровільних зобов’язань з метою досягнення
цілей, визначених ними для впровадження
впродовж наступних дванадцяти місяців.
Ці зобов’язання мають бути якомога
більш конкретними та придатними до кількісної
оцінки, а також мають бути орієнтовані
відносно
випробуваних
та
перевірених
процедур
в
інших
державах-членах.
Національні програми реформ (НПР) та
Програми стабільності та конвергенції (ПСК)
мають
включати
в
себе
звіти
про
впровадження цих заходів. Ці програми
оцінюватимуться
Європейською
Комісією,
Європейською Радою та Єврогрупою в якості
складової «Європейського семестру».
Жодна країна не може бути примушена
до фактичного виконання узгоджених заходів,
але затвердження Пакту «Євро-плюс» на рівні
голів держав та урядів забезпечує значний
тиск щодо виконання взятих зобов’язань.
Більше того: Пакт демонструє готовність
держав-членів, які є його учасницями, до
інтенсифікації
координації
національних
політик.
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Механізм макроекономічного контролю
До цього часу системної процедури моніторингу розробки економічної політики
Держав-членів ЄС поза межами бюджетної сфери не існувало. Також не
спостерігалося досить адекватної та ефективної протидії негативним тенденціям.
При цьому невирішені структурні проблеми та слабкості у міжнародній
конкурентоспроможності здатні створювати значну макроекономічну напругу та
нерівновагу, що, у свою чергу, може нести ризики для стабільності євро-зони та ЄС в
цілому.
Враховуючи ці обставини, ЄС створив процедуру уникнення та коригування
макроекономічних нерівноваг. Ця процедура спрямована на визначення вже на
ранньому етапі негативних «аномалій» в економічній політиці держав-членів та
своєчасну протидію «хибній» економічній політиці. Процедура є складовою
«Європейського семестру» й включає в себе систему завчасного попередження (яка
описується як запобіжна складова) та процедури виправлення серйозних негативних
тенденцій (відомі як коригуюча складова).

Система завчасного
контролю
ШКАЛА ОЦІНКИ
Система
попередження

•
Визначає країни, що з
макроекономічної
точки зору
«вибиваються з групи»
інших країн ЄС
• Європейська Комісія
публікує звіт про
результати оцінки
потенційних ризиків

ОЦІНКА
Рада ECOFIN оцінює
звіт Комісії

попередження

механізму

Поглиблений аналіз
Комісія проводить
поглиблене дослідження
країни на основі інших
індикаторів та аналітичних
інструментів:
• Інші рекомендації Ради
• Національні програми
реформ (НПР), Програми
стабільності та конвергенції
(ПСК)
• Попередження
Європейської шкали
системних ризиків (ЄШСР)
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макроекономічного

Можливі результати
1. Нерівноваг не
виявлено: кінець процедури

2.Виявлено макроекономічну
нерівновагу: Комісія та Рада
надають рекомендації
3. Виявлено значну
макроекономічну
нерівновагу: Комісія та Рада
ініціюють
процедуру
за
коригуючою складовою

Запобіжна складова механізму макроекономічного контролю
Система завчасного попередження призначена для визначення макроекономічних
ризиків у Державах-членах ЄС на ранньому етапі. Для визначення ступеню
значущості існуючих чи потенційних нерівноваг між державами-членами та їхнього
можливого негативного впливу на функціонування економічного та валютного союзу
використовується широкий спектр індикаторів (який називають шкалою оцінки). Якщо
система видає попередження щодо певної держави-члена, країна піддається
поглибленому експертному аналізу. Якщо аналіз вказує наявність чи невідворотність
певної шкідливої нерівноваги, держава-член, в якій ця нерівновага виявлена,
отримує рекомендації з реагування на виявлені проблеми.
Шкала оцінки
Шкала оцінки застосовується для виявлення негативних тенденцій у Державахчленах ЄС, здатних призводити до небезпечних макроекономічних нерівноваг у ЄС.
Приклади негативних тенденцій включають в себе випадки «перегріву» національної
економіки, збільшення обсягу кредитів чи підвищення цін на нерухомість. Шкала
оцінки містить конкретні порогові значення цих індикаторів. Якщо індикатор країни є
меншим або більшим за таке порогове значення, проводиться перевірка з метою
визначення ступеню ризику та (за необхідності) проводиться поглиблений аналіз.
Шкала оцінки в рамках механізму макроекономічного контролю
Порогове
значення
• Сальдо платіжного балансу (ковзаючий середній показник за три • дефіцит >
роки у відсотках до ВВП)
4%
надлишок
>
6%
• Чисті міжнародні активи (% ВВП)
• нижче 35%
• Зменшення частки експортного ринку (за 5 років)
•більш ніж на
6%
• Збільшення видатків на робочу силу в перерахунку на одиницю •більш ніж на
продукції (за 3 роки)
9%
• Коливання реального ефективного обмінного курсу (за 3 роки)
• вище 5%
• Недержавний борг (% ВВП)
• вище 160%
• Державний борг (% ВВП)
• вище 60%
• Кредитні потоки в недержавному секторі (% ВВП)
• вище 15%
• Річне підвищення цін на нерухомість (відносно цін споживчого • вище 6%
ринку)
• Середній показник безробіття (ковзаючий середній показник за 3 • вище 10%
роки)
• Річне збільшення усіх загальних зобов’язань фінансового сектору
• вище 16,5%
Індикатори нерівноваг
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Коригуюча складова механізму макроекономічного контролю
Якщо аналіз демонструє наявність особливо серйозної нерівноваги (що змушує до
висновку про можливі негативні наслідки для інших країн та ЄС в цілому),
виконується процедура, передбачена коригуючою складовою. Ця процедура
зобов’язує державу-члена виправити нерівновагу шляхом вжиття відповідних
коригуючих заходів; вона є подібною до заходів боротьби з дефіцитом бюджету в
рамках процесу бюджетного моніторингу. Якщо країна зони євро не виконує своїх
зобов’язань – наприклад, не вживає відповідних контрзаходів – на неї можуть
накладатися фінансові штрафні санкції.

Нове економічне управління ЄС


Низка криз, що слідують одна за одною, оголила слабкі місця управління
економікою ЄС. Процедури, що існували до цього часу, не змогли запобігти
нерівномірному розвитку економіки країн-членів та послідовному послабленню
міжнародної конкурентоспроможності деяких країн. За допомогою нових
механізмів економічного управління ці слабкі місця мають бути усунені.



Стратегія зростання «Європа 2020» спрямована, серед іншого, на те, щоб країничлени виходили посиленими з криз, і Європейський Союз ставав раціональною,
сталою та інтегративною економічною зоною з високим рівнем зайнятості та
продуктивності.



Для досягнення цілей стратегії зростання та посилення економічної основи
Економічного та монетарного союзу, країни євро-зони та інші країни-члени ЄС
ухвалили Пакт про посилення конкурентоспроможності. У рамках Пакту ЄвроПлюс вони зобов’язуються проводити кожного року відповідні заходи на
національному рівні.



Крім того, була запроваджена нова процедура запобігання та корекції економічних
дисбалансів. Завдяки цій процедурі ЄС може раніше, ніж дотепер, розпізнавати
хибний розвиток і надавати рекомендації з проведення заходів, спрямованих на
зменшення шкідливих дисбалансів. У разі невиконання цих рекомендацій, країнам
євро-зони загрожують штрафні санкції.



Єдиний координаційний цикл – «Європейський семестр» - тепер краще поєднує
елементи економічного управління з елементами бюджетного нагляду.
Європейська Комісія раніше, ніж дотепер, надає свої рекомендації, які, таким
чином, можуть легше враховуватися в національних бюджетних процедурах та
при ухваленні економіко-політичних рішень.
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Новий бюджетний нагляд ЄС
На основі вимог Пакту про стабільність і зростання, Фіскального договору та
Європейського семестру європейські країни створили дієву систему бюджетного
нагляду. Вона сприяла покращенню бюджетної дисципліни в окремих державах і
забезпеченню здорової системи державних фінансів у майбутньому.

Пакт про стабільність і зростання
Пакт про стабільність і зростання (ПСЗ) виходить з Маастрихтського договору 1992
року. Щоб вступити до Монетарного союзу, країни-кандидати повинні були виконати
так звані критерії конвергенції. Ці критерії мали забезпечити стабільний рівень цін,
довгострокові стабільні відсоткові ставки та курси валютного обміну, а також граничні
показники державної заборгованості країн-членів. Завдяки Пакту про стабільність і
зростання Економічний та монетарний союз у 1997 році отримав чіткі правові рамки
для кращої координації та нагляду за фінансовою політикою країн-членів
Європейського Союзу. Зокрема, була визначена верхня межа дефіциту бюджету в
розмірі 3% від валового внутрішнього продукту (ВВП) – економічної спроможності
країни – а також квота державної заборгованості в розмірі 60% від ВВП. Мета
полягала в тому, щоб запобігти фінансово-політичним помилкам за сприятливого
економічного розвитку, які в складні економічні часи можуть вивести ситуацію з-під
контролю.

Реформа Пакту про стабільність і зростання
Криза державного боргу оголила слабкі місця Економічного та монетарного союзу.
Тому країни-члени ЄС провели широку реформу Пакту про стабільність і зростання.
Нові положення набули чинності в грудні 2011 року. Наступні зміни покликані
забезпечити кращу бюджетну дисципліну:
 поряд із граничним показником дефіциту бюджету в 3% від ВВП на передній
план зараз виходить (так само як і у випадку з німецьким борговим гальмом)
середньострокова мета - структурно (тобто «очищений» від кон’юнктурних та
одноразових впливів) збалансований бюджет;
 країни ЄС, квота державної заборгованості яких перевищує 60% від ВВП,
повинні щороку скорочувати на одну двадцяту той обсяг державної
заборгованості, який виходить за цей граничний показник;
 була запроваджена ступінчата та автоматизована система штрафів.
Рекомендоване Європейською Комісією рішення щодо санкцій набуває
чинності, якщо Рада Європейського Союзу (у складі країн євро-зони) його не
відхиляє (для цього необхідна так звана зворотня кваліфікована більшість);
 по відношенню до бюджетного регулювання в окремих країнах-членах діють
певні мінімальні стандарти. Це забезпечує транскордонну прозорість та
порівнянність бюджетів;
 бюджетні дані обліковуються на основі чітких стандартів, дотримання яких
контролюється Європейською службою статистики ЄВРОСТАТ. Держави, які
подають недостовірні статистичні дані щодо дефіциту бюджету та державного
боргу, мають рахуватися з високими штрафами.
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Процедури Пакту про стабільність і зростання
Пакт про стабільність та зростання містить положення щодо запобігання
заборгованості (так звана «превентивна рука») і положення щодо обмеження
заборгованості (так звана «коригуюча рука»).


Запобігання: країни-члени мають щорічно надавати програми із стабілізації та
конвергенції. В цих програмах описуються заходи для досягнення структурно
(майже) збалансованого бюджету. Європейська Комісія та Рада ЄС
перевіряють їх. Якщо країна-член суттєво відхиляється від принципів
стабільної бюджетної політики, Рада ЄС може рекомендувати заходи для
усунення недоліків. У разі несвоєчасного впровадження рекомендованих
заходів можливе стягнення штрафів.



Корекція: якщо країна-член перевищує законодавчо закріплену верхню межу
дефіциту бюджету або в недостатній мірі скорочує свій державний борг,
запроваджується так звана процедура з бюджетного дефіциту. Рада ЄС
рекомендує в рамках цієї процедури заходи коригування і визначає строки
їхнього виконання. З 2011 року є чинним положення, що вже при відкритті
багатоступінчатої процедури з бюджетного дефіциту з країн євро-зони
стягується грошовий штраф. Якщо вони вчасно не виконують рекомендації
Ради ЄС, їм загрожують подальші санкції.
Пакт про стабільність і зростання: нові правила запобігання
заборгованості

Сценарій 1

П
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Країна-член
- не перевищує межу дефіциту в 3%
- суттєво відхиляється від середньострокової цілі збалансованого бюджету

Попередж
ення на
ранній
стадії

Комісія оприлюднює попередження і рекомендує Раді відповідні заходи

Контроль

Комісія перевіряє виконання призначених заходів

Рада призначає країні-члену відповідні заходи
Строк виконання: 5 місяців (3 місяці у важких випадках)

У разі недостатнього виконання заходів країною-членом
призначених заходів

Рада констатує невиконання

Санкції
для країн
євро-зони

Комісія надає пропозицію щодо санкцій (0,2% від ВВП як внесок під відсотки)
Рішення щодо санкцій набуває чинності через 10 днів, якщо Рада не відхиляє
цього рішення кваліфікованою більшістю голосів.
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Пакт про стабільність і зростання: чіткі правила обмеження заборгованості
Країна-член
Сценарій 2

К
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ю
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а

- перевищує межу дефіциту в 3% та/або
- у недостатній мірі скорочує свій державний борг
Всі країни-члени ЄС

Відкриття
процедури
з дефіциту

Країни євро-зони

Комісія констатує занадто високий
дефіцит та/або недостатнє скорочення
держ.боргу
Рада відкриває процедуру і висуває чіткі
вимоги щодо зменшення дефіциту та/або
квоти держ. боргу. Строк виконання: 6
місяців (3 місяці у важких випадках)

Через макс. 1 місяць:
Стягнення
безвідсоткового
внеску (0,2% від ВВП)

У разі недостатнього виконання вимог країною-членом

р
у
к
а

Часове
відтермінуван
ня

Рада констатує, що заходи коригування не
впроваджуються, і протягом двох місяців
висуває наступні вимоги з консолідації
бюджету

