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Весняний прогноз федерального уряду
Використання внутрішнього валового продукту (без урахування
цінових змін) (1)

2013

2014

2105

2016

Зміни до попереднього року у %,
1,6
1,8
1,8

ВВП

0,1

Споживчі видатки приватних домогосподарств (2)

0,8

1,2

2,0

1,6

Споживчі видатки держави

0,7

1,1

1,5

1,2

Загальні валові інвестиції

-0,6

3,4

2,2

3,1

серед них: обладнання

-2,4

4,3

2,8

4,3

серед них: будівництво

-0,1

3,6

2,1

2,8

Внутрішній попит

0,7

1,3

2,0

1,8

Експорт

1,6

3,9

4,7

4,5

Імпорт

3,1

3,4

5,7

5,1

Споживчі видатки приватних домогосподарств (2)

1,2

0,9

0,5

1,4

ВВП

2,1

1,7

2,0

1,5

Зайняті (внутрішні)

0,6

0,9

0,5

1,4

1,5

0,9

0,5

1,4

Динаміка цін:

у якості інформації:
Індекс споживчих цін

Абсолютні показники у млн. осіб
Зайняті (внутрішні)

42,3

42,7

43,0

43,1

Безробітні

2,95

2,90

2,79

2,77

(1)

До 2014 р. - попередні показники Федерального відомства статистики, станом на лютий 2015 р.

(2)

Включаючи неприбуткові організації
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Спектр прогнозів
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Огляд стандартів ЄС
Показники фіскальних правил у Німеччині та Україні в 2014 р. і
тенденції (% ВВП)
Цільові показники
федеральних земель в
залежності від обсягу
державної заборгованості,
довгострокового
економічного зростання та
демографічного розвитку

Вимоги ЄС

Німеччина

разом

Україна
без Нафтогазу

-3,1 %
Абсолютні максимальні
межі, не цільові показники!
Визначені так, щоб за
умови стабільності
державних фінансів та
нормального
кон'юнктурного розвитку їх
не перевищувати !

-10,3 %

-4,5 %

72,7 %
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Так з'являється федеральний бюджет
Складання Федерального бюджету – Федеральний бюджет та фінансовий план
Жовтень

Травень

Перспективна оцінка Федеральним урядом загальноекономічного розвитку країни на середньострокову
перспективу
Оцінювання робочою групою з оцінювання податків надходжень податків на середньострокову перспективу
Річний звіт Федерального уряду про економічний розвиток країни
Рішення уряду про основні показники бюджету та фінансового плану
Циркуляр на виконання до профільних міністерств
Надходження проектів бюджету від профільних міністерств
Перспективна оцінка Федеральним урядом загальноекономічного розвитку країни на середньострокову
перспективу
Оцінювання робочою групою з оцінювання податків надходжень податків на середньострокову перспективу

Травень/
Червень

Узгодження кошторисів між Федеральним міністерством
фінансів і профільними міністерствами

Липень
Серпень
Вересень
Вересень
Вересень

Ухвалення рішення уряду щодо бюджету та фінансового плану
Передача бюджету до Німецького Бундестагу та Бундесрату (фінансовий план – для врахування)
Перше читання в Німецькому Бундестазі
Перше читання в Бундесраті
Початок консультацій в Бюджетному комітеті та переговорів між доповідачами із бюджетних питань, які
представляють різні фракції
Перспективна оцінка Федеральним урядом загальноекономічного розвитку країни на середньострокову
перспективу
Оцінювання робочою групою з оцінювання податків надходжень податків на середньострокову перспективу
Останнє засідання Бюджетного комітету з урегулювання бюджету
Друге та третє читання в Німецькому Бундестазі
Друге читання в Бундесраті
Публікація бюджету у Віснику федерального законодавства
Набуття чинності Закону про бюджет

Листопад
Січень
Березень
Березень
Квітень
Квітень

Жовтень
Листопад
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень
Січень
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Середньострокове фінансове планування у Німеччині –
правові засади (1/4)
Стаття 109 (4) Конституції ФРН:
Шляхом федерального закону, який затверджується
Бундесратом, для федерації та земель можуть бути
встановлені загальні чинні принципи бюджетного права,
бюджетне господарство, яке відповідає стану кон’юнктури, а
також багаторічне фінансове планування.

Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування у
Німеччині – правові засади (2/4)
§ 9 Закон про підтримання економічної стабільності та
зростання:
(1) Бюджетне господарство федерації має ґрунтуватися на
п’ятирічному фінансовому плані. У ньому необхідно
надавати обсяг і склад імовірних видатків і їх можливе
покриття у співвідношенні до припущеного розвитку загальної
економічної потужності, за необхідності – шляхом
альтернативних розрахунків.
(2) Фінансовий план складається та обґрунтовується
Федеральним міністерством фінансів. Він затверджується
Федеральнім урядом і подається в Бундестаг і Бундесрат.
(3) Фінансовий план щорічно корегується та продовжується в
залежності від динаміки в економіці.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування у
Німеччині – правові засади (3/4)
§ 50 Закон про бюджетні принципи: Процедура фінансового
планування
(1) Основу бюджетного господарства федерації та землі складають власні п’ятирічні фінансові
плани (§ 9 п. 1 і § 14 Закону про підтримання економічної стабільності та зростання від 8 червня
1967 р. – Вісник законів І, стор. 582).
(2) Перший рік плану у фінансовому плануванні – це поточний бюджетний рік.
(3) Фінансовий план (§ 9 п. 1 абз. 2 Закону про підтримання економічної стабільності та зростання)
надається законодавчим органам не пізніше подання пов’язаного з ним проекту бюджету на
наступний бюджетний рік. Законодавчі органи можуть вимагати надання альтернативних
розрахунків.
(4) У фінансовому плані необхідно пояснювати та обґрунтовувати передбачені головні напрямки
інвестицій.
(5) Законодавчим органам надаються багаторічні інвестиційні програми, які були перероблені на
основі фінансового планування (§10 Закону про підтримання економічної стабільності та
зростання).
(6) Згідно з § 11 п. 1 Закону про підтримання економічної стабільності та зростання для
інвестиційних проектів третього року плану треба надавати планування у достатньому обсягу
таким чином, щоби можна було почати з їх виконанням у короткостроковій перспективі.
(7) Уряд повинен своєчасно запровадити необхідні заходи, необхідні для фінансового
планування, щоби забезпечити належний розвиток бюджету з урахуванням імовірної
загальної економічної потужності у кожному року плану.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування у
Німеччині – правові засади (4/4)
§ 10 Положення про Федеральний бюджет: Повідомлення
Бундестагу та Бундесрату
(1) Федеральний уряд разом зі своїми законопроектами, включаючи
договори, які мають надаватися згідно зі ст. 59 п. 2 Конституції ФРН, а
також разом з проектами розпоряджень і директив Європейських спільнот
надає огляд їхнього впливу на бюджетний план і фінансове планування
федерації, земель і громад (об’єднань громад). Крім того, слід
пояснювати, яким чином можна знайти покриття для передбачених
додаткових витрат федерації. Речення 1 і 2 розповсюджуються також на
проекти Бундесрату.
(2) Федеральний уряд повідомляє Бундестаг і Бундесрат про значні
зміни у виконанні бюджету та про їхній вплив на фінансове
планування.
(3) Федеральний уряд надає допомогу членам Бундестагу, які мають намір
подати запит, що знижує надходження або підвищує видатки, щодо
з’ясування фінансових наслідків.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Необхідність середньострокового фінансового
планування
Середньострокове фінансове планування необхідно для того,
щоби…
• мати змогу враховувати ймовірний середньостроковий
фінансовий розвиток при щорічному прийнятті бюджетних
рішень,
• при нових заходах, проектах реформ, законах тощо мати
змогу своєчасно розуміти їх повні масштаби,
• мати змогу своєчасно оцінити простір дій фінансової політики
на наступні роки,
• мати змогу своєчасно розпізнавати несприятливі тенденції у
фінансовій політиці та запроваджувати профілактичні заходи.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Функції середньострокового фінансового планування
• Політичні: Встановлення програмних цілей уряду у загальній
перспективі.
• Фінансово-економічні: Оцінювання фінансових потреб,
необхідних для здійснення цих цілей, а також балансу між
надходженнями та видатками на кожний рік плану.
• Загальноекономічні: Узгодження ймовірних видатків і необхідних
для їхнього покриття надходжень з загальними економічними
цілями та рамковими умовами.

Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Фінансовий план – середньострокове планування у Німеччині
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Предмет: детальне планування всіх надходжень і видатків
Структура: зображення видатків у близько 40 блоках
Період планування: 5 років (t до t+4)
Складання Міністерством фінансів
Термін подання: разом з бюджетом на наступний рік
Не враховується зростання цін (дуже низька інфляція, немає індексації!)
Перехід плану: щорічне нове складання та продовження (останній рік попереднього
фінансового плану спочатку береться як даність для «нового» останнього року
фінансового плану)
Гнучкість: за рахунок щорічної актуалізації, а також у залежності від зміни
макроекономічних умов, політичних пріоритетів або вимог щодо консолідації
Не є обов’язковим для виконання => Через щорічну актуалізацію фінансового
плану якість попередніх фінансових планів не може вимірюватися шляхом
порівняння попередніх планових показників з фактичними результатами бюджету.
Тому контроль за виконанням плану не є складовою фінансового планування.

Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове планування – порівняння з бюджетним планом
Стаття
712 01

Рік 1
поточний
бюджетний
рік

Рік 2
рік, на який
складається
бюджет

Рік 3

Рік 4

Рік 5

далі
Виходячи за
межи строку
плану

Прогноз

Фінансовий план у порівнянні з бюджетним планом

Строк планування
Обов’язковість
(законодавча-виконавча)
Затвердження
Тип планування

Фінансовий план

Бюджетний план

5 років

1 рік

обов’язковості виконання
немає

абсолютна обов’язковість
виконання

рішення федерального
уряду

рішення парламенту

планування з переходами
(як правило, змінюється)

план без змін
(зміна – виняток)

Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування у Німеччині
– досвід
•

Мислення у середньостроковій перспективі стало природною річчю у всіх
сферах бюджетної та фінансової політики.

•

Фінансовий план у руках Федерального міністерства фінансів перетворився
на корисний інструмент для захисту від запитів, які виходять за межі
бюджету.

•

Обов’язок щорічного складання фінансового плану підсилює фінансову
самодисципліну та відповідальність у бюджетній політиці
Федерального уряду.
Фінансове планування на ранніх строках виявляє потребу дій у
фінансовій політиці.

•
•

Фінансове планування робить внесок у постійність фінансової політики.

•

Фінансове планування – це цінний інструмент, але не гарантія здійснення
солідної бюджетної політики.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування
як стандарти ЄС (1/3)

• Пакт стабільності та зростання:
• середньострокова бюджетна ціль,
• правило 1/20 для скорочення рівня заборгованості,

• рекомендації щодо середньострокового розвитку у межах
дефіцитної процедури.
• 2-пакетне Розпорядження (ЄС) №. 473/2013 про спільні
визначення щодо контролю та оцінки бюджетного планування…
(тільки для держав зони євро)
• Фіскальний договір: Імплементація європейських бюджетних
правил у національному праві (25 держав договору)
• Програми стабільності/ наближення:
Зображення середньострокового розвитку публічних бюджетів усіх
рівнів
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування
як стандарти ЄС (2/3)

• Рамкова бюджетна директива (2011/85/ЄС):
• Стаття 2 (Визначення термінів), пункт e)
«середньострокові бюджетні рамки як специфічне положення
національного бюджетування, що виходить за часові межі бюджетної
політики, обмеженої однорічним бюджетним плануванням, включаючи
встановлення політичних пріоритетів і середньострокових бюджетних
цілей».
• Стаття 5 (числові бюджетні правила):
«Кожна держава договору має свої специфічні числові бюджетні правила,
які роблять вагомий внесок у виконання її зобов’язань як держави в
цілому, що випливають з Договору про роботу Європейського Союзу у
сфері бюджетної політики, на перспективу багатьох років.
Ці правила слугують в першу чергу
а) додержанню встановлених згідно з Договором про роботу ЄС
контрольних показників для дефіциту бюджету та рівня боргів;
б) введенню багаторічної перспективи фінансового планування, яке слідує
середньостроковим бюджетним цілям держави договору».
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Середньострокове фінансове планування
як стандарти ЄС (2/3)
•

Рамкова бюджетна директива (2011/85/ЄС): стаття 9
Середньострокові бюджетні рамки

(1) Держави-члени ЄС встановлюють достовірні, ефективні середньострокові бюджетні рамки, які
передбачають мінімум три роки фінансового планування, з метою забезпечення багаторічної
перспективи у національному фінансовому плануванні.
(2) До середньострокових бюджетних рамок належить також процедури
а) встановлення всеосяжних і прозорих багаторічних бюджетних цілей щодо загальнодержавного
дефіциту, рівня заборгованості та інших узагальнюючих фінансових індикаторів, як, наприклад,
видатки, при чому інтегрованість цих індикаторів повинна забезпечуватись за рахунок числових
бюджетних правил, передбачених у Розділі IV;
б) складання перспективних оцінок, які базуються на припущенні про незмінність політики, для
кожної статті надходжень і видатків у бюджеті держави з детальними даними щодо окремих
секторів федерації (центральний рівень) та соціального страхування на поточний бюджетний рік і
далі;
в) складання опису запланованих на середньострокову перспективу заходів, які мають вплив на
загальнодержавні фінанси, з розшифруванням головних статей надходжень і видатків, при чому
треба пояснювати, як повинно досягатися узгодження з середньостроковими бюджетними цілями у
порівнянні з перспективною оцінкою, яка базується на припущенні про незмінність політики;
г) оцінювання питання, як заплановані політичні заходи з урахуванням їх безпосередніх
довгострокових наслідків для загальнодержавних фінансів імовірно будуть впливати на
довгострокову потужність публічних фінансів.
(3) Перспективні оцінки, на яких базуються середньострокові бюджетні рамки, повинні за Розділом
ІІІ ґрунтуватися на реалістичних макроекономічних прогнозах і бюджетних прогнозах.
Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Процедура „згори – вниз“
(top-down)
У березні: рішення Уряду про базові (максимальні) показники бюджету та фінансів.
З 2012 року – процедура згори – вниз (top-down): Міністерство фінансів доводить
розпорядникам бюджетних коштів максимальний показник їхнього бюджету, в
рамках якого вони складають свій бюджетний кошторис.
Раніше: Розпорядники бюджетних коштів подавали інформацію щодо своїх
фінансових потреб (бюджетний запит), щодо якої потім відбувалися переговори.
Цілі процедури згори - вниз:
Дотримання бюджетної дисципліни забезпечується шляхом
раннього визначення пріоритетів та чіткої орієнтації на визначені політичні
цілі,
ефективного розподілу бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних
коштів,
сильнішого акценту на середньострокове фінансове планування,
покращення контролю над загальними витратами,
посилення власної відповідальності розпорядників бюджетних коштів та
експертизи секторальної політики
Seite 19
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Перебіг процедури згори - вниз
•

Вихідний пункт складання бюджету – бюджетна пропозиція Федерального
міністерства фінансів.