Через макс. 1 місяць:
Стягнення грошового
штрафу

Посилення санкцій у
разі подальшого
невиконання вимог

Фіскальний договір
У березні 2012 року 25 країн-членів ЄС підписали Договір про стабільність,
координацію і управління в Економічному та монетарному союзі, коротко
«Фіскальний договір». Він доповнює та посилює реформований Пакт про стабільність
і зростання. Фіскальний договір зобов’язує країни до запровадження єдиних та
обов’язкових бюджетних правил у національні системи права, бажано на рівні
Конституції. Договір набув чинності 1 січня 2013 року. Сторони Договору, які мають
євро в якості національної грошової одиниці, або подали відповідну заяву,
зобов’язані запровадити фіскальні положення Договору в національне законодавство
до 1 січня 2014 року. В Німеччині Бундестаг та Бундесрат 29 червня 2012 року
ратифікували цей Договір. У порівнянні з діючим законодавством Фіскальний договір
містить наступні нові положення:





Нижча межа дефіциту: річний структурний («очищений» від кон’юнктурних та
одноразових впливів) дефіцит бюджету окремих держав не має перевищувати
межу в 0,5% від ВВП – крім тих випадків, коли квота державної заборгованості
становить значно менше 60% від ВВП.
Юридична обов’язковість: боргове гальмо має бути запровадженим на
законодавчому рівні в національне право, бажано на рівні Конституції.
Можливості оскарження та санкцій: запровадження боргового гальма в
національне право може бути предметом скарги в Європейському суді. Країни-
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члени, які ігнорують рішення Європейського суду, мають рахуватися із
штрафами. Передбачаються штрафи в розмірі до 0,1% від ВВП.
Власна відповідальність та нагляд: країни-члени, щодо яких відкрита
процедура з дефіциту, повинні розробити програму з бюджетного та
економічного партнерства. Ця програма затверджується і контролюється
Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією.
Голосування щодо процедури з бюджетного дефіциту: відкриття та
посилення процедури з бюджетного дефіциту відбувається квазі-автоматично.
Це означає, що країна з надмірним дефіцитом бюджету може лише тоді
уникнути штрафів, якщо кваліфікована більшість країн-членів висловиться
проти відповідної пропозиції Європейської Комісії (зворотня кваліфікована
більшість).
Обмін на європейському рівні: Договір встановлює краще політичне
управління євро-зоною, зокрема шляхом проведення регулярних, мінімум двічі
на рік, конгресів країн євро-зони на вищому рівні.
Так забезпечується запровадження боргового гальма в
національне право

Фіскальний
договір набуває
чинності

Боргове гальмо
запроваджене

Строк запровадження
боргового гальма: 1 рік

Комісія перевіряє
запровадження
країною-членом

У разі не
запровадження
країною-членом

Країна-член
запроваджує
боргове гальмо
За головування трьох
подається скарга до
Європейського суду
(протягом 3 місяців)
Країна-член і
надалі не
запроваджує
боргове гальмо
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За головування
трьох подається
друга скарга до
Європейського
суду

Санкції в
розмірі до
0,1% від ВВП

Фіскальний договір та Європейський стабілізаційний механізм
(ЄСМ)
Солідарність та стабільність – дві сторони однієї медалі. Надання фінансової
допомоги через Європейський стабілізаційний механізм тісно пов’язано з Фіскальним
договором. Допомогу в рамках ЄСМ у майбутньому зможуть отримувати лише ті
держави, які ратифікували фіскальний договір до 1 березня 2013 року і найпізніше
через рік після набуття чинності Фіскального договору запровадять положення
боргового гальма в національне законодавство.
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Завдання Ради стабільності
Рада стабільності у відповідності до ст. 109а Основного Закону здійснює регулярний
нагляд за бюджетами Федерації та федеральних земель. Вона визначає, чи загрожує
територіальним органам влади скрутне бюджетне становище. В такому випадку Рада
стабільності узгоджує з відповідним територіальним органом влади програму санації.
Крім того, закон делегує Раді стабільності додаткові завдання.
Бюджетний нагляд
Згідно із ст. 109а Основного закону та § 3 Закону про Раду стабільності, центральним
завданням Ради стабільності є регулярний нагляд за бюджетами Федерації та
федеральних земель.
Визначення загрози скрутного бюджетного становища
Згідно з § 4 Закону про Раду стабільності Рада ухвалює рішення стосовно того, чи
загрожує територіальному органу влади скрутне фінансове становище, на основі
широкої перевірки.
Програми санації
Якщо Рада стабільності визначить, що Федерації чи федеральній землі загрожує
скрутне бюджетне становище, Рада узгоджує з відповідним територіальним органом
влади програму санації у відповідності до § 5 Закону про Раду стабільності.
Нагляд за дотриманням зобов’язань з консолідації
Згідно з § 2, абз. 2 Закону про надання допомоги на консолідацію Рада стабільності
здійснює нагляд за дотриманням зобов’язань з консолідації, які мають виконуватися
федеральними землями Берлін, Бремен, Саарланд, Саксонія-Ангальт та ШлезвігГольштейн, щоб до 2019 року отримувати допомогу на консолідацію.
Звіти з прогресу за програмою «Розбудова Сходу»
Згідно з § 11, абз. 2 Закону про фінансове вирівнювання Рада стабільності розглядає
звіти з прогресу за програмою «Розбудова Сходу», які подаються східнонімецькими
федеральними землями, і висновок Федерального уряду щодо цих звітів.
Координація бюджетного та фінансового планування
Згідно з § 51 Закону про бюджетні принципи Рада стабільності проводить
консультації щодо загальноекономічних та фінансових рамкових умов під час
розробки бюджетного та фінансового планів Федерації, федеральних земель та
територіальних громад.
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Федеральне міністерство фінансів

Матеріали щодо боргового правила Федерації згідно із ст. 115
Основного Закону
Вихідна ситуація
Нове боргове правило вперше застосовується у федеральному бюджеті 2011 року. Так
зване «боргове гальмо» приходить на заміну діючого до 2010 року «золотого правила»
згідно із ст. 115 Основного Закону в старій редакції (ОЗ, ІІІ «Правові засади»).
Мал. 1: Динаміка державного боргу з 1950 по 2009 р.р.
Борг зведеного державного бюджету
У % до ВВП

Територіальні громади
Федеральні землі
Спец. бюджет Федерації
Федерація

Графік 1 унаочнює суттєве зростання заборгованості зведеного державного бюджету,
починаючи з набуття чинності ст. 115 Основного Закону в старій редакції наприкінці 1960-их
років. Це демонструє як динаміка розвитку державного боргу, так і співвідношення державної
заборгованості та номінального валового внутрішнього продукту (ВВП). У 2009 році розмір
державної заборгованості Федерації та федеральних земель, включно із їхніми
спеціальними бюджетними фондами, становив відповідно 43,7% та 21,9%. У 1970 році
державний борг дорівнював лише відповідно 8,2% та 3,9% від ВВП. Негативна динаміка
розвитку, особливо Федерації та федеральних земель, призвела до того, що
заборгованість зведеного державного бюджету зросла з прибл. 20% (тоді) до 70,3% (у 2009
р.). Показник квоти заборгованості, який був запроваджений Маастрихтським договором, є
дещо більшим, оскільки враховує, зокрема, кредити для казначейства, операції-замісники та
інші заходи коригування, пов’язані з підтримкою банків, і становив у 2009 році 73,1%.
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Після реформи фінансової конституції у 1967-69 р.р., інституційні та економічні рамкові
умови зазнали суттєвих змін. Будучи членом Європейського Економічного та монетарного
союзу Німеччина повинна дотримуватися якісних та кількісних вимог Європейського Пакту
про стабільність і зростання. Послідовне втілення цих зобов’язань на національному рівні
є невід’ємною передумовою стабільності євро та майбутньої спроможності спільної
економічної зони.
Крім того, демографічні зміни та пов’язані з ними видатки на соціальне забезпечення
означають для держави збільшення обсягів імпліцитної (прихованої) заборгованості. Для
забезпечення тривалої стабільності системи державних фінансів квота державної
заборгованості має послідовно скорочуватися. Внаслідок цього зменшуватиметься також і
відносне навантаження бюджетів у зв’язку з погашенням кредитних відсотків. Тривала
стабільність бюджетних позицій є обов’язковою умовою сталого зростання та
довгострокової результативної економічної політики. Відповідальна бюджетна політика,
таким чином, робить суттєвий внесок у забезпечення добробуту та соціальної безпеки.
Досвід, отриманий під час фінансово-економічної кризи, ще раз підкреслює, наскільки
важливою є повсякчасна фінансово-політична дієздатність держави. Не зважаючи на
необхідні – але, тим не менш, лише у виняткових випадках виправдані - масштабні заходи
стимулювання економіки під час кризи, одночасно, абсолютно свідомо, була проведена
реформа боргового регулювання. Конституційне положення про «боргове гальмо» суттєво
сприяє достовірності фінансово-політичної стратегії, спрямованої на вихід з кризи, і є
дороговказом для необхідної консолідації в наступних роках.
Структура боргового гальма
Із набуттям чинності ст. 109 Основного Закону, яка запроваджує спільний для Федерації та
федеральних земель принцип (структурно) збалансованого бюджету, втратило чинність
«золоте правило» (ст. 115 Основного Закону в старій редакції). Реформа регулювання
державного боргу ґрунтується на філософії Європейського Пакту про стабільність і
зростання, згідно з яким бюджети країн-членів «мають бути збалансованими або повинні
демонструвати надлишки».
Окремі елементи нового боргового правила, базова структура якого представлена у
наступній таблиці (мал. 2), служать для визначення розміру максимально допустимого
відкриття кредиту нетто.
Мал. 2: Базова структура боргового правила
Структурний компонент:

макс. структурне відкриття кредиту нетто: 0,35% від ВВП
по аналогії з Пактом про стабільність і зростання

 сальдо фінансових трансакцій:

згідно з процедурою ЄС з кон’юнктурного «очищення»

 кон’юнктурний компонент:
 обов’язок повернення на контрольний
рахунок:
= макс. допустимий розмір
кредиту нетто (як правило)

при перевищенні граничного показника в 1% від ВВП; макс. 0,35%;
тільки за умови позитивного розвитку кон’юнктури

 Виняток у зв’язку з надзвичайними ситуаціями (є можливим лише за умови «канцлерської більшості» та
одночасним ухваленням зобов’язуючого плану погашення кредиту)
 Виняток не діє по відношенню до «нового» відокремленого майна з власними кредитними повноваженнями
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Звуження меж структурної заборгованості
Для забезпечення довгострокового стабільного розвитку системи державних фінансів
відкриття кредитів має бути обмежене до такого розміру, який би уможливлював послідовне
стале скорочення державного боргу. Для досягнення цієї мети Європейським Пактом про
стабільність і зростання, а також середньостроковою ціллю бюджетного розвитку Німеччини
передбачається обмеження структурного дефіциту до макс. 0,5% від ВВП.
Згідно з принципом збалансованості бюджетів, стаття 115 Основного Закону визначає для
Федерації вузькі межі дій у сфері структурної, тобто незалежної від кон’юнктурного розвитку,
заборгованості. Таке обмеження знаходить свій вираз у формі структурного компоненту
«максимально допустимий розмір кредиту нетто». З 2016 року гранична межа
допустимого структурного кредиту нетто становитиме 0,35% від ВВП. Цей граничний
показник (ст. 115 Основного Закону) не може бути перевищений шляхом створення
фондів відокремленого майна з власними кредитними повноваженнями, як це було
раніше.
Звуження меж для відкриття структурної заборгованості є абсолютно обґрунтованим: саме
тоді, коли таке обмеження використовується у заходах, що забезпечують тривале
зростання та сталий розвиток, і, таким чином, служать на користь майбутніх поколінь.
Запровадження цього обмеження в жодному разі не означає його автоматичного
використання в поточному бюджетному плануванні. І особливо з огляду на практичне
використання боргового гальма, коли з’являється необхідність дотримання певної безпечної
відстані до граничного показника розміру кредиту нетто.
«Очищення» від фінансових трансакцій
Для того, щоб забезпечити максимальне наближення бюджетного сальдо, яке є важливою
основою нового боргового правила, до положень Європейського Пакту про стабільність і
зростання, які регулюють фінансове сальдо, відбувається – тепер інакше, ніж раніше –
«очищення» надходжень та видатків від фінансових трансакцій під час розрахунку
граничного показника розміру нової заборгованості (§3 Закону про виконання ст. 115
Основного Закону). Це призводить, наприклад, до того, що одноразова виручка від
приватизації вже не може впливати на визначення розміру кредиту. Це також сприяє
підвищенню сталості бюджетної політики.
Симетричне врахування кон’юнктурної ситуації
Поряд із забезпеченням довгострокової стабільності системи державних фінансів нове
боргове правило робить можливою реалізацію орієнтованої на кон’юнктурний розвиток
фінансової політики. Це відбувається шляхом урахування кон’юнктурних впливів на
публічні бюджети за допомогою кон’юнктурного компоненту (ст. 115 Основного Закону),
який допускає збільшення граничного показника кредиту нетто за умови несприятливого
кон’юнктурного розвитку (на спаді) і зменшує його за умови позитивної кон’юнктури (на
підйомі). Нове боргове правило обмежує фінансову політику за умови стабілізації
кон’юнктури, як правило, дією автоматичних стабілізаторів.
Із запровадженням симетричного врахування кон’юнктурних впливів була усунена значна
конструктивна помилка старої ст. 115 Основного Закону, яка обмежувалася лише
заходами стабілізації кон’юнктури в періоди застою, в той час як відповідне зменшення
обсягів кредитних надходжень за сприятливої кон’юнктури не відбувалося. Технічна
процедура визначення кон’юнктурного компоненту затверджена відповідним нормативним
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актом. Вона базується на процедурі кон’юнктурного «очищення», яка застосовується в
європейській процедурі бюджетного нагляду.
Зобов’язуючий характер системи виконання бюджету
Для забезпечення стабільності державних фінансів не достатньо того, що боргове правило –
як це зазначено в ст. 115 Основного Закону - обмежує відкриття кредитів нетто лише під час
складання бюджету. З метою дотримання нового боргового правила також і в системі
виконання бюджету, створюється контрольний рахунок з обов’язковою збалансованістю.
На контрольному рахунку (§7 ст. 115 Основного Закону) обліковуються всі не зумовлені
кон’юнктурою відхилення від встановленого граничного показника боргового правила, які
виникають протягом року під час виконання бюджету. Такі відхилення можуть виникати і в
бюджетах, складених з урахуванням боргового правила, наприклад тоді, коли відбувається
неправильна оцінка фінансових наслідків податкової реформи. Відхилення від очікуваного
кон’юнктурного розвитку, натомість, враховуються потім у кон’юнктурному компоненті у
формі зміни автоматичних стабілізаторів і, таким чином, не обліковуються на контрольному
рахунку.
Якщо фактичне відкриття кредиту нетто перевищує показник, який вираховується по
завершенні відповідного бюджетного року на основі фактичного впливу кон’юнктурного
розвитку на бюджет як максимально допустимий розмір кредиту нетто, то в цьому випадку
відбувається обтяження контрольного рахунку. Якщо ж цей показник не перевищується, то
відбувається нарахування коштів на рахунок. Щорічне обтяження чи нарахування коштів
контрольного рахунку сальдуються.
Якщо негативне сальдо контрольного рахунку перевищує граничний показник у 1,5%
валового внутрішнього продукту, то згідно з вимогою Основного Закону таке перевищення
вирівнюється з урахуванням кон’юнктурного розвитку. При чому обов’язок такого
вирівнювання виникає лише у випадку кон’юнктурного підйому. До того ж заходи з
вирівнювання обмежується щорічними 0,35% від ВВП. Оскільки таке вирівнювання є доволі
розтягнутим у часі, обов’язок з вирівнювання починає діяти вже з більш низького граничного
показника у розмірі 1% від ВВП.
Забезпечення державної дієздатності в надзвичайних ситуаціях
З метою забезпечення дієздатності Уряду та Парламенту в надзвичайних ситуаціях боргове
гальмо містить положення-виняток з цього правила (ст. 115, абз. 2 Основного Закону; §6
ст. 115 Основного Закону). Крім того, законодавець дбає про запобігання випадків
«зловживання» цим положенням-винятком. На відміну від ст. 115 Основного Закону в старій
редакції, яка дозволяла збільшення кредитних надходжень нетто для захисту від «порушень
загальнодержавного балансу», нова редакція положення-винятку у змістовному плані є дещо
вужчою.
Межі кредитних надходжень, визначені в Основному Законі, у майбутньому можуть
перевищуватися лише тільки у випадку природних катастроф або надзвичайних ситуацій, які
виходять з під контролю держави і суттєво погіршують її фінансове становище. Нормальні
циклічні спади не являються ситуаціями, якими можна обґрунтувати застосування
виняткового положення. Застосування виняткового положення потребує ухвалення
більшістю членів Бундестагу. І, врешті, Бундестаг має в цьому випадку затвердити план
погашення кредитів, який передбачає повернення кредитних надходжень, що перевищують
граничний показник боргового правила, у рамках належного проміжку часу. Сума, що
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заноситься на контрольний рахунок, «очищується» від збільшеного в такий спосіб обсягу
кредиту нетто.
Дорожня карта скорочення структурного бюджетного дефіциту
Боргове гальмо з усіма його складовими почало повністю діяти в бюджетному році 2011.
Перехідне положення (ІІІ Правові основи: ст. 143d, абз. 1 Основного Закону; § 9 Основного
Закону) допускає перевищення лише одного структурного компоненту до 2015 року включно.
Тобто до вказаного часу діє конституційна вимога щодо скорочення структурного дефіциту
федерального бюджету 2010 р., яке має відбуватися щорічними рівномірними кроками.
До того ж зберігаються кредитні повноваження вже створеного відокремленого майна.
Конституційне положення щодо граничного показника відкриття кредиту нетто
розповсюджується лише на відокремлене майно, створене після набуття чинності нової
редакції ст. 115.
Ці обидва положення є результатом величезного навантаження на державні фінанси
внаслідок фінансово-економічної кризи. Перехідне положення має забезпечити адаптацію до
нової конституційної норми, яка починає діяти з 2016 року.
Вплив нового правила
Наступний графік (мал. 3) порівнює можливості кредитного фінансування або утворення
необхідних надлишків, яке відкриває або якого вимагає нове боргове правило для Федерації
(на основі бюджетних звітів 2000-200 р.р.), з фактичним надходженням кредитних коштів
нетто в цих роках.
Мал. 3: Суттєве обмеження можливостей кредитного фінансування згідно з новим
борговим правилом
Відкриття кредитів нетто згідно із старим та новим борговим правилом при
звітуванні по бюджету (з припущенням, якби нове боргове правило вже діяло)

Фактичне відкриття кредитів нетто
Макс. допустиме відкриття кредитів (+) або необхідний надлишок (-) згідно з новим правилом при звітуванні по бюджету
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Допустиме відкриття кредиту нетто згідно з новим борговим правилом вираховується при
цьому на основі структурного компоненту з «очищенням» від кон’юнктурного компоненту 1
(станом на момент звітування по бюджету) та від фактично здійснених трансакцій. Протягом
усіх років можливості кредитного фінансування були б набагато меншими, ніж фактичне
відкриття кредитів нетто. А позитивний економічний розвиток 2006-2007 р.р. навіть сприяв би
утворенню надлишків.
Ретроспективний аналіз дає зрозуміти, що нове боргове правило призводить до значного
обмеження можливостей кредитного фінансування Федерації2.
Дотримання Федерацією та федеральними землями відповідних структурних меж відкриття
нової заборгованості, встановлене новим борговим правилом, у середньостроковій
перспективі призведе до суттєвого та сталого скорочення загальнодержавної квоти
заборгованості. За умови довгострокового зростання валового внутрішнього продукту у
номінальному розмірі 3% на рік державний борг знизився б до 2040 року до позначки менше
50% від ВВП і зазнав би подальшого скорочення до 20%.
Мал. 4: Стале скорочення квоти державної заборгованості
Маастрихтська квота державної заборгованості
за умови довгострокового структурного дефіциту у розмірі щорічних
0,35% від ВВП та номінального зростання ВВП у 3% щорічно

1

Для обрахування кон’юнктурного компоненту у бюджетній сенситивності враховуються те, що Федерація з 2007
року вирівнює дефіцити Федерального агентства з питань праці, як правило, не через субвенції, а через позики.
2
Інтерпретуючи графік 3 необхідно враховувати, що представлені на ньому можливості відкриття нової
заборгованості - за умови фіктивної дії нового боргового правила в минулому - визначаються не тільки
структурним та кон’юнктурним компонентами, але й значною мірою фактичним сальдо фінансових трансакцій.
Так, незначний характер максимально допустимого відкриття кредиту нетто, наприклад, у 2005 році пояснюється
тим, що фактичне сальдо фінансових трансакцій у цьому році досягло максимального розміру прибл. 16,5 млрд.
євро, що практично відповідало розміру структурного компоненту (7,4 млрд. євро) в сумі з кон’юнктурною
можливістю відкриття нового кредиту на основі негативного розвитку кон’юнктури (12 млрд. євро). Як вже
зазначалося вище, надходження з приватизації не можуть більше враховуватися при визначенні граничного
показника відкриття кредиту нетто. Тому вагомість сальдо фінансових трансакцій у режимі нового боргового
правила мала б суттєво зменшитися.
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Контрольні рахунки на бюджетні роки 2011 та 2012
Для забезпечення стабільності системи державних фінансів недостатньо того, щоб
бюджетне регулювання – як це було в ст. 115 Основного Закону в старій редакції –
обмежувало граничний показник відкриття кредиту нетто лише сферою складання
бюджету. З метою запровадження нового боргового правила, яке вперше було
застосовано по відношенню до бюджету 2011 року, в системі виконання бюджету,
фактичний показник відкриття кредиту нетто в бюджетному році порівнюється з
граничним показником максимально допустимого розміру відкриття кредиту нетто,
при визначенні якого враховується фактичний кон’юнктурний розвиток.
Визначене в такий спосіб відхилення фактичного показника відкриття кредиту нетто
від адаптованого граничного показника згідно з § 7 Закону про впровадження ст. 115
Основного Закону обліковується на контрольному рахунку, що створюється на
виконання правила боргового гальма. Таке відхилення було обліковане по
завершенні бюджетного року 2011 і повністю враховане по бюджету 2012 станом на
1 березня 2013 року.
Максимально допустимий розмір кредиту нетто, який обраховується згідно з новим
борговим правилом по завершенні бюджетного року, визначається як сума
максимально допустимого структурного розміру кредиту, який зазначається в
обов’язковій до виконання дорожній карті (плані) з поступового скорочення державної
заборгованості, (+) сальдо фактичних фінансових трансакцій і (+) кон’юнктурний
компонент, який адаптується до реального економічного розвитку.
Адаптація кон’юнктурного компоненту відбувається наступним чином: до
виробничого дефіциту, який вираховується на час складання бюджету, додається
різниця між визначеним Федеральним статистичним відомством і спрогнозованим на
час складання бюджету (як правило, восени попереднього бюджетного року)
зростанням номінального валового внутрішнього продукту на відповідний бюджетний
рік. Оскільки кон’юнктурний розвиток у 2011 році був набагато кращим, ніж
очікувалося восени 2010 року, кон’юнктурний компонент на бюджетний рік 2011
перетворюється з негативного планового показника на позитивний фактичний
показник. Натомість зростання номінального валового внутрішнього продукту в 2012
році було дещо нижчим, ніж прогнозні показники попереднього року, і фактичний
показник у порівнянні з плановим показником кон’юнктурного компоненту на
бюджетний рік 2012 було знижено (адаптовано).
Розмір структурного відкриття кредиту нетто Федерації, тобто суми кредиту
«очищеної» від фінансових трансакцій та кон’юнктурних впливів, становив у 2011
році 20,4 млрд. євро або 0,85% від ВВП 2011 року. Цей показник був значно меншим
від граничного показника 1,90% від ВВП, передбаченого дорожньою картою (планом)
скорочення структурної заборгованості. В минулому році - на основі попереднього
бюджетного звіту 2012 р. – показник структурного відкриття кредиту нетто склав
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0,31% від ВВП, що дозволило досягти граничного показника 0,35%, який починає
діяти лише в 2016 році. У зв’язку з цим зведене сальдо контрольного рахунку цих
двох років зросло до 56,9 млрд. євро. З метою підвищення функціональності
боргового гальма і разом з ним фінансової дисципліни, Федеральний уряд хоче
погасити зведене сальдо на контрольному рахунку із завершенням дії перехідного
положення, тобто наприкінці 2015 року. Цей крок спрямований на те, щоб позитивні
показники сальдо перехідного періоду не переносилися на постійні фінансові
відносини, що починають діяти з 2016 року.
У наступній таблиці міститься детальний обрахунок допустимого розміру кредиту
нетто Федерації на бюджетні роки 2011 та 2012 згідно з борговим гальмом, а також
відповідна бухгалтерська проводка контрольного рахунку:

Бюджетний звіт 2011-2012 по борговому гальму
План
1.
2.
3.
4.
4а
4b
5.
5а
5аа
5аb
6
6а
6b
6bа
6bb
6с
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Максимально допустимий розмір відкриття кредиту нетто (у % від ВВП)
(Базис 2010: 2,21, скорочення згідно плану: 0,31% річних)
Номінальний ВВП з прогнозу бюджетного року, що передував року, в
якому складався бюджет (на час складання бюджету)
Максимально допустимий розмір відкриття кредиту нетто (1)х(2)
Відкриття кредиту нетто
Відкриття кредиту нетто – федеральний бюджет
Сальдо фінансування – фонд енергетики та захисту клімату
Сальдо фінансових трансакцій
Надходження з фінансових трансакцій
Надходження з фінансових трансакцій – федеральний бюджет
Надходження з фінансових трансакцій - фонд енергетики та захисту
клімату
Кон’юнктурний компонент
Плановий показник: (6а)х(6с)
Фактичний показник: [(6а)+(6b)]х(6с)
Номінальний виробничий дефіцит (за станом на час складання
бюджету)
Адаптація з урахуванням реального економічного розвитку
[факт. показник (6bа)–план. показник (6bа)]%x6bb
Номінальний валовий внутрішній продукт (% у пор. з попер. роком)
Номінальний валовий внутрішній продукт попереднього року
Бюджетна сенситивність (без єдності)
Зобов’язання вирівнювання на контрольному рахунку
Максимально допустимий розмір відкриття кредиту нетто
(3)-(5)-(6)-(7)
Структурне відкриття кредиту
(4)+(5)+(6)
у % від ВВП
Обтяження/зарахування коштів на контрольний рахунок
(8)-(4)
Сальдо контрольного рахунку попереднього року
Сальдо контрольного рахунку нове
(10)+(11)
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2011
2012
Факт
План
Факт
млрд. євро
1,902
1,591