•

Навесні Федеральний уряд затверджує обов'язкові до виконання фонди
надходжень та видатків міністерств (базові/максимальні показники), які служать
для складання урядового проекту бюджету та середньострокового фінансового
плану.

•

Влітку відбуваються переговори з розпорядниками бюджетних коштів щодо
видатків на персонал, можливі зміни базових (максимальних) показників та
перерозподіл коштів у рамках цих максимальних показників. Результати
переговорів вносяться в урядове рішення, яким затверджується проект бюджету
та середньострокового фінансового плану.

•

Восени відбувається парламентський розгляд проекту бюджету на пленарному
засіданні і бюджетному комітеті. Бюджетний комітет протягом декількох тижнів
перевіряє всі кошториси розпорядників бюджетних коштів і ухвалює рішення
щодо змін.

•

На завершення ухвалений Парламентом бюджет підписує Федеральний
президент, і він оприлюднюється у федеральному законодавчому віснику.
Seite 20
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Приклад: бюджетна стаття
Збереження матеріальних цінностей у Збройних силах
Стаття
Функція

F 553 05
-032

Цільове призначення

Збереження артилерійсько-технічного майна, за
винятком боєприпасів та транспортних засобів

1409

Плановий
показник
2013
у тис. євро

Плановий
показник
2012
у тис. євро

Фактичний
показник
2011
у тис. євро

140 000

130 000

135 722

Повноваження на здійснення зобов’язань у
відношенні асигнувань майбутніх періодів …………
14 400 тис. євро
З них до сплати:
У бюджетному році 2014 до ……………… 3 600 тис.
євро
У бюджетному році 2015 до ……………… 3 600 тис.
євро
У бюджетному році 2016 до ……………… 3 600 тис.
євро
У бюджетному році 2017 до ……………… 3 600 тис.
євро
Бюджетна примітка:
Надходження з використання військового
полігону іноземними збройними силами
спрямовуються до видатків

Пояснення:
Для технічного догляду, сервісного
обслуговування та придбання запчастин, якщо
відповідні кошти не передбачені в розділі 1416
титулі 554 10
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Виконання бюджету
•
•
•

•
•
•

Виконання бюджету відбувається на власну відповідальність
міністерствами та підпорядкованими їм органами державної
влади
Федеральне міністерство фінансів забезпечує щоденний
контроль рахунків
З метою планування ліквідності Федеральне міністерство
фінансів щомісяця проводить прогнозну оцінку фактичних
видатків та надходжень і узгоджує її з розпорядниками
бюджетних коштів
У рамках окремих бюджетів розпорядників бюджетних коштів
існують різні можливості перерозподілу та переносу коштів
Проблема: Залежні від кон'юнктурного розвитку статті бюджету
(допомога по безробіттю II та податкові надходження)
Нове: високі ризики внаслідок європейських гарантій по Греції,
Іспанії, Португалії та Ірландії
Seite 22
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Контроль за виконанням бюджету та річний звіт
• Федеральна рахункова палата перевіряє річний
бюджетний звіт, а також ефективність та відповідність
ведення бюджету та економіки. Вона щорічно звітує
безпосередньо перед Бундестагом та Бундесратом.
• В підкомітеті фінансового контролю бюджетного
комітету обговорюється річний фінансовий звіт
Федерації, а також звіти Федеральної рахункової
палати. Підкомітет фінансового контролю часто бере до
відома (переймає) рекомендації Федеральної
рахункової палати.
• На завершення контролю виконання бюджету пленум
Бундестагу затверджує фінансовий звіт Уряду.
Seite 23
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Бухгалтерський облік Федерації
• Бухгалтерський облік федерального бюджету є
камеральним. Тільки корпоративні права Уряду
мають комерційний бухгалтерський облік.
• Рахунок витрат та результатів ведеться половиною
федеральних міністерств або підпорядкованими ним
органам державної влади.
• Майновий рахунок Федерації поступово та наскільки
можливо адаптується до комерційних стандартів.
• Проблема: приховані борги Федерації на основі
боргів фондів соціального страхування.

Seite 24
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Контрольний рахунок „боргового гальма“ на період
2001 – 2014 р.р.
Preparation and closing of the federal budgets since implementation of debt brake
2011
Plan

2012
Actual

Plan

45,6

1 Structural component of transition path
% of GDP (GDP of the year preceding preparation
of the budget)
2 Balance of financial transactions

2013

Actual
bn euros

Plan

39,4

1,90

2014
Actual

Plan

33,2

1,59

Actual*

26,6

1,28

0,97

-5,0

2,0

4,3

-7,4

-5,2

-4,6

-2,9

-2,4

-2,5

1,1

-5,3

-6,4

-3,1

-6,5

-4,9

-5,9

3,0

3,8

2,4

2,2

2,8

2,2

3,5

3,4

Maximum permissible net borrowing
5 (1) - (2) - (3)

53,1

42,5

40,5

53,3

41,4

44,4

34,3

34,9

6 Net borrowing

48,4

17,3

26,1

22,3

17,0

14,7

6,6

0,8

Structural net borrowing according to debt brake
7
(2) + (3) + (6)

40,9

20,4

25,0

8,5

8,8

3,6

-1,2

-7,5

1,71

0,85

1,01

0,34

0,34

0,14

-0,05

-0,28

3 Cyclical component
Nominal GDP (% change yoy)
4

% of GDP

Debit (-)/credit(+) on the control account
8
actual (5) - actual (6)
9 Balance control account
Deviations in sums and products possible because of roundings.
* Preliminary estimation for actual.

25,2

30,9

29,6

34,1

25,2

56,1

85,7

119,8

Прогнози, складання бюджету, податки, держава
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Розподіл податків: огляд
Європейський
Союз

-

Спільні податки
Корпоративний податок
Податок на доходи фізичних осіб
Податок з обороту
Податок на доходи від капіталу (фіз. особи)

Федерація

Федеральні землі

Громади

ПДВ – власні
кошти
BSP – власні
кошти
Мита
Збори
Власні
надходження

Федеральні
податки

Податки
федеральних
земель

Місцеві
податки

Seite 26
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Вертикальний розподіл
податкових надходжень
Нарізні податки
Податки федеральних земель

Федеральні податки
Мита
Акцизні податки:
(крім податку на пиво)
!
Податок на енергоносії
!
Податок на тютюн
!
Податок на електроенергію
!
Податок на каву
!
Податок на алкогольні
напої
Податок на страхові виплати
Податок на транспорт

Податок на спадок
Податок на придбання земельної
ділянки
Податок на ігри на бігах та лотереї
Податок на утримання пожежної
охорони
Податок на майно
Податок на пиво
Збір з казино

Місцеві податки
Промисловий податок
Податок на землю
Місцеві акцизи:
!
Податок на собак
!
Податок на полювання та
рибальство
!
Податок на другу
квартиру
!
Податок на розлив та
роздрібну торгівлю
алкогольними напоями

Спільні податки
Федерація
Федеральні землі

Громади

Податок на доходи фізичних
осіб

42,5%

42,5%

15%

Податок на доход з капіталу
(кредитні установи)

50%

50%

-

44%

44%

12%

49,5%
50%

48,4%
50%

2,1%
-

43,5%

56,5%

Податок на доход з капіталу
(фізичні особи)
Податок з обороту
Корпоративний податок
Розкладка промислового
податку
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Сфера державної відповідальності та державний сектор
Сфера державної
відповідальності

Інші державні фонди, установи,
підприємства

Зведений
бюджет /
Держава1

Спеціальні
бюджети
(> 5.000)
Цільові
об'єднання
(Неринкові
виробники)
Цільові об'єднання
(Ринкові виробники)

Виділені
Статистичні
відомства
(аутсорсінг)

Комунальні
підприємства

1 Включно з часткою ЄС

Бюджети
Федерації
Федеральних земель
Громад/об'єднань громад
Фондів соціального
страхування

Резервні фонди
забезпечення /
Фонди забезпечення
державних установ

Державні вищі
навчальні
заклади
Лікарні
Підприємства з
будівництва доріг
федеральних
земель
andere
Інше

Транспортні
підприємства
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Визначення секторальної приналежності виділених структур (аутсорсінг)
Перевірка
інституціональної
єдності

- Автономія ухвалення рішень
- Власна звітність

- Посади в контрольних
органах
- Закон

- 50% - критерій

Перевірка
контрольованості
державою

Перевірка
неринкових
виробників

Єдність
державного
сектору

Підпорядкування
вищій інстанції

Підпорядковується
відповідному
сектору

Товариства
на основі капіталу

Спеціальні правила Євростату
Щодо банківської кризи
(„Фінансові господарські
товариства“
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Будучи федеральним підприємством, GIZ надає підтримку Уряду
Німеччини в досягненні ним своїх цілей у сфері міжнародного
співробітництва задля сталого розвитку.
Публікація
Німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH
Центральний офіс у Бонні та Ешборні, Німеччина
Проект „Підтримка реформи управління державними фінансами“
Вул. Велика васильківська 44, офіс 1

Відповідальний
Пані д-р Ельке Бауманн
Автор
Пані д-р Ельке Бауманн
Photo credits
© GIZ/…..
Layout
Пані д-р Ельке Бауманн

01004, Київ, Україна
T +38 044 287 42 37
F +38 044 581 85 53
E pfm@giz.de
I www.giz.de
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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.

Cтруктурний надлишок
фінансування
Фактичний стан, Федерація 2014

0,35% ВВП

+0,28% ВВП

Фіскальний договір
Межа дефіциту

Структурний загальнодержавний
надлишок фінансування 2014 р.

0,5% ВВП

+1,1% ВВП

Пакт про стабільність і зростання
Межа дефіциту за Маастрихтським
договором

Номінальний загальнодержавний
надлишок фінансування 2014 р.

3% ВВП

0,7% ВВП

Пакт про стабільність і зростання
Межа державного боргу за
Маастрихтським договором

Державний борг за
Маастрихтським договором 2014

60% ВВП

74,7% ВВП

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

Державний борг за
Маастрихтським договором 2014
Проекція

75 % ¼ ВВП

71,4% ВВП
18
13

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

Відповідальність
Справедливість
Стабільність системи
Нагляд
Прозорість

• Європейський стабілізаційний механізм (ESM)
• Європейський Фонд фінансової стабільності (EFSF)
• Європейський механізм фінансової стабільності (EFSM)
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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.

20
15

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

Ухвалює
конкретні
рекомендації по
країнах

ухвалюють національні програми
реформ (НПР) та програми
стабільності та конвергенції
(ПСК)

Державичлени
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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.

26

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

П
р
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в
е
н
т
и
в
н
а
р
у
к
а

Сценарій 1

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
о
р
и
г
у
ю
ч
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

Строк запровадження
боргового гальма: 1 рік

Боргове гальмо
запроваджене

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

30

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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Завдання незалежної Консультативної ради при Стабілізаційній раді, якій
наразі відводиться дуже важлива функція у забезпеченні дотримання
європейських правил
http://www.stabilitaetsrat.de/DE/Beirat/Beirat_node.html;jsessionid=50CA8AF8BBD89CBDE68D6
503ECB0914B.internet2F

Консультативна рада
Консультативна рада як незалежний експертний орган на основі § 7 Закону
про Раду стабільності підтримує Раду стабільності у питанні нагляду за
дотриманням верхньої межі загальнодержавного структурного дефіциту
фінансування, визначеної у Законі про основи бюджетного права федерації та
федеральних земель. Висновки та рекомендації, що розробляються
Консультативною радою у цьому зв'язку, становлять важливу основу для
роботи Ради стабільності. Голова Консультативної ради бере участь у
нарадах Ради стабільності з питань нагляду за верхньою межею структурного
загальнодержавного дефіциту і представляє позицію Консультативної ради з
цього приводу.
Консультативна рада була створена в ході внутрішньодержавного виконання
Європейського фіскального договору. Вона була заснована 5 грудня 2013
року.
Голова і члени Консультативної ради
До складу членів Консультативної ради входить по одному представнику
Німецького
федерального
банку
та
Експертної
ради
з
оцінки
загальноекономічного розвитку, один представник дослідницького інституту,
що займається «спільним діагнозом», по два експерти, призначені терміном на
п'ять років федерацією і землями через їх представників у Раді стабільності, і
по одному представнику, призначеному терміном на п'ять років, місцевими
провідними об'єднаннями підприємств та провідними організаціями у сфері
соціального страхування.
Документи
Згідно § 7 абзацу 3 Закону про Раду стабільності, Консультативна рада надає
оцінку дотриманню верхньої межі загальнодержавного структурного дефіциту
фінансування, закріпленої у Законі про основи бюджетного права федерації та
федеральних земель, і у разі потреби дає рекомендації щодо заходів для
усунення перевищення дефіциту. Оцінки та рекомендації Консультативної
ради, а також інші документи оприлюднені. Рішення про оприлюднення
вказаних
документів
Консультативна
рада
приймає
самостійно.
Регламент
Згідно § 7 абзацу 1 речення 2 Закону про Раду стабільності, Консультативна
рада встановила собі регламент.
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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 компоненту1
(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.