2 397,1

2 476,8

45,6

39,4

48,4
48,4
-5,0
4,2
4,2
-

17,3
17,3
0,0
2,0
4,9
4,9
0,0

27,9
27,9
4,3
6,9
6,9
-

22,3
22,5
0,2
-7,4
4,8
4,8
0,0

-2,5

1,1

-5,3

-7,1

-15,5

-33,3

22,1
3,0

-11,3

3,9
2 496
0,160
53,1
42,5

2,0
2 593
0,160
40,5
54,0

40,9

20,4

26,8

7,7

1,71

0,85
25,2

1,08

0,31
31,7

0,0
25,2

2,4

25,2
56,9

Федеральне міністерство фінансів
07.10.2011
Податки

Робоча група «Оцінка податкових надходжень»
1. Склад
Робоча група «Оцінка податкових надходжень» є Радою, що діє при Федеральному
міністерстві фінансів. Вона існує з 1995 року. Поруч із Федеральним міністерством
фінансів, яке є відповідальним за діяльність цієї Робочої групи, до неї належать
Федеральне міністерство економіки і технологій, п’ять економіко-дослідних інститутів,
Федеральне відомство статистики, Німецький Федеральний банк, Рада експертів з
оцінки загально-економічного розвитку, міністерства фінансів федеральних земель
та Федеральне об’єднання асоціацій територіальних громад. Такий склад забезпечує
незалежність Робочої групи. Делеговані представники зазначених інституцій
належать до робочого рівня. Головою Робочої групи є відповідний керівник відділу
Федерального міністерства фінансів.
2. Діяльність
Оцінка, що її проводить Робоча група, спирається на базові показники
загальноекономічного розвитку Федерального уряду, які під керівництвом
Федерального міністерства економіки і технологій узгоджуються між галузевими
міністерствами та відомствами. Від членів Робочої групи «Оцінка податкових
надходжень»
не
вимагається
використання
обов’язкового
прогнозного
інструментарію. Ті члени, які розробляють власні пропозиції з оцінки, роблять це за
допомогою власних методів та моделей. У рамках т.зв. методичних засідань
відбувається презентація й обговорення нових методичних підходів. Для розробки
оцінки Робочої групи вісім її членів, а саме економіко-дослідні інститути,
Федеральний банк, Рада експертів та Федеральне міністерство фінансів, незалежно
один від одного розробляють власні пропозиції оцінки надходжень по кожному
податку. Ці пропозиції є предметом дискусій у Робочій групі. Робоча група обговорює
кожний податок доти, доки не буде досягнуто консенсус, який підтримують усі. На
основі оцінки надходжень по кожному податку визначаються надходження, які
припадатимуть на Федерацію, федеральні землі, територіальні громади та ЄС.
Результати оприлюднюються в прес-релізі Федерального міністерства фінансів
відразу після засідання Робочої групи. Таблиці з результатами оприлюднюються
також в інтернеті - таким чином забезпечується доступ для зацікавленої
громадськості.
Робоча група «Оцінка податкових надходжень» має підкомітет «Регіоналізація», до
якого належать Федеральне міністерство фінансів та представники федеральних
земель у Робочій групі. Під регіоналізацією розуміють розподіл прогнозних
податкових надходжень між федеральними землями. Підкомітет опрацьовує
проблеми і проводить регіоналізацію результатів оцінки податкових надходжень у
федеральних землях. Регіоналізація проводиться під керівництвом Міністерства
фінансів федеральної землі Баден-Вюртемберг на власну відповідальність
федеральних земель. В Робочій групі існує єдина думка з приводу того, що
результат регіоналізації призначений виключно для федеральних земель, служить
лише внутрішнім цілям їхнього бюджетного та фінансового планування і тому до
нього не має надаватися доступ іншим особам.
3. Часовий графік засідань робочої групи
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План засідань Робочої групи «Оцінка податкових надходжень» орієнтується на
графік бюджетного та фінансового планування Федерації. Щорічно проводяться два
засідання:
 на початку листопада відбувається оцінка податкових надходжень на
середньострокову перспективу (поточний рік + п’ять наступних років). Ця
оцінка надає остаточну оцінку податкових надходжень федерального бюджету
наступного року. Крім того, на основі цієї оцінки починається робота над
федеральним бюджетом на другий рік за плановим та над фінансовим
планом;
 всередині травня відбувається друга оцінка податкових надходжень на
середньострокову перспективу (поточний рік + чотири наступних роки).
Результати цієї оцінки є основою для проекту бюджету наступного року та для
річної актуалізації середньострокового фінансового плану.
4. Значення для бюджетного та фінансового планування
Починаючи зі створення Робочої групи, Федерація переносить результат оцінки
податкових надходжень Федерації на бюджетний план, а з 1968 року і на
середньострокове фінансове планування.
Результати оцінки податкових надходжень є частиною фінансово-економічного
прогнозу Федерального уряду, який подається Раді стабільності.
Результат регіоналізації податкових надходжень федеральних земель часто не може
бути перенесений на бюджетне чи фінансове планування федеральної землі без
модифікацій. Важливими причинами цього є значна розбіжність у часі між дією
бюджету і оцінкою податкових надходжень, особливості розвитку у сфері податків чи
економіки відповідної федеральної землі, необхідність урахування запланованих
змін податкового права, розбіжності між визначеним на основі оцінки податкових
надходжень фінансовим вирівнюванням федеральних земель і
фактичним
виконанням фінансового вирівнювання, що відбувається на 3 місяці пізніше.
Розподіл оцінки податкових надходжень Робочої групи на окремі територіальні
громади за такої кількості громад неможливий. Асоціації територіальних громад, які є
членами Робочої групи, все ж таки інформують громади про тенденції розвитку
податкових надходжень, наприклад, податку на доходи фізичних осіб чи податку на
заробітну плату, податку на отримані відсотки чи дохід з відчуження майна. Така
інформація служить орієнтиром для фінансового планування бюджетних управлінь у
громадах. Що стосується місцевого розвитку податкових надходжень, зокрема
місцевого податку на прибуток підприємств, територіальні громади й без того краще
поінформовані завдяки безпосередній близькості до платників податків.
5. Зміни в податковому праві
Робоча група проводить оцінку податкових надходжень, як правило, на основі
діючого податкового права. Фінансові наслідки запланованих змін податкового права
мають бути враховані в бюджетному та фінансовому плануванні. Зазначені в законах
про зміни податкового права чи у проектах таких законів показники збільшення чи
зменшення податкових надходжень завжди відносяться до первинних податкових
впливів, тобто впливів на ті види податків, яких безпосередньо стосуються ці зміни.
Але на основі економічних взаємозв’язків виникають додаткові впливи на податкові
надходження, які тут не враховуються і в окремих випадках не підлягають
цифровому обчисленню (напр., реакція адаптації платників податків до змін
податкового законодавства та ін.). Подібні впливи враховуються глобально в
загальноекономічному прогнозі, який враховує зміни податкового права.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ
Відповідальним за прогнозування Федерального уряду є Федеральне міністерство
економіки і технологій. Прогнозування, що здійснюється тричі на рік, стосується
загальноекономічного розвитку Німеччини.
Річний прогноз у січні є частиною Річного звіту з економіки, що розробляється
Федеральним урядом.
Весняний та осінній прогнози створюють основу для оцінки податкових надходжень,
яка проводиться робочою групою «Оцінка податкових надходжень». Федерація,
федеральні землі, територіальні громади та Фонди соціального страхування при
складанні своїх бюджетів орієнтуються на прогнозні показники загальноекономічного
розвитку. Повідомлення, що спрямовуються на Європейський Союз у рамках Пакту
про стабільність та зростання, розробляються на основі прогнозів.
Федеральний Уряд прогнозує економічний розвиток на коротко-та середньострокову
перспективу і виробничий потенціал. Ця прогнозна оцінка є основою для визначення
граничного показника річного відкриття кредиту нетто у відповідності до боргового
правила згідно із ст. 109 та 115 Основного Закону.
Річний прогноз на 2013 р.
Федеральний уряд розраховує в своєму річному прогнозі на зростання реального
валового внутрішнього продукту на 0,4% у цьому році (2013) та на 1,6% у наступному
році (2014).
Таблиця: Обрані базові показники загальноекономічного розвитку у Федеративній
Республіці Німеччина
Показники загальноекономічного розвитку Німеччини [1]

2011

2012

Річний прогноз
2013

Зміни у порівнянні з попереднім роком у %, якщо
не вказано іншого
Валовий внутрішній продукт (очищений від цін)
Кількість працездатних (всередині країни)
Квота безробіття у % (Розмежування Федерального
агентства з питань праці) [2]

3,0
1,4
7,1

0,7
1,0
6,8

0,4
0,0
7,0

Застосування BIP з очищенням від цін (реальний)
Приватні господарства та приватні неприбуткові орг-ції
Устаткування
Будівлі

1,7
7,0
5,8

0,8
-4,4
-1,1

0,6
-1,3
1,3

Внутрішній попит

2,6

-0,3

0,6

Експорт
Імпорт
Зовнішній внесок (імпульс) [3]