39

Федеральне міністерство фінансів
19.03.2013 Державні фінанси

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 Федерального уряду.
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 2015 р.
Федеральний уряд розраховує в своєму річному прогнозі на зростання реального
валового внутрішнього продукту на 1,8% у роках 2015 та 2016.
Таблиця: Обрані базові показники загальноекономічного розвитку у Федеративній
Республіці Німеччина
2013

Показники загальноекономічного розвитку
Німеччини (очищений від цін) [1]

2014

2015

2016

Зміни у порівнянні з попереднім роком у %

Валовий внутрішній продукт
Витрати на споживання приватних домогосподарств
Витрати на споживання держави
Валове накопичення
З яких: устаткування
З яких: будівлі
Внутрішній попит
Експорт
Імпорт
Розвиток цін:
Витрати на споживання приватних домогосподарств [2]
Валовий внутрішній продукт
Працюючі особи (в країні)
Індекс споживчих цін

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

1,6
1,2
1,1
3,4
4,3
3,6
1,3
3,9
3,4

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

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

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

0,9
1,7
0,9
0,9

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

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

Абсолютні показники у млн.

42,3
2,95

Кількість працездатних (всередині країни)
Безробітні

42,7
2,90

43,0
2,79

[1] До 2014 р. попередні результати Федерального відомства статистки; стан: січень 2015;
[2] Включно неприбуткові організації .
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43,1
2,77

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.

46

(2)

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.
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(3)

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.
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Å. Áàóìàíí

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ
Ó ÑÔÅÐ² ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ Ô²ÍÀÍÑ²Â*
Ó ðàìêàõ òðèâàëî¿, ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ÄÍÍÓ “Àêàäåì³ÿ ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ” ç Í³ìåöüêèì òîâàðèñòâîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà “GIZ Óêðà¿íà” âë³òêó 2013 ð. â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ ó ôîðìàò³ êðóãëîãî ñòîëó ç í³ìåöüêèì åêñïåðòîì ïàí³ Åëêå Áàóìàíí, ÿêà ïðåäñòàâèëà ðåçóëüòàòè âëàñíîãî äîñë³äæåííÿ ñèòóàö³¿ ó ñôåð³ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â òà ðåêîìåíäàö³¿ â êîíòåêñò³ âïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â.
Within the long, productive cooperation of the Academy of financial management with the
German Society for International Cooperation “GIZ Ukraine” a roundtable with the German
expert Mrs. Elke Baumann took place in summer 2013. Mrs. Baumann presented the outcomes
of her research regarding the situation with public finances and gave her recommendations in
the context of the international standards implementation in Ukraine.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè, ô³íàíñîâà ïîë³òèêà, äåðæàâíèé áîðã, äåô³öèò,
áþäæåòíà êîíñîë³äàö³ÿ, ñåðåäíüîñòðîêîâå ïëàíóâàííÿ, ìàêðîåêîíîì³÷íèé ïðîãíîç.

Çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íñòèòóö³é ç³ ñôåðè äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â çàñâ³ä÷èëè âåëèêèé ³íòåðåñ ó÷àñíèê³â äî ð³çíîìàí³òíèõ òåì ³ ï³äõîä³â äî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ó Í³ìå÷÷èí³. Ï³äõîäè, ïðåçåíòîâàí³ é îáãîâîðþâàí³ íà ðîáî÷îìó ð³âí³, áóëè ñõâàëåí³ ìàéæå îäíîñòàéíî.
Íèæ÷å ïîäàíî àíàë³ç âèõ³äíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ ç îãëÿäó íà ô³íàíñîâó
ïîë³òèêó, ÿêèé ñòàâ îñíîâîþ äëÿ ðåêîìåíäàö³é, íàâåäåíèõ äàë³.

Âèõ³äíà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³
Ó öèôðàõ. Ô³íàíñîâà ïîë³òèêà Óêðà¿íè, íà â³äì³íó â³ä í³ìåöüêî¿ òà é ºâðîïåéñüêî¿ çàãàëîì, ìàéæå íå çàçíàº âïëèâó îáîâ’ÿçêîâèõ (îáìåæóâàëüíèõ) ïðàâèë. Çàêîíîì ëèøå âèçíà÷àºòüñÿ, ùî äåðæàâíèé áîðã íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 60 % ÂÂÏ — ³ìîâ³ðíî, â³äïîâ³äíî äî ðåôåðåíòíèõ çíà÷åíü Ìààñòðèõòñüêèõ
êðèòåð³¿â. Îñê³ëüêè êâîòà äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Óêðà¿íè äî öüîãî ÷àñó
áóëà âèùîþ çà öåé ïîêàçíèê ò³ëüêè â 1999 ð. (61 %) ³ â³äòîä³ º çíà÷íî ìåíøîþ
(ðèñ. 1)1, âêàçàíèé ãðàíè÷íèé ïîêàçíèê, ïðèíàéìí³ íà äàíîìó åòàï³, íå ìàº
îáìåæóâàëüíîãî âïëèâó íà óêðà¿íñüêó ô³íàíñîâó ïîë³òèêó.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé åêñïåðòîì íàäàí³ ïîÿñíåííÿ, ùî âèçíà÷åííÿ Ìààñòðèõòñüêîþ óãîäîþ ãðàíè÷íîãî ïîêàçíèêà íà ð³âí³ 60 % òà éîãî çàòâåðäæåííÿ â ºâðîïåéñüêîìó Ïàêò³ ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ, ìàëè ñêîð³øå äîâ³ëüíèé õàðàêòåð,
òîìó â³í íå ìîæå ñëóãóâàòè ö³ëüîâèì ïîêàçíèêîì. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ãðàíè÷íîãî ïîêàçíèêà äåô³öèòó áþäæåòó â ðîçì³ð³ 3 %.
Êâîòà äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â Óêðà¿í³ ïîð³âíÿíî ç êðà¿íàìè ªÑ (äèâ.
ðèñ. 1) ìàº øèðîêèé ä³àïàçîí êîëèâàíü. Òàê, äîâîë³ øâèäêî âäàëîñÿ çìåíøèòè
* Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Ï³äòðèìêà ðåôîðìè óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè

ô³íàíñàìè”.
1
Äàí³ ïî Óêðà¿í³ íàÿâí³ ò³ëüêè ç 1997 ð., òîìó á³ëüø³ñòü ãðàô³ê³â ïî÷èíàºòüñÿ öèì ðîêîì.

© Áàóìàíí Å., 2013
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Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ÀÌÅÑÎ (òðàâåíü 2013 ð. — äëÿ êðà¿í —
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Ð è ñ. 1. Ñòàí äåðæàâíîãî áîðãó áðóòòî â îêðåìèõ êðà¿íàõ ªÑ òà Óêðà¿í³
ïðîòÿãîì 1997—2014 ðð., % ÂÂÏ
êâîòó äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ç 61 % ó 1999 ð. äî 12 % ó 2007 ð. Àëå çãîäîì
âîíà çíîâó çðîñëà — äî 37 % ó 2012 ð. Ïðè÷èíè çíà÷íîãî êîëèâàííÿ êâîòè äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íå ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ ëèøå íà îñíîâ³ äàíèõ ÌÔÂ
ïî Óêðà¿í³. Ñïîñòåð³ãàâñÿ îñîáëèâèé òèì÷àñîâèé åôåêò, ùî ìàâ âïëèâ ³ íà
áþäæåòíèé äåô³öèò íàïðèê³íö³ 1990-õ ðîê³â, îñê³ëüêè êâîòà äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òîä³ ³ñòîòíî çá³ëüøèëàñü, à ïîò³ì çìåíøèëàñÿ äî òîãî ñàìîãî ð³âíÿ.
Îäíî÷àñíî ç íåâ³äîìî¿ ïðè÷èíè çíà÷íî ñêîðîòèâñÿ îáñÿã äåðæàâíèõ âèäàòê³â
³ íàäõîäæåíü (ðèñ. 2 ³ 3). Çã³äíî ç ïðîãíîçîì Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó,
äî 2015 ð. î÷³êóºòüñÿ ïîäàëüøå çá³ëüøåííÿ äåðæàâíîãî áîðãó — äî 43,5 %, é äî
ê³íöÿ ïðîãíîçíîãî ïåð³îäó (2018 ð.) ïðî éîãî ïîì³òíå ñêîðî÷åííÿ íå éäåòüñÿ.
Ç îñåí³ 2008 ð. ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà êðèçà çóìîâèëà ð³çêå çá³ëüøåííÿ êâîòè äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªÑ. Çà âèñíîâêàìè
ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿, ó ×åõ³¿ òà Ñëîâà÷÷èí³ öåé ïðîöåñ äîñ³ òðèâàº. Ïîëüùà
òàêîæ äåìîíñòðóº òåíäåíö³þ ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ äåðæàâíîãî áîðãó, êîòðà
ìåíøå çóìîâëåíà êðèçîþ. Ðåêîðäñìåíàìè º Í³ìå÷÷èíà é Óãîðùèíà, äåðæàâíèé áîðã ÿêèõ ñòàíîâèòü ïîíàä 80 %, õî÷à â öèõ êðà¿íàõ î÷³êóþòüñÿ çâîðîòí³
òåíäåíö³¿. Çîêðåìà, âèñîêà äåðæàâíà çàáîðãîâàí³ñòü Í³ìå÷÷èíè º ïåðåâàæíî
ðåçóëüòàòîì ñòàá³ë³çàö³éíèõ çàõîä³â ó ðàìêàõ êðèçè ô³íàíñîâîãî ðèíêó, êîëè
äâà áàíêè (òàê çâàí³ bad banks) áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ äåðæàâíîìó ñåêòîðó, ùî
âïëèíóëî íà ïîêàçíèê áðóòòî äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³1.
1

Ïðî ïðè÷èíè âåëèêî¿ êâîòè äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â Í³ìå÷÷èí³, à òàêîæ ïðî ñêîðî÷åííÿ
òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â ìàéáóòí³ ðîêè âíàñë³äîê ïîñòóïîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ïîðòôåëÿ öèõ áàíê³â áóëî
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Ð è ñ. 2. Äåðæàâíà êâîòà âèäàòê³â ó îêðåìèõ êðà¿íàõ ªÑ òà Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì
1997—2014 ðð., % ÂÂÏ
Äîâîë³ íèçüêèé ð³âåíü äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Óêðà¿íè ïîð³âíÿíî ç
áàãàòüìà êðà¿íàìè ªÑ ïðèõîâóº â ñîá³ ðèçèêè (íàâ³òü òàêèé ð³âåíü!), äî òîãî
æ, ç îãëÿäó íà âæå çãàäàíå çíà÷íå êîëèâàííÿ êâîòè äåðæàâíîãî áîðãó, íå
ìîæíà âèêëþ÷àòè éîãî ïîäàëüøîãî ³ñòîòíîãî çðîñòàííÿ. Ó ñåðåäíüî- é äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâàõ äåðæàâíèé áîðã Óêðà¿íè çíà÷íî çá³ëüøèòüñÿ ÷åðåç
íåñïðèÿòëèâó äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ, ÿêùî íå áóäå âæèòî äîäàòêîâèõ çàõîä³â,
ÿê³ âèõîäÿòü çà ðàìêè òèõ, ùî çä³éñíþþòüñÿ ñüîãîäí³ â ìåæàõ êîíñîë³äàö³¿.
Òàêîæ âàðòî ñêàçàòè ïðî çíà÷íèé ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè àíàë³çîâàíèìè
êðà¿íàìè ªÑ äåô³öèò äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè: ó 2012 ð. â³í ñòàíîâèâ
4,6 % ÂÂÏ (ðèñ. 4). ßêáè Óêðà¿íà áóëà ÷ëåíîì ªÑ, òî âíàñë³äîê ïåðåâèùåííÿ
ìààñòðèõòñüêîãî ðåôåðåíòíîãî ïîêàçíèêà áþäæåòíîãî äåô³öèòó (3 %) ïðîòè
íå¿ áóëà á çàñòîñîâàíà ïðîöåäóðà ñêîðî÷åííÿ äåô³öèòó äëÿ ÿêíàéøâèäøîãî ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó äåô³öèòó ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç ðåôåðåíòíèì ïîêàçíèêîì.
Óò³ì, ÌÂÔ íå ïðîãíîçóº ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿. Á³ëüøå òîãî, î÷³êóºòüñÿ ¿¿ çàãîñòðåííÿ òà çá³ëüøåííÿ äåô³öèòó äî 5,5 % ÂÂÏ.
Ñòðóêòóðíèé äåô³öèò, òîáòî î÷èùåíèé â³ä êîí’þíêòóðíîãî âïëèâó òà îäíîðàçîâèõ åôåêò³â, äîñ³ ñòàíîâèòü 4,3 % ÂÂÏ (ðèñ. 5). Ñòðóêòóðíèé âèì³ð ïîÿñíþº
ðîçâèòîê äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â âèêëþ÷íî ç ô³íàíñîâî-ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó òà
ðîáèòü ð³çíèöþ ì³æ î÷³êóâàíèì íåãàòèâíèì ðîçâèòêîì â Óêðà¿í³ òà ïîâ³ëüíîþ
ïîâ³äîìëåíî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ¿õ óêðà¿íñüêèì ó÷àñíèêàì (çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè ÄÍÍÓ “Àêàäåì³ÿ
ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ” ïðîÿâèëè îñîáëèâèé ³íòåðåñ òà áóëè ïî³íôîðìîâàí³ ç ö³º¿ òåìàòèêè).
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Ð è ñ. 3. Äåðæàâíà êâîòà íàäõîäæåíü ó îêðåìèõ êðà¿íàõ ªÑ òà Óêðà¿í³
ïðîòÿãîì 1997—2014 ðð., % ÂÂÏ

Ïðèì³òêà. Äàí³ çà 2013 ³ 2014 ðð. — ïðîãíîçí³.
Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ÀÌÅÑÎ (òðàâåíü 2013 ð. — äëÿ êðà¿í —
÷ëåí³â ªÑ), ÌÂÔ, World Economic Outlook (êâ³òåíü 2013 ð. — äëÿ Óêðà¿íè).