7,8
7,4
0,6

4,1
2,3
1,1

2,8
3,5
-0,1

Заробітна плата брутто на одного працівника

3,4

2,6

2,6

[1] До 2012 р. попередні результати Федерального відомства статистки; стан: січень 2013;
[2] по відношенню до усіх працюючих;
[3] Абсолютні зміни зовнішнього внеску у % від ВВП попереднього року (= внесок до квоти зростання
ВВП).
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50 РОКІВ ЕКСПЕРТНІЙ РАДІ
Про нас: цілі, завдання, Закон
Цілі та завдання
Експертна Рада з оцінки макроекономічного розвитку є консультативним органом
політики з економічних питань. Вона була створена на основі Закону в 1963 році з
метою надання періодичної експертної оцінки макроекономічного розвитку
Федеративної Республіки Німеччина та полегшення отримання висновків усіма
відповідальними за економічну політику інстанціями та громадськістю. Експертна
Рада незалежна у виконанні свого консалтингового доручення. Її аналіз та концепції
є важливою складовою економіко-політичної дискусії в Німеччині і суттєво впливають
на ухвалення політичних рішень.
У відповідності до законодавчого доручення Експертна Рада виконує наступні
функції:
 аналіз економічного становища та прогноз його розвитку;
 аналіз того, яким чином у рамках ринкової економіки одночасно можуть бути
забезпечені стабільність рівня цін, високий рівень зайнятості та
зовнішньоекономічний баланс за умови постійного та відповідного зростання;
 аналіз створення та розподілу надходжень і майна;
 аналіз причин існуючого та можливого дисбалансу між сукупним попитом та
сукупною пропозицією;
 аналіз хибного розвитку та можливості його запобігання чи усунення без
надання рекомендацій щодо проведення певних економіко- чи соціальнополітичних заходів.
У відповідності до законодавчого доручення Експертна Рад щорічно розробляє і
оприлюднює річну експертну оцінку (середина листопада) і, крім того, надає
спеціальні експертні оцінки з приводу особливих проблемних ситуацій або за
дорученням Федерального Уряду. Крім того, з 2005 року Експертна Рада за
дорученням Федерального Уряду проводить експертизи щодо обраних тем.
Експертна Рада складається з п’яти членів, які володіють особливими знаннями з
економічної теорії та мають досвід діяльності в сфері народного господарства. Члени
Експертної Ради призначаються Федеральним Президентом за пропозицією
Федерального Уряду терміном на п’ять років. Допускається повторне призначення.
Експертна Рада обирає з кола своїх членів Голову Експертної Ради терміном на 3
роки.
Під час виконання своїх функцій Експертній Раді надає підтримку Науковий штаб під
керівництвом Генерального секретаря. Крім того, для виконання організаційних та
статистичних завдань Експертна Рада використовує своє відділення, яке
знаходиться у Федеральному статистичному відомстві.
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Неофіційний переклад
Закон про створення Експертної Ради з оцінки
макроекономічного розвитку
від 14 серпня 1963 року
§1
(1) З метою періодичної оцінки макроекономічного розвитку в Федеративній
Республіці Німеччина і з метою полегшення отримання висновків усіма
відповідальними за економічну політику інстанціями та громадськістю
створюється Рада незалежних експертів.
(2) Експертна Рада складається з п’яти членів, які повинні володіти особливими
знаннями з економічної теорії та мати досвід діяльності в сфері народного
господарства.
(3) Члени Експертної Ради не мають права належати до Уряду або до
законодавчих органів Федерації чи федеральних земель, до державної служби
Федерації чи федеральних земель, або до інших юридичних осіб публічного
права, крім випадків, коли член Експертної Ради є викладачем вищого
навчального закладу або співробітником Інституту з економічних чи соціальних
наук. Крім того, вони не мають права бути представниками асоціацій економіки
або організацій роботодавців чи найманого персоналу, а також знаходитися з
ними в службових чи ділових стосунках. Вони також не мають права обіймати
подібні посади протягом останнього року перед призначенням на посаду члена
Експертної Ради.
§2
Експертна Рада у своїй експертній оцінці повинна надавати аналіз відповідного
загальноекономічного становища держави та прогноз його подальшого розвитку. При
цьому Експертна Рада повинна аналізувати, яким чином у рамках ринкової економіки
одночасно можуть бути забезпечені стабільність рівня цін, високий рівень зайнятості
та зовнішньоекономічний баланс за умови постійного та відповідного зростання.
Аналіз має також включати створення та розподіл надходжень і майна. Зокрема,
Експертна Рада повинна розкрити причини існуючого та можливого дисбалансу між
сукупним попитом та сукупною пропозицією, який може становити загрозу для
досягнення зазначених у реченні 2 цілей. Під час аналізу повинні братися до уваги
різні гіпотези і досліджуватися та оцінюватися їхні різноманітні впливи. Експертна
Рада повинна розкривати хибний розвиток та можливості його запобігання чи
усунення, не надаючи при цьому рекомендацій щодо проведення певних економікочи соціально-політичних заходів.
§3
(1) Експертна Рада керується лише дорученням, наданим цим Законом, і є
незалежною в своїй діяльності.
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Якщо при затвердженні експертної оцінки меншість представляє іншу точку
зору, то вона повинна мати можливість відобразити її в експертній оцінці.
§4
Перед затвердженням експертної оцінки Експертна Рада може надавати можливість
особам, яких вона вважає придатними для цього, зокрема представникам організацій
економічного та соціального життя, надати свої висновки з важливих питань,
пов’язаних з виконанням Експертною Радою доручення, наданого їй цим Законом.
§5
(1) Експертна Рада може заслуховувати профільні міністерства та Президента
Німецького Федерального банку, якщо вона вважає це за необхідне для
виконання свого доручення.
Профільні Міністерства та Президент Німецького Федерального банку повинні
бути заслухані за їхньою вимогою.
(2) Органи виконавчої влади Федерації та федеральних земель повинні надавати
Експертній Раді службову підтримку.
§6
(1) Експертна Рада щорічно проводить експертну оцінку (річну експертну оцінку) і
надає її Федеральному Уряду до 15 листопада. Річна експертна оцінка негайно
надається Федеральним Урядом законодавчим органам влади і в той самий час
оприлюднюється Експертною Радою. Найпізніше через вісім тижнів після
надання річної експертної оцінки Федеральний Уряд подає законодавчим
органам влади свою висновки щодо річної експертної оцінки. В цьому документі
мають бути зазначені, зокрема, економіко-політичні висновки, які Федеральний
Уряд зробив на основі експертної оцінки.
(2) Експертна Рада має здійснити додаткову експертну оцінку, якщо в окремих
сферах помітні тенденції, які становлять загрозу для досягнення зазначених у §
2, реченні 2 цілей. Федеральний Уряд може надати Експертній Раді доручення
на надання інших експертних оцінок. Експертна Рада спрямовує експертні
оцінки Федеральному Уряду згідно з реченням 1 та 2 та оприлюднює їх; час
оприлюднення узгоджується з Федеральним Міністерством економіки та
технологій.
§7
(1) Члени Експертної Ради призначаються Федеральним Президентом за
пропозицією Федерального Уряду. 1-го березня кожного року – вперше по
завершенню третього року після надання першої експертної оцінки згідно з § 6,
абз. 1, реч. 1 – вибуває один член Експертної Ради. Послідовність вибуття
визначається жеребкуванням під час першого засідання Експертної Ради.
(2) Федеральний Президент призначає нового члена за пропозицією Федерального
Уряду терміном на 5 років. Допускається повторне призначення. Федеральний
Уряд заслуховує членів Експертної Ради перед тим, як подати пропозицію з
кандидатурою нового члена.
(2)
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Члени Експертної Ради мають право скласти свої повноваження, подавши
відповідну заяву Федеральному Президенту.
(4) Якщо один з членів Експертної Ради вибуває передчасно, то новий член
призначається на термін каденції члена, що вибув. Абз. 2 діє відповідно.
§8
(1) Рішення Експертної Ради потребують схвалення мінімум трьома членами.
(2) Експертна Рада обирає з кола своїх членів Голову Експертної Ради терміном на
3 роки.
(3) Експертна Рада розробляє свій Регламент.
§9
Федеральне статистичне відомство виконує функції відділення Експертної Ради.
Діяльність відділення Експертної Ради полягає в наданні та зведенні
першоджерельних матеріалів, технічній підготовці засідань Експертної Ради, друку та
оприлюдненні експертної оцінки, а також у виконанні інших адміністративних
завдань.
§ 10
Члени Експертної Ради та співробітники відділення зобов’язані не розголошувати
інформацію, отриману ними під час засідань, і яку Експертна Рада визначає як
конфіденційну. Обов’язок нерозголошення стосується також інформації, яку отримує
Експертна Рада і визначає її як конфіденційну.
§ 11
(1) Члени Експертної Ради отримують паушальне відшкодування своєї діяльності
та витрат на проїзд. Його розмір визначається Федеральним Міністерством
економіки та технологій в узгодженні з Федеральним Міністерством внутрішніх
справ.
(2) Витрати Експертної Ради покриває Федерація.
§ 12
Цей Закон діє згідно з § 13 Третього Перехідного Закону від 4 січня 1952 року також і
у федеральній землі Берлін.
§ 13
Цей Закон набуває чинності після його оприлюднення.
(3)
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KWVI PVWK\ PYWZTI  MW   \   Y >YQ`QVQ PVI`VWLW SWTQKIVVe SKW[Q MNY
OIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/ VN UWO\[c J\[Q KQPVI`NV/ TQaN VI WZVWK/ MIVQ^ ;C5
XW BSYI2V/ @XWZ[NY/LIKZe WZWJTQKQR [QU`IZWKQR N]NS[ bW UIK KXTQK / VI
JdMON[VQR MN]/_Q[ VIXYQS/V_/  ^ YWS/K WZS/TcSQ SKW[I MNYOIKVW2 PIJWY
LWKIVWZ[/ [WM/ /Z[W[VW PJ/TcaQTIZc I XW[/U PUNVaQTIZe MW [WLW ZIUWLW Y/KVe
=MVW`IZVW P VNK/MWUW2 XYQ`QVQ PVI`VW ZSWYW[QKZe WJZeL MNYOIKVQ^ KQMI[S/K
/ VIM^WMONVc YQZ  /  9L/MVW P XYWLVWPWU ;/OVIYWMVWLW KITd[VWLW ]WVM\
MW   Y W`/S\1[cZe XWMITcaN PJ/TcaNVVe MNYOIKVWLW JWYL\  MW   R MW
S/V_e XYWLVWPVWLW XNY/WM\   Y  XYW RWLW XWU/[VN ZSWYW`NVVe VN RMN[cZe
9 WZNV/   Y ]/VIVZWKW NSWVWU/`VI SYQPI P\UWKQTI Y/PSN PJ/TcaNV
Ve SKW[Q MNYOIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/ K JILI[cW^ SYI2VI^ -@ 9I KQZVWKSIUQ
-KYWXNRZcSW2 SWU/Z/2 \ FN^/2 [I @TWKI``QV/ _NR XYW_NZ MWZ/ [YQKI1 >WTcbI
[ISWO MNUWVZ[Y\1 [NVMNV_/d XWMITcaWLW PYWZ[IVVe MNYOIKVWLW JWYL\ SW[YI
UNVaN P\UWKTNVI SYQPWd ?NSWYMZUNVIUQ 1 </UN``QVI R BLWYbQVI MNYOIK
VQR JWYL eSQ^ Z[IVWKQ[c XWVIM   ^W`I K _Q^ SYI2VI^ W`/S\d[cZe PKWYW[V/
[NVMNV_/2 9WSYNUI KQZWSI MNYOIKVI PIJWYLWKIV/Z[c </UN``QVQ 1 XNYNKIOVW
YNP\Tc[I[WU Z[IJ/T/PI_/RVQ^ PI^WM/K \ YIUSI^ SYQPQ ]/VIVZWKWLW YQVS\ SWTQ
MKI JIVSQ [IS PKIV/    J\TQ X/MXWYeMSWKIV/ MNYOIKVWU\ ZNS[WY\ bW
KXTQV\TW VI XWSIPVQS JY\[[W MNYOIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/
>YW XYQ`QVQ KNTQSW2 SKW[Q MNYOIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/ K </UN``QV/ I [ISWO XYW ZSWYW`NVVe
[ISW2 PIJWYLWKIVWZ[/ K UIRJ\[V/ YWSQ KVIZT/MWS XWZ[\XWKW2 YNIT/PI_/2 XWY[]NTe _Q^ JIVS/K J\TW
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7WKWT/ VQPcSQR Y/KNVc MNYOIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/ BSYI2VQ XWY/KVeVW P
JILI[cUI SYI2VIUQ -@ XYQ^WK\1 K ZWJ/ YQPQSQ VIK/[c [ISQR Y/KNVc MW [WLW
O P WLTeM\ VI KON PLIMIVN PVI`VN SWTQKIVVe SKW[Q MNYOIKVWLW JWYL\ VN
UWOVI KQSTd`I[Q RWLW XWMITcaWLW /Z[W[VWLW PYWZ[IVVe B ZNYNMVcW R MWKLW
Z[YWSWK/R XNYZXNS[QKI^ MNYOIKVQR JWYL BSYI2VQ PVI`VW PJ/TcaQ[cZe `NYNP
VNZXYQe[TQK\ MNUWLYI]/`V\ ZQ[\I_/d eSbW VN J\MN KOQ[W MWMI[SWKQ^ PI^WM/K
eS/ KQ^WMe[c PI YIUSQ [Q^ bW PM/RZVdd[cZe ZcWLWMV/ K UNOI^ SWVZWT/MI_/2
AISWO KIY[W ZSIPI[Q XYW PVI`VQR XWY/KVeVW P /VaQUQ IVIT/PWKIVQUQ
SYI2VIUQ -@ MN]/_Q[ MNYOIKVWLW JdMON[\ BSYI2VQ \   Y K/V Z[IVWKQK
  55> YQZ  HSJQ BSYI2VI J\TI `TNVWU -@ [W KVIZT/MWS XNYNKQbNVVe
UIIZ[YQ^[ZcSWLW YN]NYNV[VWLW XWSIPVQSI JdMON[VWLW MN]/_Q[\   XYW[Q
VN2 J\TI J PIZ[WZWKIVI XYW_NM\YI ZSWYW`NVVe MN]/_Q[\ MTe eSVIRaKQMaW
LW XYQKNMNVVe YWPU/Y\ MN]/_Q[\ \ K/MXWK/MV/Z[c /P YN]NYNV[VQU XWSIPVQSWU
B[/U ;5C VN XYWLVWP\1 XWT/XaNVVe ZQ[\I_/2 4/TcaN [WLW W`/S\1[cZe 22 PILW
Z[YNVVe [I PJ/TcaNVVe MN]/_Q[\ MW   55>
@[Y\S[\YVQR MN]/_Q[ [WJ[W W`QbNVQR K/M SWV+dVS[\YVWLW KXTQK\ [I WMVW
YIPWKQ^ N]NS[/K MWZ/ Z[IVWKQ[c   55> YQZ  @[Y\S[\YVQR KQU/Y XWeZVd1
YWPKQ[WS MNYOIKVQ^ ]/VIVZ/K KQSTd`VW P ]/VIVZWKW XWT/[Q`VW2 [W`SQ PWY\ [I
YWJQ[c Y/PVQ_d U/O W`/S\KIVQU VNLI[QKVQU YWPKQ[SWU K BSYI2V/ [I XWK/TcVWd
XWK/MWUTNVW X/M `IZ P\Z[Y/`NR 2^ \SYI2VZcSQU \`IZVQSIU PWSYNUI XYNMZ[IKVQSQ 7<<B )3SIMNU/e
]/VIVZWKWLW \XYIKT/VVe* XYWeKQTQ WZWJTQKQR /V[NYNZ [I J\TQ XW/V]WYUWKIV/ P _/12 [NUI[QSQ
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' #)! 7IV/ PI   /   YY  XYWLVWPV/
'"% XWJ\MWKIVW PI MIVQUQ -KYWXNRZcSW2 :WU/Z/2 3;8@= [YIKNVc   Y  MTe SYI2V 
`TNV/K -@ ;5C %&" %$%#  ('"%%! SK/[NVc   Y  MTe BSYI2VQ

? Q Z  !+"( %)- ( 0) "!(4 . )%+!'$0 %+(0  - %+(
*+)-6)'   ++  

' #)! 7IV/ PI   /   YY  XYWLVWPV/
'"% XWJ\MWKIVW PI MIVQUQ -KYWXNRZcSW2 :WU/Z/2 3;8@= [YIKNVc   Y  MTe SYI2V 
`TNV/K -@ ;5C %&" %$%#  ('"%%! SK/[NVc   Y  MTe BSYI2VQ

? Q Z  !+"(! /((,)! ,&4 ) )%+!'$0 %+(  - %+($  
 ++  
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' #)! 7IV/ PI   /   YY  XYWLVWPV/
'"% XWJ\MWKIVW PI MIVQUQ -KYWXNRZcSW2 :WU/Z/2 3;8@= [YIKNVc   Y  MTe SYI2V 
`TNV/K -@ ;5C %&" %$%#  ('"%%! SK/[NVc   Y  MTe BSYI2VQ