Ð è ñ. 4. Äåðæàâíå ô³íàíñîâå ñàëüäî îêðåìèõ êðà¿í ªÑ òà Óêðà¿íè â 1997—
2014 ðð., % ÂÂÏ
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Ïðèì³òêà. Äàí³ çà 2013 ³ 2014 ðð. — ïðîãíîçí³.
Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ÀÌÅÑÎ (òðàâåíü 2013 ð. — äëÿ êðà¿í —
÷ëåí³â ªÑ), ÌÂÔ, World Economic Outlook (êâ³òåíü 2013 ð. — äëÿ Óêðà¿íè).

Ð è ñ. 5. Äåðæàâíå ñòðóêòóðíå ô³íàíñîâå ñàëüäî îêðåìèõ êðà¿í ªÑ òà
Óêðà¿íè ó 2003—2014 ðð., % ÂÂÏ
êîíñîë³äàö³ºþ â á³ëüøîñò³ ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ùå ïîì³òí³øîþ. Öå îçíà÷àº,
ùî ô³íàíñîâà ïîë³òèêà Óêðà¿íè é íàäàë³ çàëèøàòèìåòüñÿ äóæå åêñïàíñèâíîþ:
çâàæàþ÷è íà çàõîäè òà êîí’þíêòóðíèé ðîçâèòîê, äåô³öèò çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì àíàë³ç ñòðóêòóðíîãî ô³íàíñîâîãî ñàëüäî íàáóâàº â ìåæàõ
ªÑ äåäàë³ á³ëüøîãî çíà÷åííÿ. Ñïî÷àòêó, ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ðåôîðìè ºâðîïåéñüêîãî Ïàêòó ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ, íàãîëîñ áóâ çðîáëåíèé íà äîñÿãíåíí³ é
ïîäàëüøîìó äîòðèìàíí³ òàê çâàíî¿ ñåðåäíüîñòðîêîâî¿ áþäæåòíî¿ ìåòè (mediumterm objective). ²äåòüñÿ ïðî ñòðóêòóðíå ô³íàíñîâå ñàëüäî, êîòðå ÿê ì³í³ìóì ìàº
ùîð³÷íî äîñÿãàòèñÿ êðà¿íîþ — ÷ëåíîì ªÑ. “Ñåðåäíüîñòðîêîâà áþäæåòíà
ìåòà” âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî äëÿ êîæíî¿ êðà¿íè. Çà ñòðóêòóðíîãî äåô³öèòó âîíà
ìîæå ñòàíîâèòè ùîíàéá³ëüøå 1 % ÂÂÏ, ïîâèííà ì³í³ìàëüíî â³äõèëÿòèñÿ â³ä
òðèâ³äñîòêîâîãî êðèòåð³þ òà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîòåíö³éíîãî çðîñòàííÿ, àêòóàëüíî¿ êâîòè äåðæàâíîãî áîðãó òà ìàéáóòí³õ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ
ç³ ñòàð³ííÿì íàñåëåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç ïîä³áíîþ äî Í³ìå÷÷èíè íåñïðèÿòëèâîþ
äåìîãðàô³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â Óêðà¿í³ ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äëÿ îñòàííüî¿ òàêà
ìåòà ìàëà á âèñóâàòè æîðñòê³ø³ âèìîãè, í³æ ïðîñòî äîòðèìàííÿ ñòðóêòóðíîãî
äåô³öèòó â ðîçì³ð³ 1 % ÂÂÏ; ìîæëèâî, íàâ³òü æîðñòê³ø³, í³æ äëÿ Í³ìå÷÷èíè,
â³ä ÿêî¿ âèìàãàºòüñÿ äîñÿãíåííÿ ñòðóêòóðíîãî äåô³öèòó ìàêñèìóì 0,5 % ÂÂÏ.
Òàêèì ÷èíîì, ³ ìèíóëà, ³ ïðîãíîçíà äèíàì³êà ñòðóêòóðíîãî ô³íàíñîâîãî ñàëüäî Óêðà¿íè äóæå äàëåêà â³ä îð³ºíòîâàíî¿ íà ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè.
Ñâîº ð³øåííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ îð³ºíòîâàíî¿ íà ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñîâî¿
ïîë³òèêè 25 êðà¿í — ÷ëåí³â ªÑ âîñòàííº çàñâ³ä÷èëè ï³äïèñàííÿì Ô³ñêàëüíîãî
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äîãîâîðó, ÿêå â³äáóëîñÿ â ðàìêàõ ïîñèëåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ô³íàíñîâîãî
íàãëÿäó. Çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì êðà¿íè-ó÷àñíèö³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ïîñèëåíó êîîðäèíàö³þ ô³íàíñîâî¿ é åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèê. Îêð³ì òîãî, âîíè ìóñÿòü
âêëþ÷èòè ºäèí³ é îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ ô³ñêàëüí³ ïðàâèëà ó ñâîº íàö³îíàëüíå
çàêîíîäàâñòâî, áàæàíî íà ð³âí³ êîíñòèòóö³¿, êîòð³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü äîñÿãíåííÿ é ïîñë³äîâíå âèêîíàííÿ âèìîã “ñåðåäíüîñòðîêîâî¿ áþäæåòíî¿ ìåòè”.
Ðàçîì ³ç òèì êðà¿íè — ó÷àñíèö³ Äîãîâîðó çîáîâ’ÿçàëèñÿ øâèäêî (ÿêùî öüîãî ùå íå â³äáóëîñÿ) äîñÿãòè ñâî¿õ “ñåðåäíüîñòðîêîâèõ áþäæåòíèõ ö³ëåé”.
Íà âèïàäîê â³äõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåäáà÷åíèé
àâòîìàòè÷íèé ìåõàí³çì êîðèãóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº â³äíîâëåííÿ âèêîíàííÿ
âèìîã “ñåðåäíüîñòðîêîâî¿ áþäæåòíî¿ ìåòè”.
Çàïðîâàäæåííÿ òàêèõ ïðàâèë òà ¿õ äîòðèìàííÿ ìîãëî á äîïîìîãòè Óêðà¿í³
â³ä³éòè â³ä åêñïàíñèâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè ìèíóëîãî ðîêó. À òàê ñòðóêòóðíå
ô³íàíñîâå ñàëüäî ïîã³ðøèëîñÿ, ïåðåâàæíî âíàñë³äîê ïðèìíîæåííÿ âèäàòê³â:
õî÷à çðîñòàííÿ íàäõîäæåíü áóëî á³ëüøèì, í³æ íîì³íàëüíîãî ÂÂÏ, ïðèð³ñò
âèäàòê³â ïåðåâèùóâàâ öþ äèíàì³êó. Ïîðÿä ³ç òèì, ùî â öüîìó é íàñòóïíèõ
ðîêàõ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè íà çìåíøåííÿ äåðæàâíî¿ êâîòè âèäàòê³â ïî â³äíîøåííþ äî ÂÂÏ (äèâ. ðèñ. 2), î÷³êóºòüñÿ çíèæåííÿ êâîòè íàäõîäæåíü äî
áþäæåòó (äèâ. ðèñ. 3).
Íàäõîäæåííÿ òà âèäàòêè äåðæáþäæåòó Óêðà¿íè é äàë³ çðîñòàòèìóòü, àëå
íå òàêèìè âèñîêèìè òåìïàìè, ÿê íîì³íàëüíèé ÂÂÏ, â³äïîâ³äíî ¿õí³ êâîòè ïî
â³äíîøåííþ äî ÂÂÏ çìåíøóâàòèìóòüñÿ. Îñê³ëüêè ñêîðî÷åííÿ êâîòè íàäõîäæåíü ïðîãíîçóºòüñÿ âèùèì, í³æ êâîòè âèäàòê³â, öå ïðèçâåäå äî ïîäàëüøîãî
çá³ëüøåííÿ êâîòè äåô³öèòó.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âèùèìè, í³æ â Óêðà¿í³, êâîòè áóëè ò³ëüêè â Óãîðùèí³,
à â 2012 ð. äåðæàâíà êâîòà Óêðà¿íè (ðîçì³ð äåðæàâíèõ âèäàòê³â ïî â³äíîøåííþ äî ÂÂÏ) áóëà íàéá³ëüøîþ ñåðåä óñ³õ äîñë³äæóâàíèõ êðà¿í.
Ùîïðàâäà, ð³âåíü âèäàòê³â äåðæáþäæåòó íå º âèçíà÷àëüíèì ùîäî ¿õí³õ
ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³. ßê âèäíî ç ðèñ. 6, íàâàíòàæåííÿ ç³ ñïëàòè ïðîöåíò³â çà
äåðæàâíèì áîðãîì, ç îãëÿäó íà éîãî ïîð³âíÿíî íèçüêó êâîòó, íå º îñíîâíèì
âèäîì áþäæåòíîãî íàâàíòàæåííÿ. Ïîòî÷í³ âèäàòêè (çà âèíÿòêîì îñîáëèâîãî
1999 ð.) çàâæäè ïåðåâèùóâàëè íàäõîäæåííÿ, ñòâîðþþ÷è ô³íàíñîâó ñèòóàö³þ,
ÿêó âàæêî íàçâàòè ñòàá³ëüíîþ. Ó öüîìó ïîð³âíÿíí³ Óêðà¿íà äåìîíñòðóº íàéâèùèé íåãàòèâíèé ïîêàçíèê ïåðâèííîãî äåô³öèòó â ðîçì³ð³ ìàéæå 3 % ³ç
äîâîë³ ïîâ³ëüíîþ òåíäåíö³ºþ ïîë³ïøåííÿ.
Çâàæàþ÷è íà ðîçâèòîê äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ñåðåäíüî- é äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâàõ, âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íà çá³ëüøåííÿ êîëà ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòàá³ëüí³ñòþ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â. Ñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ, ÿê ïðàâèëî, çóìîâëþº çíà÷íî âèù³ âèòðàòè, îñîáëèâî ó ñôåðàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íà òë³ âæå òåïåð äóæå âèñîêî¿ äåðæàâíî¿ êâîòè
òðåáà òåðì³íîâî âæèâàòè çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ä³ºçäàòíîñò³
é ïëàòîñïðîìîæíîñò³ äåðæàâè ó âàæëèâèõ ñôåðàõ.

26

54

“Ô³íàíñè Óêðà¿íè”, 12’2013

Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè

Ïðèì³òêà. Äàí³ çà 2013 ³ 2014 ðð. — ïðîãíîçí³.
Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ÀÌÅÑÎ (òðàâåíü 2013 ð. — äëÿ êðà¿í —
÷ëåí³â ªÑ), ÌÂÔ, World Economic Outlook (êâ³òåíü 2013 ð. — äëÿ Óêðà¿íè).

Ð è ñ. 6. Äåðæàâíå ïåðâèííå ñàëüäî (äåðæàâíå ô³íàíñîâå ñàëüäî áåç âèäàòê³â
íà ïîãàøåííÿ ïðîöåíò³â) ó îêðåìèõ êðà¿íàõ ªÑ òà Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì
1997—2014 ðð., % ÂÂÏ
Ç îãëÿäó íà ³íñòèòóö³îíàëüíî-ïðàâîâ³ ðàìêè. Íà äóìêó åêñïåðò³â ÌÂÔ,
ïîðÿä ³ç öèìè ê³ëüê³ñíèìè ôàêòîðàìè ñèòóàö³þ (ïåðñïåêòèâè ïîë³ïøåííÿ
ðîçâèòêó äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â) óñêëàäíþþòü òàêîæ íåñïðèÿòëèâ³ ³íñòèòóö³îíàëüí³ é ïîë³òè÷í³ óìîâè. Çîêðåìà, ìàêðîåêîíîì³÷íèé ïðîãíîç, êîòðèé º
îñíîâîþ äëÿ ñêëàäàííÿ áóäü-ÿêîãî áþäæåòó òà ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ, íå
º íåçàëåæíèì. Ùîïðàâäà, â Óêðà¿í³ (ïîä³áíî äî Í³ìå÷÷èíè, äå òàêèé ïðîãíîç ðîçðîáëÿºòüñÿ íà äîðó÷åííÿ Ôåäåðàëüíîãî óðÿäó ñï³ëüíî ÷îòèðìà êîíñîðö³óìàìè åêîíîì³êî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â) ³ñíóº êîíñåíñóñíèé ïðîãíîç,
ÿêèé ãîòóºòüñÿ äåê³ëüêîìà â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâî-äîñë³äíèìè ³íñòèòóòàìè
â ñï³âïðàö³ ç óðÿäîì òà ðåãóëÿðíî ç’ÿâëÿºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âàæëèâèìè äàòàìè
â ðàìêàõ ñêëàäàííÿ áþäæåòó. Àëå öåé ïðîöåñ ³ ñåðåäíüîñòðîêîâå ô³íàíñîâå
ïëàíóâàííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà âíóòð³øíüîóðÿäîâèõ ïðîãíîçàõ, ùî ÷àñòî âèÿâëÿþòüñÿ á³ëüø îïòèì³ñòè÷íèìè, í³æ îïðèëþäíåí³ çãîäîì êîíñåíñóñí³ ïðîãíîçè.
Òàêèì ÷èíîì, êîí’þíêòóðíî îáóìîâëåí³ íàäõîäæåííÿ é âèäàòêè ïîâ’ÿçóþòüñÿ
ç³ ñïðèÿòëèâ³øèìè ïðîãíîçíèìè îö³íêàìè.
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåéñüêèõ âèìîã ä³þòü àâòîìàòè÷í³ ñòàá³ë³çàòîðè, òîáòî çà íåñïðèÿòëèâî¿ êîí’þíêòóðè âèùèé ð³âåíü
âèäàòê³â òà íåäîîòðèìàííÿ íàäõîäæåíü ìîæóòü ââàæàòèñÿ íîðìîþ, òîä³ ÿê
çà ñïðèÿòëèâî¿ — íèæ÷èé ð³âåíü âèäàòê³â ³ âèùèé ð³âåíü íàäõîäæåíü ñïðè÷èíÿþòü ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñàëüäî, à íå âèòðà÷àþòüñÿ íà ïîêðèòòÿ
³íøèõ, íåïåðåäáà÷åíèõ âèäàòê³â. Íà íàø ïîãëÿä, ìåòà çàíàäòî îïòèì³ñòè÷íîãî