? Q Z  !+"(! ,-+.%-.+(! /((,)! ,&4 ) )%+!'$0 %+(  -
%+($ .    ++  
SWVZWT/MI_/1d K J/TcaWZ[/ /VaQ^ 1KYWXNRZcSQ^ SYI2V bN XWU/[V/aWd EN WPVI`I1
bW ]/VIVZWKI XWT/[QSI BSYI2VQ R VIMIT/ PITQaI[QUN[cZe M\ON NSZXIVZQKVWd
PKIOId`Q VI PI^WMQ [I SWV+dVS[\YVQR YWPKQ[WS MN]/_Q[ PJ/Tca\KI[QUN[cZe
=Z[IVV/U `IZWU IVIT/P Z[Y\S[\YVWLW ]/VIVZWKWLW ZITcMW VIJ\KI1 K UNOI^
-@ MNMIT/ J/TcaWLW PVI`NVVe @XW`I[S\ X/M `IZ XNYaW2 YN]WYUQ 1KYWXNR
ZcSWLW >IS[\ Z[IJ/TcVWZ[/ / PYWZ[IVVe VILWTWZ J\K PYWJTNVQR VI MWZeLVNVV/ R
XWMITcaWU\ MW[YQUIVV/ [IS PKIVW2 ZNYNMVcWZ[YWSWKW2 JdMON[VW2 UN[Q    
    .MN[cZe XYW Z[Y\S[\YVN ]/VIVZWKN ZITcMW SW[YN eS U/V/U\U UI1
bWY/`VW MWZeLI[QZe SYI2VWd  `TNVWU -@ )@NYNMVcWZ[YWSWKI JdMON[VI
UN[I* KQPVI`I1[cZe WSYNUW MTe SWOVW2 SYI2VQ 9I Z[Y\S[\YVWLW MN]/_Q[\ KWVI
UWON Z[IVWKQ[Q bWVIRJ/TcaN  55> XWKQVVI U/V/UITcVW K/M^QTe[QZe K/M
[YQK/MZW[SWKWLW SYQ[NY/d [I KQPVI`I1[cZe P \YI^\KIVVeU XW[NV_/RVWLW PYWZ
[IVVe IS[\ITcVW2 SKW[Q MNYOIKVWLW JWYL\ [I UIRJ\[V/^ KQ[YI[ XWK+ePIVQ^
P/ Z[IY/VVeU VIZNTNVVe B PK+ePS\ P XWM/JVWd MW </UN``QVQ VNZXYQe[TQKWd
MNUWLYI]/`VWd ZQ[\I_/1d K BSYI2V/ UWOVI XYQX\Z[Q[Q bW MTe WZ[IVVcW2 [ISI
UN[I UITI J KQZ\KI[Q OWYZ[S/a/ KQUWLQ V/O XYWZ[W MW[YQUIVVe Z[Y\S[\YVWLW
MN]/_Q[\ K YWPU/Y/  55> UWOTQKW VIK/[c OWYZ[S/a/ V/O MTe </UN``QVQ
K/M eSW2 KQUILI1[cZe MWZeLVNVVe Z[Y\S[\YVWLW MN]/_Q[\ UISZQU\U   55>
AISQU `QVWU / UQV\TI / XYWLVWPVI MQVIU/SI Z[Y\S[\YVWLW ]/VIVZWKWLW ZITc
MW BSYI2VQ M\ON MITNSI K/M WY/1V[WKIVW2 VI Z[IJ/TcV/Z[c ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ
@KW1 Y/aNVVe XYW KXYWKIMONVVe WY/1V[WKIVW2 VI Z[IJ/TcV/Z[c ]/VIVZWKW2
XWT/[QSQ  SYI2V  `TNV/K -@ KWZ[IVV1 PIZK/M`QTQ X/MXQZIVVeU C/ZSITcVWLW
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MWLWKWY\ eSN K/MJ\TWZe K YIUSI^ XWZQTNVVe 1KYWXNRZcSWLW ]/VIVZWKWLW
VILTeM\ 9L/MVW P _QU MWLWKWYWU SYI2VQ \`IZVQ_/ XWKQVV/ PIJNPXN`Q[Q XWZQ
TNV\ SWWYMQVI_/d ]/VIVZWKW2 R NSWVWU/`VW2 XWT/[QS =SY/U [WLW KWVQ U\Ze[c
KSTd`Q[Q 1MQV/ R WJWK+ePSWK/ MTe KZ/^ ]/ZSITcV/ XYIKQTI \ ZKW1 VI_/WVITcVN
PISWVWMIKZ[KW JIOIVW VI Y/KV/ SWVZ[Q[\_/2 SW[Y/ PIJNPXN`\KI[QU\[c MWZeL
VNVVe R XWZT/MWKVN KQSWVIVVe KQUWL )ZNYNMVcWZ[YWSWKW2 JdMON[VW2 UN[Q*
?IPWU /P [QU SYI2VQ  \`IZVQ_/ 7WLWKWY\ PWJWK+ePITQZe aKQMSW eSbW _cW
LW bN VN K/MJ\TWZe MWZeL[Q ZKW2^ )ZNYNMVcWZ[YWSWKQ^ JdMON[VQ^ _/TNR*
<I KQXIMWS K/M^QTNVVe K/M KQSWVIVVe PIPVI`NVQ^ PWJWK+ePIVc XNYNMJI`NVQR
IK[WUI[Q`VQR UN^IV/PU SWYQL\KIVVe bW PIJNPXN`\1 K/MVWKTNVVe KQSWVIVVe
KQUWL )ZNYNMVcWZ[YWSWKW2 JdMON[VW2 UN[Q*
9IXYWKIMONVVe [ISQ^ XYIKQT [I 2^ MW[YQUIVVe UWLTW J MWXWUWL[Q BSYI2V/
K/M/R[Q K/M NSZXIVZQKVW2 ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ UQV\TWLW YWS\ 3 [IS Z[Y\S[\YVN
]/VIVZWKN ZITcMW XWL/YaQTWZe XNYNKIOVW KVIZT/MWS XYQUVWONVVe KQMI[S/K
^W`I PYWZ[IVVe VIM^WMONVc J\TW J/TcaQU V/O VWU/VITcVWLW 55> XYQY/Z[
KQMI[S/K XNYNKQb\KIK _d MQVIU/S\ >WYeM /P [QU bW K _cWU\ R VIZ[\XVQ^
YWSI^ UWOVI YWPYI^WK\KI[Q VI PUNVaNVVe MNYOIKVW2 SKW[Q KQMI[S/K XW K/M
VWaNVVd MW 55> MQK YQZ  W`/S\1[cZe PVQONVVe SKW[Q VIM^WMONVc MW
JdMON[\ MQK YQZ 
<IM^WMONVVe [I KQMI[SQ MNYOJdMON[\ BSYI2VQ R MIT/ PYWZ[I[QU\[c ITN
VN [ISQUQ KQZWSQUQ [NUXIUQ eS VWU/VITcVQR 55> K/MXWK/MVW 2^V/ SKW[Q XW
K/MVWaNVVd MW 55> PUNVa\KI[QU\[cZe =ZS/TcSQ ZSWYW`NVVe SKW[Q VIM^W
MONVc XYWLVWP\1[cZe KQbQU V/O SKW[Q KQMI[S/K _N XYQPKNMN MW XWMITcaWLW
PJ/TcaNVVe SKW[Q MN]/_Q[\
@T/M PI\KIOQ[Q bW KQbQUQ V/O K BSYI2V/ SKW[Q J\TQ [/TcSQ K BLWYbQV/
I K   Y MNYOIKVI SKW[I BSYI2VQ YWPU/Y MNYOIKVQ^ KQMI[S/K XW K/MVWaNV
Vd MW 55> J\TI VIRJ/TcaWd ZNYNM \Z/^ MWZT/MO\KIVQ^ SYI2V
GWXYIKMI Y/KNVc KQMI[S/K MNYOJdMON[\ VN 1 KQPVI`ITcVQU bWMW 2^V/^
eSWZ[/ R N]NS[QKVWZ[/ HS KQMVW P YQZ  VIKIV[IONVVe P/ ZXTI[Q XYW_NV[/K PI
MNYOIKVQU JWYLWU P WLTeM\ VI RWLW XWY/KVeVW VQPcS\ SKW[\ VN 1 WZVWKVQU
KQMWU JdMON[VWLW VIKIV[IONVVe >W[W`V/ KQMI[SQ PI KQVe[SWU WZWJTQKWLW
 Y  PIKOMQ XNYNKQb\KITQ VIM^WMONVVe Z[KWYdd`Q ]/VIVZWK\ ZQ[\I_/d
eS\ KIOSW VIPKI[Q Z[IJ/TcVWd B _cWU\ XWY/KVeVV/ BSYI2VI MNUWVZ[Y\1 VIR
KQbQR VNLI[QKVQR XWSIPVQS XNYKQVVWLW MN]/_Q[\ K YWPU/Y/ UIRON   /P
MWKWT/ XWK/TcVWd [NVMNV_/1d XWT/XaNVVe
9KIOId`Q VI YWPKQ[WS MNUWLYI]/`VW2 ZQ[\I_/2 K ZNYNMVcW R MWKLW
Z[YWSWK/R XNYZXNS[QKI^ KIY[W YWPYI^WK\KI[Q VI PJ/TcaNVVe SWTI XYWJTNU
XWK+ePIVQ^ P/ Z[IJ/TcV/Z[d MNYOIKVQ^ ]/VIVZ/K @[IY/VVe VIZNTNVVe eS XYI
KQTW P\UWKTd1 PVI`VW KQb/ KQ[YI[Q WZWJTQKW \ Z]NYI^ W^WYWVQ PMWYWK+e
[I XNVZ/RVWLW PIJNPXN`NVVe <I [T/ KON [NXNY M\ON KQZWSW2 MNYOIKVW2 SKW[Q
[YNJI [NYU/VWKW KOQKI[Q PI^WM/K /P PIJNPXN`NVVe MWKLWZ[YWSWKQ^ M/1PMI[VWZ[/
R XTI[WZXYWUWOVWZ[/ MNYOIKQ \ KIOTQKQ^ Z]NYI^
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' #)! 7IV/ PI   /   YY  XYWLVWPV/
'"% XWJ\MWKIVW PI MIVQUQ -KYWXNRZcSW2 :WU/Z/2 3;8@= [YIKNVc   Y  MTe SYI2V 
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? Q Z  !+"(! *!+$((! ,&4 )  !+"(! /((,)! ,&4 ) !# $ -%
( *)3!((6 *+)1!(- . )%+!'$0 %+(0  - %+( *+)-6)'
  ++  
 %"/* $ $() )*-%$".$%&'% '#! <I M\US\ NSZXNY[/K ;5C
XWYeM /P _QUQ S/TcS/ZVQUQ ]IS[WYIUQ ZQ[\I_/d XNYZXNS[QKQ XWT/XaNVVe
YWPKQ[S\ MNYOIKVQ^ ]/VIVZ/K \ZSTIMVdd[c [ISWO VNZXYQe[TQK/ /VZ[Q[\_/W
VITcV/ R XWT/[Q`V/ \UWKQ 9WSYNUI UISYWNSWVWU/`VQR XYWLVWP SW[YQR 1
WZVWKWd MTe ZSTIMIVVe J\Mc eSWLW JdMON[\ [I ]/VIVZWKWLW XTIV\KIVVe VN
1 VNPITNOVQU GWXYIKMI K BSYI2V/ XWM/JVW MW </UN``QVQ MN [ISQR XYW
LVWP YWPYWJTe1[cZe VI MWY\`NVVe CNMNYITcVWLW \YeM\ ZX/TcVW `W[QYUI SWV
ZWY_/\UIUQ NSWVWU/SW MWZT/MVQ^ /VZ[Q[\[/K /ZV\1 SWVZNVZ\ZVQR XYWLVWP
eSQR LW[\1[cZe MNS/TcSWUI K/[`QPVeVQUQ VI\SWKW MWZT/MVQUQ /VZ[Q[\[IUQ
K ZX/KXYI_/ P \YeMWU [I YNL\TeYVW P+eKTe1[cZe \ PK+ePS\ P KIOTQKQUQ MI[IUQ
K YIUSI^ ZSTIMIVVe JdMON[\ 3TN _NR XYW_NZ / ZNYNMVcWZ[YWSWKN ]/VIVZWKN
XTIV\KIVVe 0Y\V[\d[cZe VI KV\[Y/aVcW\YeMWKQ^ XYWLVWPI^ bW `IZ[W KQeKTe
d[cZe J/Tca WX[QU/Z[Q`VQUQ V/O WXYQTdMVNV/ PLWMWU SWVZNVZ\ZV/ XYWLVWPQ
AISQU `QVWU SWV+dVS[\YVW WJ\UWKTNV/ VIM^WMONVVe R KQMI[SQ XWK+eP\d[cZe
P/ ZXYQe[TQK/aQUQ XYWLVWPVQUQ W_/VSIUQ
;WOVI XYQX\Z[Q[Q bW K/MXWK/MVW MW 1KYWXNRZcSQ^ KQUWL M/d[c IK[W
UI[Q`V/ Z[IJ/T/PI[WYQ [WJ[W PI VNZXYQe[TQKW2 SWV+dVS[\YQ KQbQR Y/KNVc
KQMI[S/K [I VNMWW[YQUIVVe VIM^WMONVc UWO\[c KKIOI[QZe VWYUWd [WM/ eS
PI ZXYQe[TQKW2  VQO`QR Y/KNVc KQMI[S/K / KQbQR Y/KNVc VIM^WMONVc ZXYQ
`QVed[c XWT/XaNVVe ]/VIVZWKWLW ZITcMW I VN KQ[YI`Id[cZe VI XWSYQ[[e
/VaQ^ VNXNYNMJI`NVQ^ KQMI[S/K <I VIa XWLTeM UN[I PIVIM[W WX[QU/Z[Q`VWLW
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UISYWNSWVWU/`VWLW XYWLVWP\ XWTeLI1 ZSWY/aN \ KQXYIKMIVV/ MQZSYN_/RVQ^
PI^WM/K  \ ZNVZ/ PUNVaNVVe XWMI[SWKWLW VIKIV[IONVVe VI MW^WMQ LYWUIMeV /
X/MXYQ1UZ[K IJW YWPKIV[IONVVe KQMI[SWKQ^ XYWLYIU I VN SWV+dVS[\YVW WJ\
UWKTNVQ^ VIM^WMONVc [I KQMI[S/K
B[/U K/M VNPITNOVQ^ XYWLVWP/K IJW [ISQ^ bW YWPYWJTed[cZe K ZXYIKO
VcWU\ SWVS\YNV[VWU\ ZNYNMWKQb/ VI 1KYWXNRZcSWU\ Y/KV/ K/MUWKQ[QZe
VNUWOTQKW Ee \UWKI U/Z[Q[cZe K VNbWMIKVW \^KITNVWU\ [IS PKIVWU\ XWMK/R
VWU\ XISN[/ '(   MKW^ YWPXWYeMONVVe^ bWMW JdMON[VWLW R NSWVW
U/`VWLW VILTeM\ K SYI2VI^ 1KYWPWVQ MN PWSYNUI XNYNMJI`I1[cZe XNYNK/YSI
VI_/WVITcVQ^ JdMON[/K \ON VI Z[IM/2 2^ XTIV\KIVVe [I OWYZ[S/aQR SWV[YWTc /P
JWS\ SYI2V `TNV/K XYW_NM\YQ ZSWYW`NVVe MN]/_Q[\
5/MZ\[V/Z[c WJ+1S[QKVWLW UISYWNSWVWU/`VWLW XYWLVWP\KIVVe R W_/VSQ
XWMI[SWKQ^ VIM^WMONVc Z\XYWKWMO\1[cZe bN R K/MZ\[V/Z[d OWYZ[SQ^ JdMON[
VQ^ XYIKQT HS \ON PLIM\KITWZe K BSYI2V/ PIYIP M/1 JdMON[VN XYIKQTW SW[YN
TQaN PIJWYWVe1 XNYNKQbNVVe  K/MZW[SWKWLW LYIVQ`VWLW XWSIPVQSI SKW
[Q MNYOIKVWLW JWYL\ [I VN UI1 WJWK+ePSWKWLW WJUNO\KITcVWLW ^IYIS[NY\
WZS/TcSQ SKW[I MNYOIKVWLW JWYL\ PVI`VW VQO`I K/M _cWLW XWSIPVQSI <N /ZV\1
JdMON[VWLW XYIKQTI eSN WY/1V[\KITWZe J VI Y/`VN JILI[WY/`VN ]/VIVZWKN
ZITcMW bW PVI`VW SYIbN X/MMI1[cZe \XYIKT/VVd [I WJUNO\KITW J RWLW 3 _N
\ ZKWd `NYL\ Z\XNYN`Q[c XYIKQTIU -@ HS J\TW P+eZWKIVW X/M `IZ P\Z[Y/`NR
PIXTIVWKIVN KZ[IVWKTNVVe WJUNONVVe MN]/_Q[\ JdMON[\ VI Y/KV/   55> VI
ZcWLWMV/ VN K/MXWK/MI1 KQUWLIU >IS[\ Z[IJ/TcVWZ[/ / PYWZ[IVVe _NR XWSIPVQS
KQPVI`NVQR eS LYIVQ`VQR UISZQUITcVQR [WM/ eS UN[Wd ]/VIVZWKW2 XWT/[Q
SQ UITW JQ J\[Q MWZeLVNVVe )ZNYNMVcWZ[YWSWKW2 JdMON[VW2 UN[Q*  PJITIV
ZWKIVWLW Z[Y\S[\YVWLW ]/VIVZWKWLW ZITcMW
:Y/U [WLW \^KITNVQR JdMON[ VN UI1 WJWK+ePSWKWLW ^IYIS[NY\ WZS/TcSQ
PU/VQ MW VcWLW VN X/MTeLId[c WJUNONVVd PI WJZeLWU / PI^WMIUQ [I KVWZe[cZe
eS :IJ/VN[WU ;/V/Z[Y/K [IS / VIYWMVQUQ MNX\[I[IUQ BSYI2VQ B [ISQR ZXW
Z/J \ XW[W`VWU\ JdMON[VWU\ YW_/ PI Y/aNVVeU XWT/[Q`VW K/MXWK/MITcVQ^ WZ/J
UWO\[c JNP XYWJTNU PIXYWKIMO\KI[QZe VWK/ JdMON[V/ PI^WMQ
9 UN[Wd MW[YQUIVVe 1KYWXNRZcSQ^ Z[IVMIY[/K \ ]/VIVZWK/R XWT/[Q_/ [YNJI
[ISWO PKNYV\[Q \KIL\ VI SWYNS[VN K/MUNO\KIVVe MNYOIKVWLW ZNS[WY\ 9IPKQ`IR
\KILI XYQM/Te1[cZe XNYNKIOVW _NV[YITcVWU\ Y/KVd B[/U KYI^WK\KI[QZe XWKQV
V/ Y/KNVc [NYQ[WY/ITcVQ^ LYWUIM UWOTQKW YIRWV/K ZQZ[NUI MNYOIKVWLW ZW_/
ITcVWLW PIJNPXN`NVVe WZWJTQK/ JdMON[V/ ]WVMQ [WJ[W KZ/ ZSTIMWK/ MNYOIK
VQ^ ]/VIVZ/K SW[Y/ PL/MVW P 1KYWXNRZcSWd ZQZ[NUWd VIYWMVWLWZXWMIYZcSWLW
JITIVZ\ Z[I[QZ[Q`VW VITNOI[c MW MNYOIKVWLW ZNS[WY\ AN bW PIPVI`NVN PIZ[W
ZWK\1[cZe K BSYI2V/ TQaN `IZ[SWKW PIZK/M`\1 XWY/KVeVVe SKW[ MNYOIKVWLW
JWYL\ KKIOI1[cZe SWYNS[VWd VN WXYQTdMVNVI ;5C SKW[I MNYOIKVWLW JWYL\
I MNbW UNVaI eSI VN KYI^WK\1 PWSYNUI WMVWLW ]WVM\ 5WMVW`IZ 1KYWXNRZcSI
ZQZ[NUI JdMON[VWLW VILTeM\ Z[IKQ[c PI UN[\ KYI^\KIVVe KZ/12 K/MXWK/MITcVWZ[/
MNYOIKVWLW ZNS[WY\ [I KZ/^ UWOTQKQ^ YQPQS/K XWK+ePIVQ^ /P VQU
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9ILITWU /ZV\1 `/[SN XWT/[QSW NSWVWU/`VN YWP\U/VVe Z[IVMIY[/K -@ \ Z]N
Y/ ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ 6YWUIMZcS/Z[c [NO MWZ/ VN KQeKTeTI PI_/SIKTNVWZ[/
K PIXYWKIMONVV/ WY/1V[WKIVW2 VI Z[IJ/TcV/Z[c ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ [WO / P
_cWLW JWS\ VN ZXWZ[NY/LI1[cZe [QZS\ bWMW PM/RZVNVVe XWZT/MWKVW2 R MWZ[WK/Y
VW2 JdMON[VW2 SWVZWT/MI_/2

!%)'!( 1
>/M `IZ P\Z[Y/`NR MWZeLV\[W `/[SWLW YWP\U/VVe VNWJ^/MVWZ[/ MWZ[WK/YVW2
R Z[IJ/TcVW2 ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ ?NIT/PI_/e XWT/[QSQ SWVZWT/MI_/2 MNYOIK
VQ^ JdMON[/K VN J\TI XWU/[VI MTe IK[WYI >YNMZ[IKTNVI XWT/[Q`VI R VIM
[W ]/VIVZWKW XWT/[Q`VI ZQ[\I_/e K/MWJYIOI1 VN [/TcSQ XW[NV_/IT BSYI2VQ
I R WZWJTQK/ KQSTQSQ eS/ XWZ[ITQ XNYNM VNd 7WZ[WK/YVI YNIT/PI_/e XWT/[QSQ
SWVZWT/MI_/2 [I Z[IJ/TcV/ MNYOIKV/ ]/VIVZQ K ZNYNMVcWZ[YWSWK/R XNYZXNS[QK/
XWZQTdd[c MWK/Y\ XYI_/KVQS/K / YWJW[WMIK_/K [I PIKMeSQ PIT\`NVVd /VKNZ
[Q_/R / X/MKQbNVVd PIRVe[WZ[/ P\UWKTdd[c /Z[W[VN NSWVWU/`VN PYWZ[IVVe
3 _N \ ZKWd `NYL\ XWT/Xa\1 ZQ[\I_/d \ Z]NY/ MNYOIKVQ^ ]/VIVZ/K ?WPKQ[WS
</UN``QVQ XWSIPIK bW Z[IJ/TcV/ MNYOIKV/ ]/VIVZQ [I NSWVWU/`VN PYWZ[IVVe
KPI1UWXWK+ePIV/ [I KPI1UWWJ\UWKTNV/
GWJ MWZeL[Q _cWLW K BSYI2V/ VNWJ^/MVW KOQ[Q [Q^ PI^WM/K eS/ UWLTQ
JQ J\[Q X/M[YQUIV/ </UN_cSQU [WKIYQZ[KWU U/OVIYWMVWLW ZX/KYWJ/[VQ_[KI
) BSYI2VI* <IZIUXNYNM _N PIXYWKIMONVVe JdMON[VWLW XTIV\KIVVe VI
WZVWK/ VNPITNOVWLW UISYWNSWVWU/`VWLW XYWLVWP\KIVVe [I W_/VSQ XWMI[SWKQ^
VIM^WMONVc `/[SQ^ WJWK+ePSWKQ^ WJUNO\KITcVQ^ VI_/WVITcVQ^ ]/ZSITcVQ^
XYIKQT SW[Y/ M/eTQ J Z[WZWKVW eS ZSTIMIVVe [IS / KQSWVIVVe JdMON[\ [I
MW[YQUIVVe SW[YQ^ SWV[YWTdKITWZe J VNPITNOVQU WYLIVWU
7Te [WLW bWJ PIJNPXN`Q[Q XW UWOTQKWZ[/ VNR[YITcVN P WLTeM\ VI KQ[YI
[Q PM/RZVNVVe _Q^ PI^WM/K UWOVI MWY\`Q[Q YWPYWJTNVVe IJW \`IZ[c \ UISYW
NSWVWU/`VQ^ XYWLVWPI^ [I XYWKNMNVVe W_/VSQ XWMI[SWKQ^ VIM^WMONVc VI
[NYU/V ZNYNMVcWZ[YWSWKWLW ]/VIVZWKWLW XTIV\KIVVe  U/V/U\U ' \ON
Z[KWYNVQU /VZ[Q[\_/eU VIXYQSTIM 7<<B )3SIMNU/e ]/VIVZWKWLW \XYIK
T/VVe* bW UI1 \ ZKW1U\ YWPXWYeMONVV/ KQZWSWSKIT/]/SWKIVQR XNYZWVIT
7W [WLW O [IS/ /VZ[Q[\_/2 UWLTQ J M/e[Q eS SWV[YWTcVQR WYLIV >YQ _cWU\
KIOTQKW bWJ VNPITNOV/Z[c _Q^ /VZ[Q[\_/R [I KQSWVIVVe VQUQ K/MXWK/MVQ^
]\VS_/R J\TQ LIYIV[WKIV/ PISWVWU 9I WY/1V[QY UWOVI KPe[Q 9ISWV XYW Z[KW
YNVVe 8SZXNY[VW2 YIMQ P W_/VSQ UISYWNSWVWU/`VWLW YWPKQ[S\ </UN``QVQ K/M
  