“Ô³íàíñè Óêðà¿íè”, 12’2013

55

27

Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè

ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ïðîãíîçó ïîëÿãàº ñêîð³øå ó âèïðàâäàíí³ äèñêðåö³éíèõ
çàõîä³â — ó ñåíñ³ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà äîõîäè ãðîìàäÿí ³
ï³äïðèºìñòâ àáî ðîçâàíòàæåííÿ âèäàòêîâèõ ïðîãðàì, à íå êîí’þíêòóðíî îáóìîâëåíèõ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â.
Óò³ì, â³ä íåçàëåæíèõ ïðîãíîç³â, àáî òàêèõ, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ â ñïðàâæíüîìó êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³, íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ â³äìîâèòèñÿ
íåìîæëèâî. Öÿ óìîâà ì³ñòèòüñÿ â íåùîäàâíî óõâàëåíîìó òàê çâàíîìó ïîäâ³éíîìó ïàêåò³ (two-ðàñk) — äâîõ ðîçïîðÿäæåííÿõ ùîäî áþäæåòíîãî é åêîíîì³÷íîãî íàãëÿäó â êðà¿íàõ ºâðîçîíè, äå, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïåðåâ³ðêà
íàö³îíàëüíèõ áþäæåò³â óæå íà ñòàä³¿ ¿õ ïëàíóâàííÿ òà æîðñòê³øèé êîíòðîëü ³ç
áîêó êðà¿í-÷ëåí³â ïðîöåäóðè ñêîðî÷åííÿ äåô³öèòó.
Â³äñóòí³ñòü îá’ºêòèâíîãî ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ é îö³íêè
ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ñóïðîâîäæóºòüñÿ ùå é â³äñóòí³ñòþ æîðñòêèõ áþäæåòíèõ ïðàâèë. ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, â Óêðà¿í³ çàðàç ä³º áþäæåòíå ïðàâèëî, êîòðå
ëèøå çàáîðîíÿº ïåðåâèùåííÿ 60-â³äñîòêîâîãî ãðàíè÷íîãî ïîêàçíèêà êâîòè äåðæàâíîãî áîðãó òà íå ìàº îáîâ’ÿçêîâîãî (îáìåæóâàëüíîãî) õàðàêòåðó,
îñê³ëüêè êâîòà äåðæàâíîãî áîðãó çíà÷íî íèæ÷à â³ä öüîãî ïîêàçíèêà. Íå ³ñíóº
áþäæåòíîãî ïðàâèëà, ÿêå îð³ºíòóâàëîñÿ á íà ð³÷íå (áàãàòîð³÷íå) ô³íàíñîâå
ñàëüäî, ùî çíà÷íî êðàùå ï³ääàºòüñÿ óïðàâë³ííþ, òà îáìåæóâàëî á éîãî. À öå,
ó ñâîþ ÷åðãó, ñóïåðå÷èòü ïðàâèëàì ªÑ. ßê áóëî ç’ÿñîâàíî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé,
çàïëàíîâàíå âñòàíîâëåííÿ îáìåæåííÿ äåô³öèòó áþäæåòó íà ð³âí³ 3 % ÂÂÏ íà
ñüîãîäí³ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì Ïàêòó ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ: öåé ïîêàçíèê
âèçíà÷åíèé ÿê ãðàíè÷íèé (ìàêñèìàëüíèé), òîä³ ÿê ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè ìàëî áè áóòè äîñÿãíåííÿ “ñåðåäíüîñòðîêîâî¿ áþäæåòíî¿ ìåòè” — çáàëàíñîâàíîãî ñòðóêòóðíîãî ô³íàíñîâîãî ñàëüäî.
Êð³ì òîãî, óõâàëåíèé áþäæåò íå ìàº îáîâ’ÿçêîâîãî õàðàêòåðó, îñê³ëüêè
çì³íè äî íüîãî íå ï³äëÿãàþòü îáìåæåííþ çà îáñÿãîì ³ çàõîäàìè òà âíîñÿòüñÿ
ÿê Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â, òàê ³ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè. Ó òàêèé ñïîñ³á ó ïîòî÷íîìó áþäæåòíîìó ðîö³ çà ð³øåííÿì ïîë³òè÷íî â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á
ìîæóòü áåç ïðîáëåì çàïðîâàäæóâàòèñÿ íîâ³ áþäæåòí³ çàõîäè.
Ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ó ô³íàíñîâ³é ïîë³òèö³ òðåáà
òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà êîðåêòíå â³äìåæóâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó. Çàçâè÷àé
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïåðåâàæíî öåíòðàëüíîìó ð³âíþ. Óò³ì, âðàõîâóâàòèñÿ ïîâèíí³ ð³âåíü òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ìîæëèâî ðàéîí³â, ñèñòåìà äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îñîáëèâ³ áþäæåòí³ ôîíäè, òîáòî âñ³ ñêëàäîâ³ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â, êîòð³ çã³äíî ç ºâðîïåéñüêîþ ñèñòåìîþ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî
áàëàíñó ñòàòèñòè÷íî íàëåæàòü äî äåðæàâíîãî ñåêòîðó. Òå, ùî çàçíà÷åíå çàñòîñîâóºòüñÿ â Óêðà¿í³ ëèøå ÷àñòêîâî, çàñâ³ä÷óº ïîð³âíÿííÿ êâîò äåðæàâíîãî
áîðãó: ââàæàºòüñÿ êîðåêòíîþ íå îïðèëþäíåíà ÌÂÔ êâîòà äåðæàâíîãî áîðãó,
à äåùî ìåíøà, ÿêà íå âðàõîâóº, çîêðåìà, îäíîãî ôîíäó. Âîäíî÷àñ ºâðîïåéñüêà
ñèñòåìà áþäæåòíîãî íàãëÿäó ñòàâèòü çà ìåòó âðàõóâàííÿ âñ³º¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
äåðæàâíîãî ñåêòîðó òà âñ³õ ìîæëèâèõ ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèì.
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Çàãàëîì ³ñíóº ÷³òêå ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íå ðîçóì³ííÿ ñòàíäàðò³â ªÑ ó ñôåð³ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè. Ãðîìàäñüê³ñòü òåæ äîñ³ íå âèÿâëÿëà çàö³êàâëåíîñò³
â çàïðîâàäæåíí³ îð³ºíòîâàíî¿ íà ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè, òîæ ³ ç
öüîãî áîêó íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òèñêó ùîäî çä³éñíåííÿ ïîñë³äîâíî¿ é äîñòîâ³ðíî¿ áþäæåòíî¿ êîíñîë³äàö³¿.

Ðåêîìåíäàö³¿
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé äîñÿãíóòî ÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ äîñòîâ³ðíî¿
é ñòàá³ëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè. Ðåàë³çàö³ÿ ïîë³òèêè êîíñîë³äàö³¿ äåðæàâíèõ áþäæåò³â íå áóëà ïîì³òíà äëÿ àâòîðà. Ïðåäñòàâëåíà ïîë³òè÷íà, é íàäòî ô³íàíñîâî-ïîë³òè÷íà, ñèòóàö³ÿ â³äîáðàæàº íå ò³ëüêè ïîòåíö³àë Óêðà¿íè,
à é îñîáëèâ³ âèêëèêè, ÿê³ ïîñòàëè ïåðåä íåþ. Äîñòîâ³ðíà ðåàë³çàö³ÿ ïîë³òèêè
êîíñîë³äàö³¿ òà ñòàá³ëüí³ äåðæàâí³ ô³íàíñè â ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³
ïîñèëþþòü äîâ³ðó ïðàö³âíèê³â ³ ðîáîòîäàâö³â òà, çàâäÿêè çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é ³ ï³äâèùåííþ çàéíÿòîñò³, çóìîâëþþòü ³ñòîòíå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ.
À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîë³ïøóº ñèòóàö³þ ó ñôåð³ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â. Ðîçâèòîê
Í³ìå÷÷èíè ïîêàçàâ, ùî ñòàá³ëüí³ äåðæàâí³ ô³íàíñè òà åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ
âçàºìîïîâ’ÿçàí³ òà âçàºìîîáóìîâëåí³.
Ùîá äîñÿãòè öüîãî â Óêðà¿í³, íåîáõ³äíî âæèòè òèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîãëè
áè áóòè ï³äòðèìàí³ Í³ìåöüêèì òîâàðèñòâîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
“GIZ Óêðà¿íà”. Íàñàìïåðåä öå çàïðîâàäæåííÿ áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ íà
îñíîâ³ íåçàëåæíîãî ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ òà îö³íêè ïîäàòêîâèõ
íàäõîäæåíü; ÷³òêèõ îáîâ’ÿçêîâèõ (îáìåæóâàëüíèõ) íàö³îíàëüíèõ ô³ñêàëüíèõ
ïðàâèë, êîòð³ ä³ÿëè á ñòîñîâíî ÿê ñêëàäàííÿ, òàê ³ âèêîíàííÿ áþäæåòó, òà
äîòðèìàííÿ êîòðèõ êîíòðîëþâàëîñÿ á íåçàëåæíèì îðãàíîì.
Äëÿ òîãî ùîá çàáåçïå÷èòè, ïî ìîæëèâîñò³, íåéòðàëüíå ç îãëÿäó íà âèòðàòè çä³éñíåííÿ öèõ çàõîä³â, ìîæíà äîðó÷èòè ðîçðîáëåííÿ àáî ó÷àñòü ó ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîãíîçàõ òà ïðîâåäåííÿ îö³íêè ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü (íà
òåðì³í ñåðåäíüîñòðîêîâîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ — ì³í³ìóì t+3) óæå
ñòâîðåíèì ³íñòèòóö³ÿì, íàïðèêëàä ÄÍÍÓ “Àêàäåì³ÿ ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ”, ùî ìàº ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë.
Äî òîãî æ òàê³ ³íñòèòóö³¿ ìîãëè á ä³ÿòè ÿê êîíòðîëüíèé îðãàí. Ïðè öüîìó
âàæëèâî, ùîá íåçàëåæí³ñòü öèõ ³íñòèòóö³é òà âèêîíàííÿ íèìè â³äïîâ³äíèõ
ôóíêö³é áóëè ãàðàíòîâàí³ çàêîíîì. Çà îð³ºíòèð ìîæíà âçÿòè Çàêîí ïðî ñòâîðåííÿ Åêñïåðòíî¿ ðàäè ç îö³íêè ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Í³ìå÷÷èíè â³ä
14.08.19631.
Ïðåçåíòàö³ÿ àâòîðà íà öþ òåìó é ìîæëèâ³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çàïðîâàäæåííÿ çâ³òíîñò³/ìîí³òîðèíãó òà åêñïåðòèçè åêîíîì³÷íî¿ é ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèê ³ç áîêó íåçàëåæíèõ ³íñòèòóö³é âèêëèêàëè â ó÷àñíèê³â çóñòð³÷åé ó Êèºâ³
âåëèêèé ³íòåðåñ.
1