>YNPNV[I_/e IK[WYI VI _d [NU\ R UWOTQK/Z[c SWVZ[Q[\_/RVWLW PIXYWKI
MONVVe PK/[VWZ[/ UWV/[WYQVL\ [I NSZXNY[QPQ NSWVWU/`VW2 R ]/VIVZWKW2 XWT/
[QS /P JWS\ VNPITNOVQ^ /VZ[Q[\_/R KQSTQSITQ K \`IZVQS/K P\Z[Y/`NR \ :Q1K/
KNTQSQR /V[NYNZ
=XYQTdMVNVQR \ )CNMNYITcVWU\ PISWVWMIK`WU\ K/ZVQS\* `IZ[QVI ... VWUNY \ PU/Z[/ 
P WZ[IVV/UQ PU/VIUQ VI WZVWK/ Z[  YWPXWYeMONVVe K/M 
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8SZXNY[VI YIMI eKTe1 ZWJWd VI\SWKW NSWVWU/`VQR MWYIM`QR WYLIV DW`I
RWLW `TNVQ XYQPVI`Id[cZe \YeMWU K/V VI WZVWK/ PISWVWMIK`W LIYIV[WKIVW2
VNPITNOVWZ[/ KNTQSWLW IK[WYQ[N[\ ZKW2^ `TNV/K eSQ^ \ Z\ZX/TcZ[K/ VIPQKI
d[c NSWVWU/`VQUQ U\MYN_eUQ [I X\JT/`VWZ[/ ZKW2^ Y/`VQ^ PK/[/K ZXYIKM/ 1
XWKV/Z[d VNPITNOVQU [I VIMI1 KIOTQK/ /UX\TcZQ MTe YWPKQ[S\ NSWVWU/`VW2 R
]/VIVZWKW2 XWT/[QS </UN``QVQ B ZKW2R Y/`V/R NSZXNY[QP/ _e YIMI K/MWJYIOI1
Z[IV NSWVWU/`VWLW YWPKQ[S\ R XYWLVWP VI VIZ[\XVQR Y/S IVIT/P\1 [I SWUNV
[\1 ZXYeUWKIV/Z[c NSWVWU/`VW2 R ]/VIVZWKW2 XWT/[QS CNMNYITcVWLW \YeM\ [I
VIMI1 KTIZV/ YNSWUNVMI_/2 9L/MVW /P PISWVWU CNMNYITcVQR \YeM PWJWK+ePIVQR
YNIL\KI[Q VI YNSWUNVMI_/2 [I SYQ[QS\ 8SZXNY[VW2 YIMQ \ ZKW1U\ Y/`VWU\ NSW
VWU/`VWU\ PK/[/
BSYI2VZcSQR \YeM U/L JQ  PI IVITWL/1d P CNMNYITcVQU \YeMWU  WYLIV/
P\KI[Q YWPYWJTNVVe UISYWNSWVWU/`VQ^ XYWLVWP/K [I XYWKNMNVVe W_/VSQ XWMI[
SWKQ^ VIM^WMONVc \ YIUSI^ YWJW`W2 LY\XQ \ ZSTIM/ XYNMZ[IKVQS/K ;/V/Z[NYZ[KI
]/VIVZ/K BSYI2VQ [I VNPITNOVQ^ VI\SWKW NSWVWU/`VQ^ /VZ[Q[\[/K >YW[N IK[WY
KKIOI1 [ISQR SYWS UNVa MW_/TcVQU `NYNP XW[NV_/RVQR KXTQK VI YNP\Tc[I[Q
M/eTcVWZ[/ _/12 YWJW`W2 LY\XQ P JWS\ \SYI2VZcSWLW \YeM\ AIS `Q /VISaN I VNPI
TNOVQR WYLIV SWV[YWTd MW[YQUIVVe ]/ZSITcVQ^ XYIKQT SWV`N XW[Y/JNV
5 BSYI2V/ KIY[W PIXYWKIMQ[Q ]/ZSITcV/ XYIKQTI bW 0Y\V[\d[cZe VI Z[IV
MIY[I^ -@ \ Z]NY/ ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ 5WVQ XWKQVV/ K/MXWK/MI[Q KQUWLIU
>IS[\ Z[IJ/TcVWZ[/ / PYWZ[IVVe [WJ[W XWYeM /P MWMNYOIVVeU ]/VIVZWKW
XWT/[Q`VQ^ SYQ[NY/2K ;IIZ[YQ^[ZcSW2 \LWMQ PIJNPXN`\KI[Q YWPYWJTNVVe
)ZNYNMVcWZ[YWSWKW2 JdMON[VW2 UN[Q* [I X/ZTe K/MXWK/MVW2 IMIX[I_/2 22 bWY/`
VN MW[YQUIVVe K MNYOIKVWU\ ZNS[WY/ KSTd`Id`Q KZ/ MNYOIKV/ Y/KV/ R ]WVMQ
>YQ _cWU\ XNYNKIL\ KIY[W K/MMI[Q XYIKQT\ SW[YN XYQV_QXWKW ZXYeUWKIVN
VI PIJNPXN`NVVe PJITIVZWKIVWZ[/ ]/VIVZWKWLW ZITcMW IJW XYW]/_Q[\ I VN
[WU\ bW WJUNO\1 KQMI[SQ `Q WJZeL MNYOIKVWLW JWYL\ 5/MXWK/MVW MW 1KYW
XNRZcSQ^ XYIKQT UWOVI XNYNMJI`Q[Q SWV+dVS[\YVN W`QbNVVe [WJ[W WY/1V
[I_/d VI Z[Y\S[\YVN ]/VIVZWKN ZITcMW B _cWU\ KQXIMS\ UWOTQKW PIJNPXN`Q[Q
M/d IK[WUI[Q`VQ^ Z[IJ/T/PI[WY/K 7\ON KIOTQKW bWJ [ISN W`QbNVVe J\TW
ZQUN[YQ`VQU [WJ[W UWOTQKWZ[/ SWV+dVS[\YVW WJ\UWKTNVWLW MN]/_Q[\ PI
VNZXYQe[TQKW2 SWV+dVS[\YQ UI1 J\[Q MPNYSITcVW XYW[QZ[IKTNVQR WJWK+ePWS
SWV+dVS[\YVW WJ\UWKTNVWLW XYW]/_Q[\ PI ZXYQe[TQKW2 SWV+dVS[\YQ :Y/U
[WLW XYIKQTI SWV+dVS[\YVWLW W`QbNVVe VNWJ^/MVI IMIX[I_/e X/M `IZ ZSTI
MIVVe JdMON[\ [I XWZ[ SWV[YWTd XWKQVV/ J\[Q KQPVI`NV/ M\ON `/[SW bWJ
\VQSV\[Q UWOTQKQ^ UIV/X\Te_/R / M/R \ WJ^/M XYIKQT 9IZ[WZ\KIVVe [ISW2
XYW_NM\YQ SWV+dVS[\YVWLW W`QbNVVe 1 PKQ`IRVW VNXYWZ[QU / [WU\ VN
WJWK+ePSWKW XY/WYQ[N[VQU MTe KXYWKIMONVVe
9I IVITWL/1d P WJWK+ePSWU K/MSYQ[[e SWV[YWTcVWLW YI^\VS\ K YIUSI^
V/UN_cSWLW =ZVWKVWLW PISWV\ XYW JWYLWK/ WJUNONVVe Z[
  [IS PKI
VWLW JWYLWKWLW LITcUI K BSYI2V/ MW_/TcVW P JWS\ \YeM\ PIXYWKIMQ[Q /VZ[Y\
UNV[ SWV[YWTd ]/VIVZWKW2 PK/[VWZ[/ P JdMON[\ eSQR MIZ[c PUWL\ XNYNK/Ye[Q
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]IS[Q`VN MW[YQUIVVe ]/ZSITcVQ^ XYIKQT [I \ YIP/ PIVIM[W `IZ[Q^ / PVI`VQ^
K/M^QTNVc XNYNMJI`I[QUN K/MXWK/MV/ SWV[YPI^WMQ
</UN_cSN )JWYLWKN LITcUW* [IS ZIUW eS / 1KYWXNRZcSQR >IS[ Z[IJ/TcVW
Z[/ / PYWZ[IVVe U/Z[Q[c XWTWONVVe KQVe[WS SW[YN PIZ[WZWK\1[cZe VI KQXIMWS
Z[Q^/RVWLW TQ^I IJW /VaQ^ VIMPKQ`IRVQ^ ZQ[\I_/R bW KQ^WMe[c P X/M SWV[
YWTd MNYOIKQ [I /Z[W[VW KXTQKId[c VI ]/VIVZWKQR Z[IV MNYOIKQ :Y/U [WLW
V/UN_cSN JWYLWKN XYIKQTW MWX\ZSI1 PIZ[WZ\KIVVe KQVe[SWKWLW XWTWONVVe [WJ
[W VIMIVVe MWPKWT\ VI KQSWYQZ[IVVe J/TcaWLW WJZeL\ SYNMQ[VQ^ SWa[/K V/O
MWPKWTe1 XYIKQTW )JWYLWKWLW LITcUI* [/TcSQ K [WU\ KQXIMS\ SWTQ WMVW`IZVW
PI[KNYMO\1[cZe XTIV XWLIaNVVe _cWLW VIMPKQ`IRVWLW SYNMQ[\ 9IKMeSQ _cWU\
XWTWONVVd MWMI[SWKW XWZQTd1[cZe ZIUWPWJWK+ePIVVe XYWKWMQ[Q ]/VIVZWK\
XWT/[QS\ ZXYeUWKIV\ VI PIXWJ/LIVVe PYWZ[IVVd SKW[Q MNYOIKVWLW JWYL\
C/ZSITcV/ XYIKQTI XWKQVV/ UI[Q KQZWSQR PISWVWMIK`QR Z[I[\Z [I W^WX
TdKI[Q eS XYW_NZ JdMON[VWLW ]/VIVZWKWLW XTIV\KIVVe [IS / KQSWVIVVe
JdMON[\ GWJ PIJNPXN`Q[Q KQZWS\ N]NS[QKV/Z[c M/R _Q^ XYIKQT \ Z\ZX/Tc
Z[K/ R [QU ZIUQU PIXWJ/L[Q KQVQSVNVVd UWOTQKQ^ )TIP/KWS* IJW PIVIM[W
aQYWSW Z]WYU\TcWKIVQ^ KQVe[SWKQ^ XWTWONVc ZIU PISWVWMIK`QR XYW_NZ UI1
Z\XYWKWMO\KI[QZe VNPITNOVQU WYLIVWU `Q ^W`I J VN\YeMWKQUQ NSZXNY[IUQ
<I KQXIMWS K/M^QTNVc K/M XYIKQT \ _/ ]/ZSITcV/ XYIKQTI ZT/M /V[NLY\KI[Q `/[SW
KQPVI`NVQR IK[WUI[Q`VQR UN^IV/PU SWYQL\KIVVe 7N[IT/ R JdMON[V/ XYQV_Q
XQ XWKQVV/ J\[Q XYWXQZIV/ K X/MPISWVVQ^ VWYUI[QKVQ^ IS[I^ 9WSYNUI [YN
JI PISWVWMIK`W PIJWYWVQ[Q KVNZNVVe PU/V MW XW[W`VWLW JdMON[\ XYW[eLWU
JdMON[VWLW YWS\ eS _N YWJQ[cZe K BSYI2V/ PI KQVe[SWU KQVQSVNVVe XNKVQ^
`/[SW KQPVI`NVQ^ WJZ[IKQV 9I IVITWL/1d P V/UN_cSQU )JWYLWKQU LITcUWU*
MW_/TcVW XNYNMJI`Q[Q bW K YIP/ KVNZNVVe PU/V MW PISWV\ XYW MNYOJdMON[ /
MW JdMON[VWLW XTIV\ MWX\Z[QUI Z\UI SYNMQ[VQ^ SWa[/K UWON Z[IVWKQ[Q MW
  Z\UQ X/M[KNYMONVQ^ XWMI[SWKQ^ VIM^WMONVc AIS/ PU/VQ MW JdMON[\ VN
XWKQVV/ U/Z[Q[Q VWKQ^ PI^WM/K SW[Y/ UWLTQ J XYQPKNZ[Q MW PJ/TcaNVVe KQ[YI[
IJW MW PUNVaNVVe VIM^WMONVc
@[WZWKVW MNYOIKVWLW ZNS[WY\ PILITWU PL/MVW P KQUWLIUQ 1KYWXNRZcSW2
ZQZ[NUQ VIYWMVWLWZXWMIYZcSWLW JITIVZ\ KIY[W J\TW J PM/RZVQ[Q /MNV[Q]/SI
_/d KZ/^ MNYOIKVQ^ \Z[IVWK WZS/TcSQ PI 1KYWXNRZcSQUQ ]/ZSITcVQUQ XYI
KQTIUQ WZWJTQK/ MNYOIKV/ \Z[IVWKQ [ISWO UId[c J\[Q KYI^WKIV/ GWXYIKMI
]/VIVZWKQR YNP\Tc[I[ [ISQ^ \Z[IVWK  PITNOVW K/M 2^VcW2 Z[Y\S[\YQ  `IZ[W
KIO`N X/MMI1[cZe XTIV\KIVVd R \XYIKT/VVd V/O ]/VIVZWKQR YNP\Tc[I[ [QXW
KWLW JIPWKWLW JdMON[\ B [ISWU\ KQXIMS\ [YNJI KOQKI[Q PIXWJ/OVQ^ PI^WM/K
VI /VaWU\ Y/KV/ IJW PI XW[YNJQ YWPLTeV\[Q UWOTQK/Z[c XYQKI[QPI_/2 K/MXW
K/MVQ^ \Z[IVWK
9ILITWU BSYI2V/ KIY[W ZSWYQZ[I[QZe UWOTQKWZ[eUQ SW[Y/ VIMId[cZe 2R
PIKMeSQ XWZQTNVWU\ VIJTQONVVd MW -@ \ ]WYU/ IZW_/RWKIVWLW `TNVZ[KI
B Z]NY/ ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ MW_/TcVW PIXYWKIMQ[Q K/MXWK/MV/ XYIKQTI eS/
M/d[c \ YIUSI^ 1KYWXNRZcSWLW JdMON[VWLW VILTeM\ >YQ _cWU\ KIOTQKW
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PIT\`Q[Q VNPITNOVQ^ SWVZ\Tc[IV[/K / LYWUIMZcS/Z[c /P UN[Wd YWP+eZVNVVe
VWKQ^ OWYZ[S/aQ^ XYIKQT [I 2^V/^ _/TNR 7Te PIJNPXN`NVVe M/2 _Q^ XYIKQT
\ UIRJ\[VcWU\ XW[Y/JV/ _/TSWKQ[I XYWPWY/Z[c X\JT/`V/Z[c / VN K WZ[IVVd `NY
L\ XWT/[Q`VI KWTe \YeM\
>/MZ\UWK\d`Q KQSTIMNVN MW^WMQUW [ISQ^ KQZVWKS/K 5Q^/MVI ZQ[\I_/e
BSYI2VQ \ Z]NY/ ]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ ^W` / K/MPVI`I1[cZe MWKWT/ VQPcSQU Y/K
VNU MNYOIKVW2 PIJWYLWKIVWZ[/ XWY/KVeVW P SYI2VIUQ -@ ^IYIS[NYQP\1[cZe
PVI`VQU Z[Y\S[\YVQU MN]/_Q[WU ZSWYW`NVVe eSWLW PIMTe MWZeLVNVVe Z[Y\S
[\YVW PJITIVZWKIVWLW ]/VIVZWKWLW ZITcMW VN W`/S\1[cZe K ZNYNMVcWZ[YWSWK/R
XNYZXNS[QK/ <I[WU/Z[c XYWLVWP\1[cZe PJ/TcaNVVe VIKIV[IONVVe VI ]/VIVZWK\
XWT/[QS\ BSYI2VQ KVIZT/MWS VNZXYQe[TQKWLW YWPKQ[S\ MNUWLYI]/`VW2 ZQ[\I_/2
>WYeM /P _QUQ S/TcS/ZVQUQ ]IS[WYIUQ Z[IV MNYOIKVQ^ ]/VIVZ/K \ZSTIMVd1[c
Ze `NYNP /VZ[Q[\_/WVITcV/ R XWT/[Q`V/ \UWKQ 4dMON[VN XTIV\KIVVe JIP\1[cZe
VI KV\[Y/aVcW\YeMWKQ^ I W[ON eS XYIKQTW PIVIM[W WX[QU/Z[Q`VQ^ UISYWNSW
VWU/`VQ^ XYWLVWPI^ 4dMON[Q ]IS[Q`VW VN WJUNO\d[cZe SYQ[Q`VWd XWPVI`
SWd I 0Y\V[WKVN JdMON[VN XTIV\KIVVe K[YI`I1 ZKWd _/VV/Z[c `NYNP KVNZNVVe
JILI[cW^ PU/V MW XW[W`VWLW JdMON[\ bW VN WJUNO\d[cZe V/ PI WJZeLWU V/ PI
YNIT/PWK\KIVQUQ PI^WMIUQ
GWJ ^W`I J `IZ[SWKW YWPK+ePI[Q WSYNZTNV/ XYWJTNUQ VNWJ^/MVW PYWJQ[Q
[IS/ SYWSQ
 PIJNPXN`Q[Q PISWVWMIK`\ KQUWL\ bWMW JdMON[VWLW XTIV\KIVVe VI
WZVWK/ VNPITNOVWLW UISYWNSWVWU/`VWLW XYWLVWP\KIVVe R [ISW2 ZIUW2 W_/VSQ
XWMI[SWKQ^ VIM^WMONVc
 PIXYWKIMQ[Q `/[S/ VI_/WVITcV/ ]/ZSITcV/ XYIKQTI SW[Y/ UITQ J WJWK+eP
SWKQR ^IYIS[NY Z[WZWKVW eS ZSTIMIVVe JdMON[\ [IS / RWLW KQSWVIVVe [I
SWV[YWTdKITQZe J VNPITNOVQU WYLIVWU
>YQ _cWU\ Z[KWYNVVe [ISWLW WYLIV\ XWKQVVN WY/1V[\KI[QZe VI 9ISWV XYW
8SZXNY[V\ YIM\ P W_/VSQ UISYWNSWVWU/`VWLW YWPKQ[S\ </UN``QVQ eSI UI1
KNTQSQR IK[WYQ[N[ PVI`V\ Z\ZX/TcVW LYWUIMZcS\ M/1K/Z[c I [ISWO PISWVWMIK
`W LIYIV[WKIV\ VNPITNOV/Z[c 8SZXNY[VI YIMI UWLTI J K/MXWK/MI[Q [ISWO PI
XYWLVWP\KIVVe B Z]NY/ KXYWKIMONVVe R PISWVWMIK`WLW PIJNPXN`NVVe ]/ZSITc
VQ^ XYIKQT BSYI2VI UWON KPe[Q PI WY/1V[QY XWTWONVVe V/UN_cSWLW =ZVWKVWLW
PISWV\ XYW JWYLWK/ WJUNONVVe [IS PKIVN JWYLWKN LITcUW 5[/TNVVe [ISQ^
XYIKQT UI1 0Y\V[\KI[QZe VI XYQV_QXI^ XYWPWYWZ[/ X\JT/`VWZ[/ <N WZ[IVVd
YWTc K/M/LYIKI[QUN R XWT/[Q`VI KWTe MW PIJNPXN`NVVe MWZ[WK/YVW2 [I VIM/RVW2
]/VIVZWKW2 XWT/[QSQ
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