Îïðèëþäíåíèé ó “Ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàâ÷îìó â³ñíèêó”, ÷àñòèíà ²²², íîìåð ó çì³ñò³ 700-2,
ç îñòàíí³ìè çì³íàìè íà îñíîâ³ ñò. 128 ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 31.10.2006.
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Åêñïåðòíà ðàäà ÿâëÿº ñîáîþ íàóêîâî-åêîíîì³÷íèé äîðàä÷èé îðãàí. Õî÷à
éîãî ÷ëåíè ïðèçíà÷àþòüñÿ óðÿäîì, â³í íà îñíîâ³ çàêîíîäàâ÷î ãàðàíòîâàíî¿
íåçàëåæíîñò³, âåëèêîãî àâòîðèòåòó ñâî¿õ ÷ëåí³â (ÿêèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ íàçèâàþòü åêîíîì³÷íèìè ìóäðåöÿìè) òà ïóáë³÷íîñò³ ñâî¿õ ð³÷íèõ çâ³ò³â ñïðàâä³ º
ïîâí³ñòþ íåçàëåæíèì òà íàäàº âàæëèâ³ ³ìïóëüñè äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ é
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèê Í³ìå÷÷èíè. Ó ñâî¿é ð³÷í³é åêñïåðòèç³ öÿ ðàäà â³äîáðàæàº
ñòàí åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó é ïðîãíîç íà íàñòóïíèé ð³ê, àíàë³çóº òà êîìåíòóº ñïðÿìîâàí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ é ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèê Ôåäåðàëüíîãî óðÿäó òà
íàäàº âëàñí³ ðåêîìåíäàö³¿. Çã³äíî ³ç çàêîíîì Ôåäåðàëüíèé óðÿä çîáîâ’ÿçàíèé
ðåàãóâàòè íà ðåêîìåíäàö³¿ òà êðèòèêó Åêñïåðòíî¿ ðàäè ó ñâîºìó ð³÷íîìó åêîíîì³÷íîìó çâ³ò³.
Óêðà¿íñüêèé óðÿä ì³ã áè — çà àíàëîã³ºþ ç Ôåäåðàëüíèì óðÿäîì — îðãàí³çóâàòè ðîçðîáëåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîãíîç³â òà ïðîâåäåííÿ îö³íêè ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà íåçàëåæíèõ íàóêîâî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòèòóò³â. Ïðîòå àâòîð
ââàæàº òàêèé êðîê ìåíø äîö³ëüíèì ÷åðåç ïîòåíö³éíèé âïëèâ íà ðåçóëüòàòè
ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç áîêó óêðà¿íñüêîãî óðÿäó. Òàê ÷è ³íàêøå, à íåçàëåæíèé îðãàí êîíòðîëþ äîòðèìàííÿ ô³ñêàëüíèõ ïðàâèë êîí÷å ïîòð³áåí.
Â Óêðà¿í³ âàðòî çàïðîâàäèòè ô³ñêàëüí³ ïðàâèëà, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà ñòàíäàðòàõ ªÑ ó ñôåð³ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè. Âîíè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì
Ïàêòó ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ, òîáòî ïîðÿä ³ç äîäåðæàííÿì ô³íàíñîâîïîë³òè÷íèõ êðèòåð³¿â Ìààñòðèõòñüêî¿ óãîäè çàáåçïå÷óâàòè ðîçðîáëåííÿ
“ñåðåäíüîñòðîêîâî¿ áþäæåòíî¿ ìåòè” òà, ï³ñëÿ â³äïîâ³äíî¿ àäàïòàö³¿, ¿¿ ùîð³÷íå äîòðèìàííÿ â äåðæàâíîìó ñåêòîð³, âêëþ÷àþ÷è âñ³ äåðæàâí³ ð³âí³ é ôîíäè.
Ïðè öüîìó ïåðåâàãó âàðòî â³ääàòè ïðàâèëó, êîòðå ïðèíöèïîâî ñïðÿìîâàíå
íà çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîñò³ ô³íàíñîâîãî ñàëüäî (àáî ïðîô³öèòó), à íå
òîìó, ùî îáìåæóº âèäàòêè ÷è îáñÿã äåðæàâíîãî áîðãó. Â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåéñüêèõ ïðàâèë ìîæíà ïåðåäáà÷èòè êîí’þíêòóðíå î÷èùåííÿ, òîáòî îð³ºíòàö³þ íà ñòðóêòóðíå ô³íàíñîâå ñàëüäî. Ó öüîìó âèïàäêó ìîæëèâî çàáåçïå÷èòè
ä³þ àâòîìàòè÷íèõ ñòàá³ë³çàòîð³â. Äóæå âàæëèâî, ùîá òàêå î÷èùåííÿ áóëî
ñèìåòðè÷íèì, òîáòî ìîæëèâîñò³ êîí’þíêòóðíî îáóìîâëåíîãî äåô³öèòó çà
íåñïðèÿòëèâî¿ êîí’þíêòóðè ìàº áóòè äçåðêàëüíî ïðîòèñòàâëåíèé îáîâ’ÿçîê
êîí’þíêòóðíî îáóìîâëåíîãî ïðîô³öèòó çà ñïðèÿòëèâî¿ êîí’þíêòóðè. Êð³ì
òîãî, ïðàâèëà êîí’þíêòóðíîãî î÷èùåííÿ, íåîáõ³äíà àäàïòàö³ÿ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ áþäæåòó òà ïîñò-êîíòðîëþ ïîâèíí³ áóòè âèçíà÷åí³ äóæå ÷³òêî, ùîá
óíèêíóòè ìîæëèâèõ ìàí³ïóëÿö³é ³ ä³é ó îáõ³ä ïðàâèë. Çàñòîñóâàííÿ òàêî¿
ïðîöåäóðè êîí’þíêòóðíîãî î÷èùåííÿ º, çâè÷àéíî, íåïðîñòèì ³ òîìó íå
îáîâ’ÿçêîâî ïð³îðèòåòíèì äëÿ âïðîâàäæåííÿ.
Çà àíàëîã³ºþ ç îáîâ’ÿçêîì â³äêðèòòÿ êîíòðîëüíîãî ðàõóíêó â ðàìêàõ
í³ìåöüêîãî Îñíîâíîãî çàêîíó ïðî áîðãîâ³ îáìåæåííÿ (ñò. 115) — òàê çâàíîãî áîðãîâîãî ãàëüìà, â Óêðà¿í³ äîö³ëüíî ç áîêó óðÿäó çàïðîâàäèòè ³íñòðóìåíò êîíòðîëþ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ç áþäæåòó, ÿêèé äàñòü çìîãó ïåðåâ³ðÿòè
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ôàêòè÷íå äîòðèìàííÿ ô³ñêàëüíèõ ïðàâèë òà, ó ðàç³ çàíàäòî ÷àñòèõ ³ çíà÷íèõ
â³äõèëåíü, ïåðåäáà÷àòèìå â³äïîâ³äí³ êîíòðçàõîäè.
Í³ìåöüêå “áîðãîâå ãàëüìî”, òàê ñàìî ÿê ³ ºâðîïåéñüêèé Ïàêò ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ, ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ-âèíÿòîê, êîòðå çàñòîñîâóºòüñÿ íà âèïàäîê
ñòèõ³éíîãî ëèõà àáî ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ùî âèõîäÿòü ç-ï³ä êîíòðîëþ äåðæàâè òà ³ñòîòíî âïëèâàþòü íà ô³íàíñîâèé ñòàí äåðæàâè. Êð³ì òîãî,
í³ìåöüêå áîðãîâå ïðàâèëî äîïóñêàº çàñòîñóâàííÿ âèíÿòêîâîãî ïîëîæåííÿ, òîáòî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ á³ëüøîãî îáñÿãó êðåäèòíèõ êîøò³â, í³æ
äîçâîëÿº ïðàâèëî “áîðãîâîãî ãàëüìà”, ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, êîëè îäíî÷àñíî
çàòâåðäæóºòüñÿ ïëàí ïîãàøåííÿ öüîãî íàäçâè÷àéíîãî êðåäèòó. Çàâäÿêè öüîìó
ïîëîæåííþ äîäàòêîâî ïîñèëþºòüñÿ ñàìîçîáîâ’ÿçàííÿ ïðîâîäèòè ô³íàíñîâó
ïîë³òèêó, ñïðÿìîâàíó íà çàïîá³ãàííÿ çðîñòàííþ êâîòè äåðæàâíîãî áîðãó.
Ô³ñêàëüí³ ïðàâèëà ïîâèíí³ ìàòè âèñîêèé çàêîíîäàâ÷èé ñòàòóñ òà îõîïëþâàòè ÿê ïðîöåñ áþäæåòíîãî/ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ, òàê ³ âèêîíàííÿ
áþäæåòó. Ùîá çàáåçïå÷èòè âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ä³é öèõ ïðàâèë ó ñóñï³ëüñòâ³ é òèì ñàìèì çàïîá³ãòè âèíèêíåííþ ìîæëèâèõ “ëàç³âîê”, àáî çàíàäòî
øèðîêî ñôîðìóëüîâàíèõ âèíÿòêîâèõ ïîëîæåíü, ñàì çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ ìàº
ñóïðîâîäæóâàòèñÿ íåçàëåæíèì îðãàíîì ÷è õî÷à á íåóðÿäîâèìè åêñïåðòàìè.
Íà âèïàäîê â³äõèëåíü â³ä ïðàâèë ó ö³ ô³ñêàëüí³ ïðàâèëà ñë³ä ³íòåãðóâàòè ÷³òêî
âèçíà÷åíèé àâòîìàòè÷íèé ìåõàí³çì êîðèãóâàííÿ. Äåòàë³ é áþäæåòí³ ïðèíöèïè ïîâèíí³ áóòè ïðîïèñàí³ â ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíèõ àêòàõ. Çîêðåìà, òðåáà çàêîíîäàâ÷î çàáîðîíèòè âíåñåííÿ çì³í äî ïîòî÷íîãî áþäæåòó ïðîòÿãîì
áþäæåòíîãî ðîêó, ÿê öå ðîáèòüñÿ â Óêðà¿í³, çà âèíÿòêîì âèíèêíåííÿ ïåâíèõ
÷³òêî âèçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Çà àíàëîã³ºþ ç í³ìåöüêèì “áîðãîâèì ãàëüìîì”
äîö³ëüíî ïåðåäáà÷èòè, ùî â ðàç³ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíó ïðî äåðæáþäæåò ³
äî áþäæåòíîãî ïëàíó äîïóñòèìà ñóìà êðåäèòíèõ êîøò³â ìîæå ñòàíîâèòè äî
3 % ñóìè ï³äòâåðäæåíèõ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü. Òàê³ çì³íè äî áþäæåòó íå
ïîâèíí³ ì³ñòèòè íîâèõ çàõîä³â, êîòð³ ìîãëè á ïðèçâåñòè äî çá³ëüøåííÿ âèòðàò
àáî äî çìåíøåííÿ íàäõîäæåíü.
Ñòîñîâíî äåðæàâíîãî ñåêòîðó çàãàëîì, çã³äíî ç âèìîãàìè ºâðîïåéñüêî¿
ñèñòåìè íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî áàëàíñó, âàðòî áóëî á çä³éñíèòè ³äåíòèô³êàö³þ âñ³õ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, îñê³ëüêè, çà ºâðîïåéñüêèìè ô³ñêàëüíèìè ïðàâèëàìè, îñîáëèâ³ äåðæàâí³ óñòàíîâè òàêîæ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³. Ùîïðàâäà,
ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò òàêèõ óñòàíîâ — çàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ ñòðóêòóðè — ÷àñòî
âàæ÷å ï³ääàºòüñÿ ïëàíóâàííþ é óïðàâë³ííþ, í³æ ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò òèïîâîãî áàçîâîãî áþäæåòó. Ó òàêîìó âèïàäêó òðåáà âæèâàòè çàïîá³æíèõ çàõîä³â
íà ³íøîìó ð³âí³ àáî, çà ïîòðåáè, ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ïðèâàòèçàö³¿ â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ.
Çàãàëîì Óêðà¿í³ âàðòî ñêîðèñòàòèñÿ ìîæëèâîñòÿìè, êîòð³ íàäàþòüñÿ ¿é
çàâäÿêè ïîñèëåíîìó íàáëèæåííþ äî ªÑ ó ôîðì³ àñîö³éîâàíîãî ÷ëåíñòâà.
Ó ñôåð³ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè äîö³ëüíî çàïðîâàäèòè â³äïîâ³äí³ ïðàâèëà, ÿê³
ä³þòü ó ðàìêàõ ºâðîïåéñüêîãî áþäæåòíîãî íàãëÿäó. Ïðè öüîìó âàæëèâî
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Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè

çàëó÷èòè íåçàëåæíèõ êîíñóëüòàíò³â ³ ãðîìàäñüê³ñòü ³ç ìåòîþ ðîç’ÿñíåííÿ
íîâèõ, æîðñòê³øèõ ïðàâèë òà ¿õí³õ ö³ëåé. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³¿ öèõ ïðàâèë
ó ìàéáóòíüîìó ïîòð³áí³ ö³ëêîâèòà ïðîçîð³ñòü, ïóáë³÷í³ñòü ³, íå â îñòàííþ ÷åðãó, ïîë³òè÷íà âîëÿ óðÿäó.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, äîõîäèìî òàêèõ âèñíîâê³â. Âèõ³äíà ñèòóàö³ÿ
Óêðà¿íè ó ñôåð³ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè, õî÷ ³ â³äçíà÷àºòüñÿ äîâîë³ íèçüêèì ð³âíåì äåðæàâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïîð³âíÿíî ç êðà¿íàìè ªÑ, õàðàêòåðèçóºòüñÿ
çíà÷íèì ñòðóêòóðíèì äåô³öèòîì, ñêîðî÷åííÿ ÿêîãî çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ñòðóêòóðíî çáàëàíñîâàíîãî ô³íàíñîâîãî ñàëüäî íå î÷³êóºòüñÿ â ñåðåäíüîñòðîêîâ³é
ïåðñïåêòèâ³. Íàòîì³ñòü ïðîãíîçóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ô³íàíñîâó
ïîë³òèêó Óêðà¿íè âíàñë³äîê íåñïðèÿòëèâîãî ðîçâèòêó äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿.
Ïîðÿä ³ç öèìè ê³ëüê³ñíèìè ôàêòîðàìè ñòàí äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç ³íñòèòóö³îíàëüí³ é ïîë³òè÷í³ óìîâè. Áþäæåòíå ïëàíóâàííÿ áàçóºòüñÿ
íà âíóòð³øíüîóðÿäîâèõ, à îòæå, ÿê ïðàâèëî, çàíàäòî îïòèì³ñòè÷íèõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîãíîçàõ. Áþäæåòè ôàêòè÷íî íå îáìåæóþòüñÿ êðèòè÷íîþ ïîçíà÷êîþ, à ´ðóíòîâíå áþäæåòíå ïëàíóâàííÿ âòðà÷àº ñâîþ ö³íí³ñòü ÷åðåç âíåñåííÿ
áàãàòüîõ çì³í äî ïîòî÷íîãî áþäæåòó, ùî íå îáìåæóþòüñÿ í³ çà îáñÿãîì, í³ çà
ðåàë³çîâóâàíèìè çàõîäàìè.
Ùîá õî÷à á ÷àñòêîâî ðîçâ’ÿçàòè îêðåñëåí³ ïðîáëåìè, íåîáõ³äíî çðîáèòè
òàê³ êðîêè:
— çàáåçïå÷èòè çàêîíîäàâ÷ó âèìîãó ùîäî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ íà
îñíîâ³ íåçàëåæíîãî ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ é òàêî¿ ñàìî¿ îö³íêè
ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü;
— çàïðîâàäèòè ÷³òê³ íàö³îíàëüí³ ô³ñêàëüí³ ïðàâèëà, êîòð³ ìàëè á îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð ñòîñîâíî ÿê ñêëàäàííÿ áþäæåòó, òàê ³ éîãî âèêîíàííÿ, òà
êîíòðîëþâàëèñÿ á íåçàëåæíèì îðãàíîì.
Ïðè öüîìó ñòâîðåííÿ òàêîãî îðãàíó ïîâèííå îð³ºíòóâàòèñÿ íà Çàêîí ïðî
Åêñïåðòíó ðàäó ç îö³íêè ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Í³ìå÷÷èíè, ÿêà ìàº
âåëèêèé àâòîðèòåò, çíà÷íó ñóñï³ëüíî-ãðîìàäñüêó ä³ºâ³ñòü, à òàêîæ çàêîíîäàâ÷î ãàðàíòîâàíó íåçàëåæí³ñòü. Åêñïåðòíà ðàäà ìîãëà á â³äïîâ³äàòè òàêîæ çà
ïðîãíîçóâàííÿ. Ó ñôåð³ âïðîâàäæåííÿ é çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ô³ñêàëüíèõ ïðàâèë Óêðà¿íà ìîæå âçÿòè çà îð³ºíòèð ïîëîæåííÿ í³ìåöüêîãî Îñíîâíîãî
çàêîíó ïðî áîðãîâ³ îáìåæåííÿ (òàê çâàíå áîðãîâå ãàëüìî). Âò³ëåííÿ òàêèõ
ïðàâèë ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïðèíöèïàõ ïðîçîðîñò³, ïóáë³÷íîñò³. Íå îñòàííþ
ðîëü â³ä³ãðàâàòèìå é ïîë³òè÷íà âîëÿ äî çàáåçïå÷åííÿ äîñòîâ³ðíî¿ òà íàä³éíî¿
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè.
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Ситуація в Україні напружена. З метою відвернення державної неплатоспроможності МВФ та інші установи пообіцяли їй надання фінансової допомоги, але за умови виконання певних вимог. У подібному становищі свого часу опинилися такі європейські програмні країни, як Греція, Кіпр, а сьогодні, завдяки успішній реалізації структурних реформ,
спрямованих на зростання, та консолідації державних бюджетів, ситуація в них поліпшилася: оздоровлення економіки відбувається одночасно
з позитивними змінами у сфері державних фінансів.
Пріоритетним напрямом програми П. Порошенка є реформування
Конституції України з метою запровадження в Україні фіскальних правил, котрі на зразок Фіскального договору або так званого німецького
боргового гальма, передбачали б досягнення, а згодом тривале дотримання збалансованого державного бюджету. Деталі повинні бути уточнені шляхом прийняття звичайних правових актів, як це було зроблено
в Німеччині. Зокрема, маються на увазі створення надійного підґрунтя
для складання бюджету шляхом незалежного оцінювання загальноекономічного розвитку на основі “конкуренції прогнозування” й податкових надходжень та ефективна й прозора процедура складання бюджету,
а також контроль його виконання та дотримання відповідних правил.
Окрім того, варто створити незалежні інституції з економічних досліджень за аналогією німецької Експертної ради з оцінки макроекономічного розвитку задля відкритого й прозорого обговорення та оцінки рішень у галузі економічної політики, а також з метою визначення можливостей для дій та їх ефекту.
1

Звіт про роботу короткострокового експерта за результатами місії 12–
16 травня 2014 р., Київ (проект “Підтримка реформи управління державними
фінансами”).
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Сучасна ситуація в Україні може розглядатись як шанс розпочати все
знову: подолати корупцію, виконати програмні вимоги МВФ та задовольнити інтереси всіх учасників процесу, розробивши нове фінансове
законодавство. А це можливо лише за умови об’єднання зусиль політиків і громадськості. Адже кризові ситуації, так само, як у європейських
програмних країнах або при запровадженні боргового гальма в Німеччині, можуть виявити серйозність становища та уможливити реалізацію
надійних і прозорих фіскальних правил.

Під час роботи в Києві з 12 по 16 травня 2014 р. короткостроковий
експерт виступала з доповідями про європейські фіскальні правила та їх
реалізацію в Німеччині, а також про передумови реалістичного й прозорого бюджетного планування та виконання бюджету перед представниками різних відомств, а саме: Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Координаційного центру
з упровадження економічних реформ, Рахункової палати, секретаріату
Комітету з питань бюджету, різноманітних неурядових організацій і університетів.
Учасники зазначених заходів виявили великий інтерес до висвітлених питань, зокрема ідеї перенесення європейського й німецького досвіду розв’язання проблем на український ґрунт. Спочатку було розглянуто ситуацію в європейських програмних країнах (Греція, Кіпр), а також у післяпрограмних державах (Ірландія, Португалія, Іспанія). Вони,
за аналогією програми МВФ для України, отримали кредитну допомогу
Європейського стабілізаційного фонду, а також МВФ у обмін на проведення певної макроекономічної адаптації та фіскальної консолідації. Зазначене має вселити впевненість у тому, що оздоровлення економіки реальне, і вже працює в країнах – членах ЄС, проте лише за умови виконання вимог, викладених у програмі.
Далі розглянемо вихідну ситуацію в Україні на тлі розвитку подій
у деяких країнах – членах ЄС після надання їм програмної фінансової
допомоги, потім – правила Європейського бюджетного нагляду, фіскальні правила, що діють у Німеччині, та процес планування бюджету
в цій державі як передову практику фінансово-політичної солідарності. На основі цього в останньому розділі наведемо відповідні рекомендації.
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Напружена економічна й фіскальна ситуація в Україні пов’язана, зокрема, з політичними невдачами минулих років, ускладнюється проблемами в зовнішній політиці, в першу чергу у відносинах із Росією. Як
наслідок, цього року очікується істотний економічний спад зі скороченням реального ВВП приблизно на 5 % порівняно з минулим роком,
згідно з прогнозами МВФ, що, безперечно, негативно позначиться на
державних фінансах.
З огляду на зазначене, перехідний уряд звернувся до МВФ із проханням надати фінансову підтримку. Наприкінці квітня, після проведення
узгоджених попередніх заходів, МВФ затвердив програму допомоги
Україні на суму 17 млрд дол. США, розраховану на два роки. Завдяки
цьому рішенню інші донори також погодилися надати допомогу в розмірі 15 млрд дол. Слід зауважити, що Україна й раніше неодноразово
отримувала допомогу в рамках різних програм МВФ, утім вони кожного
разу переривалися, оскільки країна не виконувала вимоги, пов’язані з
наданням допомоги.
Зважаючи на серйозність теперішньої ситуації та зміну політичної
влади, шанси на успішне виконання програми зросли. Проте це буде
можливим тільки за умови виконання Україною вимог програми МВФ.
Після проголошення незалежності в 1991 р. економічний розвиток
України відбувався надзвичайно повільно, хоча перед фінансовою кризою 2008 р. ситуація поліпшилася (рис. 1). У 2009 р. стався стрімкий
спад ВВП порівняно з європейськими програмними країнами. Утім, і
оздоровлення в наступні роки було помітнішим. І хоча в поточному році
очікується істотне зниження ВВП, у разі виконання вимог програми
МВФ можна розраховувати на пожвавлення загальноекономічної динаміки, за аналогією з іншими аналізованими країнами.
Варто зауважити, що порівняно з європейськими державами в Україні післякризовий рівень безробіття є доволі низьким, і цього року теж
можливе незначне падіння – приблизно до 8 % (рис. 2). Але це не означає, що не слід докладати зусиль для його зниження, адже не відомо, наскільки об’єктивними є наведені дані. Крім того, залишається ризик значного зростання рівня безробіття. Між тим реформи, які розподілені
оптимально рівномірно, можуть бути пов’язані з навантаженням на всіх
учасників, а за низького рівня безробіття та соціального напруження
мають більше шансів на реалізацію.
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Рис. 1. Динаміка ВВП України порівняно з європейськими
програмними країнами
Ск ладено за даними МВФ, WEO (Перспективи світової економіки) за квітень
2014 р., доповіді про Україну № 14/106, а також бази даних AMECO за травень
2014 р.
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Рис. 2. Динаміка рівня безробіття в Україні порівняно
з європейськими програмними країнами
Ск ладен о за даними МВФ, WEO (Перспективи світової економіки) за квітень
2014 р., доповіді про Україну № 14/106, а також бази даних AMECO за травень
2014 р.
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Утім, порівняння з європейськими програмними країнами не повинне вводити в оману, адже ситуація з державними фінансами України є
складною (рис. 3 і 4). Щоправда, структурний фінансовий дефіцит держави не набагато вищий, а стан її заборгованості відносно ВВП менший,
ніж у європейських країнах. Однак, незважаючи на припущення згідно з
прогнозами про реалізацію заходів для впровадження реформ, зменшення структурного дефіциту може бути незначним, а державна заборгованість – зростати й надалі. Крім того, Україна багато заборгувала іншим
державам, що робить її особливо вразливою. Існує високий ризик набагато гіршого розвитку подій із непередбачуваними наслідками, якщо терміново не буде вжито відповідних заходів у сфері державних фінансів,
зорієнтованих на реформи. Аналогічно до європейських правил мета
цих заходів – надійна фінансова політика та забезпечення збалансованого державного бюджету. До речі, таке порівняння свідчить також про те,
що Україна в жодному разі не перебуває в безвихідній ситуації.
% ВВП
Іспанія
Кіпр
Україна

Португалія
Ірландія
Греція

Примітка. МВФ подає дані по Україні про стан структурного дефіциту бюджету без збиткової компанії “Нафтогаз України”, що належить державі.

Рис. 3. Динаміка структурного дефіциту бюджету України
порівняно з європейськими програмними країнами
Ск ладено за даними МВФ, WEO (Перспективи світової економіки) за квітень
2014 р., доповіді про Україну № 14/106, а також бази даних AMECO за травень
2014 р.
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Рис. 4. Динаміка державної заборгованості України порівняно
з європейськими програмними країнами
С к ладен о за даними МВФ, WEO (Перспективи світової економіки) за квітень
2014 р., доповіді про Україну № 14/106, а також бази даних AMECO за травень
2014 р.

Правила. Якщо спочатку при впровадженні Пакту стабільності та
зростання (ПСЗ) так звані Маастрихтські критерії конвергенції визначали дефіцит державного бюджету розміром у 3 %, а рівень державного
боргу – 60 %, то після першої реформи 2005 р. у центрі уваги опинилися
структурний дефіцит бюджету та пов’язана з ним середньострокова
бюджетна мета (Medium-Term Objective, MTO) для збалансованого бюджету, а саме при його перевищенні (так звана превентивна рука ПСЗ).
Ця увага посилилася з прийняттям жорстких правил у 2011 р. – у рамках так званого Пакту шести (Six-Pack)1 та Фіскального договору2, що
1 Ідеться

про регламенти (ЄС/ЄСп) 1466/1997 (превентивна рука), 467/1997
(коригуюча рука), 1173/2011 (санкції), 479/2009 (регламент про повідомлення),
а також про директиву 2011/85/ЄС (бюджетні рамки).
2 Договір про стабільність, координацію та управління у Валютному та економічному союзі між усіма країнами – членами ЄС, окрім (до останнього часу)
Великобританії, Хорватії та Чехії.
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підписаний 25 країнами – членами ЄС. Метою фінансової політики повинне бути зменшення структурного дефіциту бюджету та досягнення й
тривале утримання середньострокової бюджетної мети. У Фіскальному
договорі країни-підписанти зобов’язалися, зокрема, включити єдині та
обов’язкові на довгострокову перспективу бюджетні норми у свої національні нормативно-правові акти, й передусім у Конституцію.
З посиленням “превентивної руки” ПСЗ при істотних відхиленнях
від середньострокової бюджетної мети Рада ЄС може звернутися з рекомендаціями щодо їх ліквідації протягом щонайбільше п’яти місяців.
У разі якщо дієвих заходів не буде вжито, уже на цьому етапі до країн
єврозони можуть бути запроваджені санкції. Відповідну рекомендацію
Європейської комісії Рада ЄС може зупинити лише кваліфікованою
більшістю (квазіавтоматизм). Наслідком рішення про запровадження
санкцій є внесок із нарахуванням процентів у розмірі 0,2 % ВВП.
У зв’язку з посиленням ПСЗ разом зі структурним дефіцитом бюджету більшу роль знову почав відігравати рівень заборгованості. Так,
тепер країни – члени ЄС зобов’язані щороку скорочувати рівень власної
заборгованості в середньому на 1/20 різниці критерію в 60 % (так зване
правило 1/20). Постійне дотримання середньострокової бюджетної
мети, як правило, має автоматично забезпечити виконання приписів
“правила 1/20”. Для цього не потрібно погашати борги, достатньо вийти
на приблизно збалансований бюджет, що при економічному зростанні
приведе до їх погашення, а також забезпечить відповідне співвідношення державного боргу і ВВП.
У разі недотримання критеріїв щодо дефіциту та стану заборгованості
може бути запроваджена процедура з бюджетного дефіциту1 (так звана
коригуюча рука ПСЗ). Процентний внесок, що застосовується “превентивною рукою”, перетворюється на внесок без процентів. Якщо дієвих заходів згідно з рекомендацією Ради не буде вжито, може бути запроваджений грошовий штраф у розмірі 0,2 % ВВП (при цьому санкції, рекомендовані Єврокомісією, скасовуються лише кваліфікованою більшістю). У разі
якщо заходів знову не вжито, наприкінці процедури можуть бути застосовані санкції, зазначені в первинному праві (як правило, йдеться про
штраф, котрий становить щонайбільше 0,5 % ВВП).
1В

обох випадках діє назва “процедура бюджетного дефіциту”, попри те, що
при невиконанні критерію щодо стану заборгованості вона мала б називатися
скоріше процедурою надмірної заборгованості. На відміну від критерію дефіциту, процедура за критерієм заборгованості розпочинається не просто при перевищенні критерію, а при одночасному недотриманні “правила 1/20”.
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Так званий Пакт двох (Two-Pack)1, який набрав чинності 2013 р., узагальнює бюджетний і економічний нагляд країн єврозони. Основними
елементами бюджетного нагляду є вирівнювання бюджетних циклів та
ще пильніший превентивний бюджетний нагляд, що має уможливити
кращий контроль вжиття дієвих заходів у країнах-членах у рамках процедури надмірного бюджетного дефіциту.
Звіти та процедури. Державні фінанси для здійснення європейського бюджетного нагляду мають відображатись окремо від Системи
загальнонаціональних рахунків (СЗР). На сьогодні ще є чинними приписи Європейської системи загальнонаціональних рахунків (ЄСЗР) щодо
відокремлення від 1995 р. (ідеться про систему, обов’язкову для всіх
країн – членів ЄС)2. Перехід на розмежування ЄСЗР 2010 р. (на основі
Системи національних рахунків від 2008 р.) відбудеться у вересні 2014 р.
Європейський бюджетний нагляд є складовою обов’язкового звітування. Із запровадженням у 2011 р. Європейського семестру особливо
процеси бюджетної координації, які раніше були розмежовані між собою відповідно до ПСЗ, з одного боку, та структурної політики відповідно до Стратегії зростання ЄС “Європа – 2020”, з другого, зараз зведені в часі та узгоджені. Рада ЄС у березні ухвалює горизонтальні принципи для економічної політики, зайнятості та фінансової політики на підставі власних напрацювань і розробок Єврокомісії. У квітні країни –
члени ЄС подають свої програми стабілізації та конвергенції, а також
національні програми реформ із урахуванням цих принципів. У програмах стабілізації та конвергенції країни єврозони або члени ЄС, які не
входять до країн єврозони, представляють свою фінансову політику на
середньострокову перспективу й заплановані заходи в галузі фінансової
політики задля досягнення та тривалого дотримання середньострокової бюджетної мети. Після цього Єврокомісія розробляє проект політичних рекомендацій із урахуванням специфіки окремих держав, котрі
1 Ідеться

про регламенти (ЄС) 472/2013 щодо розбудови економічного й бюджетного нагляду в країнах єврозони, котрі зіткнулися із серйозними проблемами в галузі фінансової стабільності або яким такі проблеми загрожують, а також
(ЄС) 473/2013 щодо спільних положень із нагляду та оцінки оглядів про бюджетне планування й забезпечення виправлень надмірних дефіцитів країн єврозони.
2 Європейська система національних рахунків 1995 р. була запроваджена
регламентом (ЄС) № 2223/96 Ради від 25 червня 1996 р. на підставі (юридично
необов’язкової) Системи національних рахунків (System of National Accounts,
SNA) ООН від 1993 р. і розширена регламентами про зміни та доповнення
1392/2007 і 715/2010.
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наприкінці червня ухвалюються Радою ЄС. Країни-члени повинні враховувати ці специфічні рекомендації при складанні й прийнятті своїх
бюджетів на наступний рік та при подальшому фінансовому плануванні.
Згідно з регламентом “Пакту двох” країни єврозони в середині жовтня мають подати Єврокомісії свої огляди бюджетного планування, котрі зосереджуються на конкретному плануванні наступного року, на
відміну від програм стабілізації, що розраховані на середньострокову
перспективу. У разі серйозних порушень ПСЗ Єврокомісія може вимагати від країни-члена переробити своє бюджетне планування.
Слід зазначити, що звітування та контроль державних бюджетів стосуються не лише планування, а й перевірки якості та коректності фактичних даних, котрі подаються національними статистичними відомствами або центральними банками. Цей контроль відбувається двічі на
рік (наприкінці березня та наприкінці вересня) шляхом подання маастрихтських нотифікацій, де поряд із очікуваним дефіцитом і станом заборгованості на поточний рік має міститися детальна інформація за чотири минулих роки.

“Боргове гальмо”. Вимога, сформульована у Фіскальному договорі,
щодо необхідності якнайширшого конституційно-правового закріплення фіскальних правил про дотримання середньострокової бюджетної
мети на державному рівні, котра в Німеччині при загальнодержавному
структурному дефіциті становить 0,5 % ВВП, внесена до Конституції цієї
країни. На рівні федерації та федеральних земель у 2011 р. набрало чинності так зване боргове гальмо. Згідно з цим правилом бюджети повинні бути переважно структурно збалансованими. При цьому структурне
взяття Німеччиною кредиту нетто, без урахування фінансових трансакцій, обмежується на рівні федерації 0,35 % ВВП, а на рівні земель – 0 %
ВВП. У часи загальноекономічного “недовантаження” кон’юнктурна
складова дозволяє взяття відповідного кон’юнктурно обумовленого
кредиту нетто, а в хороші (в економічному плані) часи вимагає створення відповідних кон’юнктурно обумовлених резервів із “перезавантаженням” потужностей. Завдяки цьому автоматичні стабілізатори1 повинні
діяти симетрично, а бюджет – “дихати” з кон’юнктурою.
1 Автоматичними стабілізаторами називаються державні надходження й ви-

датки, що уможливлюють стабілізацію автоматично, без дискреційного втру-
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Для дотримання приписів “боргового гальма” під час виконання бюджету було створено контрольний рахунок, який передбачає обов’язковість щодо вирівнювання. На цьому рахунку акумулюються кон’юнктурно не обумовлені відхилення вгору-вниз від граничного значення,
що виникають у окремі роки під час виконання бюджету. Річні навантаження або зарахування в кредит контрольного рахунку сальдуються.
У разі якщо відповідне від’ємне сальдо цього рахунку перевищує граничне значення 1 % ВВП, то, згідно з Конституцією, це перевищення необхідно повернути з урахуванням кон’юнктурних коливань. Для забезпечення дієздатності уряду та парламентської більшості, на котру він
опирається, в особливих ситуаціях “боргове гальмо” містить винятки на
випадок стихійних лих або надзвичайних ситуацій, що не піддаються
державному контролю та істотно впливають на фінансову ситуацію
в державі. При цьому циклічні спади не можуть вважатися надзвичайною ситуацією. Бундестаг може ухвалити рішення про використання
приписів щодо винятковості ситуації лише більшістю голосів. У такому
випадку він також повинен прийняти план погашення, котрий передбачає повернення кредитів нетто, які виходять за встановлені межі, протягом певного періоду часу.
Створення надійної основи для бюджетного планування. У Німеччині таке планування відбувається за системою, що відповідає федеральному устрою країни, та з урахуванням різноманітних принципів.
Щороку в три етапи розробляються засади бюджетного планування
та середньострокового фінансового планування державних бюджетів та
оцінки консолідованого бюджету (тобто державних бюджетів із відмежуванням від фінансової статистики за касовим методом, та державного рахунку з відмежуванням від СЗР, важливої для європейського бюджетного нагляду). На кожному з етапів спочатку здійснюється попередня макроекономічна оцінка на поточний рік і наступні, як правило, чотири роки. На цій базі прогнозуються податкові надходження територіальних одиниць.
Макроекономічне прогнозування виступає фундаментом для кожного бюджетного планування. Лише надійна оцінка майбутнього макроекономічного розвитку забезпечує відповідне бюджетне планування зачання політики, наприклад, збільшення видатків на безробіття в погані часи,
коли безробіття зростає, або податкових надходжень і соціальних видатків
у хороші часи (в кон’юнктурному плані) у зв’язку зі зростанням доходів та прогресивним податковим тарифом.
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галом. У Німеччині макроекономічна прогнозна оцінка проводиться
міжвідомчою робочою групою під керівництвом міністерства економіки та слугує підґрунтям для складання бюджетів усіх рівнів. Хоча орган,
який проводить таку оцінку, не є незалежним, він враховує прогнози
Експертної ради з оцінки макроекономічного розвитку Німеччини, Федерального банку та багатьох незалежних інститутів економічних досліджень, вітчизняних і міжнародних (Європейська комісія, МВФ, ОЕСР).
Маючи “спільний діагноз”, федеральний уряд доручає чотирьом інститутам економічних досліджень за тиждень до їхніх весняних і осінніх прогнозів опублікувати макроекономічні прогнози. Завдяки цьому можна
безпосередньо порівняти показники обох прогнозів – спільного та урядового. Співпраця різних відомств та їхня участь у прийнятті урядового
прогнозу забезпечують вищу обов’язковість власних процесів планування, ніж у разі прогнозування ззовні. Якість припущень щодо макроекономічного розвитку можна перевірити. Завдяки цьому макроекономічна прогнозна оцінка німецького уряду певною мірою відповідає вимогам незалежності.
Макроекономічна прогнозна оцінка включає й потенційну оцінку,
яка показує звичайне навантаження загальноекономічних виробничих
факторів та прогалини у виробництві через кон’юнктурні коливання
ВВП. Така оцінка потрібна для поділу бюджетного дефіциту на структурний і кон’юнктурний компоненти.
Важливою складовою бюджетного планування є податкові надходження. На підставі даних макроекономічного прогнозу федерального
уряду відповідною робочою групою оцінюються надходження окремих
видів податків. На відміну від макроекономічного прогнозу, оцінка податкових надходжень ґрунтується на принципі консенсусу, згідно з
яким до цього процесу долучаються відповідні відомства з проведення
оцінки (федеральне й земельні міністерства фінансів, інститути економічних досліджень, Експертна рада з оцінки макроекономічного розвитку Німеччини та німецький федеральний банк). Обговорюються
пропозиції окремих учасників, після чого за кожним видом податків
узгоджується прийнятний результат, що розподіляється по різних державних рівнях. При цьому враховується також оцінка фінансового
впливу змін до податкового права. Федерація включає ці результати
безпосередньо у своє бюджетне й фінансове планування, міністри фінансів окремих земель при формуванні власних бюджетів орієнтують-
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ся на результати, визначені для їхніх регіонів. При розробленні державних прогнозів використання результатів зазначеної робочої групи
обов’язкове. Усі спільні зусилля є виправданими, адже сприяють досягненню політичної легітимності податкових ставок, що мають вирішальне значення для планування бюджетів і фінансової політики.
Планування та прогнозування розвитку державних бюджетів.
Макроекономічне прогнозування та оцінка податкових надходжень
утворюють єдину базу даних як для бюджетного й фінансового планування окремих бюджетів, так і для загальнодержавних прогнозів1.
Останні, у свою чергу, використовуються як німецький внесок у оцінювання фінансової політики в рамках європейського бюджетного нагляду. Так, повідомлення про поточний рік подаються у вигляді маастрихтських нотифікацій до початку квітня, а актуалізація німецької програми
стабілізації – у квітні на основі рішення про показники фінансового планування федерації2. Листопадове оцінювання стосується федеральних
земель і громад. Урядовий проект і Фінансовий план федерації, а також
результат опитування Центральної служби бази даних міністрів фінансів федеральних земель щодо розвитку бюджетів земельного рівня, котре
проводиться влітку, утворюють основу для повідомлення в маастрихтській нотифікації про поточний рік на початку жовтня, а також для
Огляду бюджетного планування, що відповідно до положень “Пакту
двох” має бути опублікований до середини жовтня. На підставі результатів осіннього оцінювання бюджетні плани актуалізуються безпосередньо перед завершенням бюджетних консультацій у парламенті з урахуванням останніх оцінок подальшого розвитку кон’юнктури та податкових надходжень.
У федеральному міністерстві фінансів Німеччини базовим прогнозом вважається прогноз бюджетів територіальних одиниць окремо від
1

Якщо під плануванням мається на увазі складання конкретного бюджету
(наприклад, громади), то під прогнозуванням – створення прогнозів розвитку
всіх державних бюджетів разом, розподілених лише за рівнями (федерація, федеральні землі, громади, соціальне забезпечення).
2 Воно охоплює, з одного боку, складання бюджету на наступний рік, що приймається протягом року федеральним урядом, потім обговорюється в парламенті та, як правило, наприкінці року набирає чинності закону, а з другого –
фінансовий план щодо основних бюджетних показників на три роки, наступних
за роком бюджетного планування. Фінансовий план завжди актуалізується
влітку та затверджується федеральним урядом.
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фінансової статистики (виключно для соціального забезпечення здійснюються прогнози, відмежовані від СЗР). Таким чином, спочатку
прогнозується консолідований бюджет за камеральною системою, характерною для основної частини державних бюджетів. Звідси розраховується державний рахунок, при цьому беруться до уваги методичні
розбіжності між фінансовою статистикою та СЗР. Така двоетапна процедура надає можливість для взаємної трансформації фінансово-статистичного бюджетного розвитку з цільовими параметрами європейського бюджетного нагляду. Це важливо також у рамках маастрихтських нотифікацій, вагомою складовою яких є таблиці для переведення фінансових сальдо бюджетного обліку до фінансового сальдо в розмежуванні СЗР.
Переведення прогнозу консолідованого бюджету в прогнозування з
розмежуванням СЗР відбувається двома шляхами. По-перше, фінансове
сальдо консолідованого бюджету за рівнями може бути переведене у фінансове сальдо СЗР за окремими секторами держави. При цьому слід
проводити адаптації, що дієві лише з огляду на сальдо, тобто виключати
фінансові трансакції, котрі враховують фазові зміщення в податках,
процентах, будівельних роботах та інші особливі ефекти. По-друге, в детальному виведенні обчислюється повний державний рахунок у розмежуванні від СЗР. У ньому компоненти консолідованого бюджету за
державними рівнями переходять у окремі видатки й надходження державного рахунку. Крім цього, враховуються інші особливі ефекти СЗР, і
на основі сателітних моделей виводяться певні величини потоків у розмежуванні від СЗР.
Прогнози на основі квартальних даних відбуваються лише в контексті
макроекономічного прогнозування (в розмежуванні від СЗР), і тільки з
незначною деталізацією. Прогнози на основі квартальних даних необхідні як підґрунтя для макроекономічного прогнозування. Короткострокове прогнозне оцінювання кон’юнктури орієнтується на перебіг
процесу, але для аналізу фінансової політики цілком достатньо прогнозування на основі річних даних. Загалом багато надходжень і видатків
до завершення року не вписуються в жодну модель, оскільки досить
складно оцінити рік за результатами до його завершення.
Органи нагляду. У Німеччині існує ціла низка різних контролюючих
органів, що перевіряють дотримання фіскальних правил. Федеральна
рахункова палата та рахункові палати федеральних земель і громад пе-
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ревіряють річні звіти, економічність та відповідність бюджетно-економічної діяльності законодавству, а також дотримання чинних фіскальних правил, щорічно звітуючи про результати безпосередньо Бундестагу й Бундесрату. На завершення бюджетного контролю приймається
звіт уряду на рівні федерації на пленумі Бундестагу.
Крім того, Рада стабільності регулярно перевіряє бюджети федерації
та федеральних земель. Членами Ради стабільності є федеральний міністр
фінансів, міністри фінансів федеральних земель, а також федеральний міністр економіки й технологій. Головують у цьому органі спільно федеральний міністр фінансів і голова Конференції міністрів фінансів федеральних земель. Ключовим завданням Ради стабільності є регулярний нагляд за бюджетами федерації та земель, метою – виявлення бюджетних
проблем на ранній стадії, щоб можна було своєчасно вжити контрзаходів.
Рада стабільності відіграє важливу роль також у дотриманні чинних у Німеччині європейських правил щодо бюджетної дисципліни. Особливо
вона стежить за тим, щоби бюджети федерації, федеральних земель, громад і соціального забезпечення разом не перевищували верхньої межі
структурного загальнодержавного дефіциту (0,5 % ВВП), визначеної в Законі про основи бюджетного права федерації та федеральних земель. Перевірка проводиться двічі на рік на підставі прогнозування загальнодержавного дефіциту бюджету на поточний рік і чотири наступні роки.
У разі якщо ця межа перевищується, Рада стабільності рекомендує урядам і парламентам федерації та федеральних земель відповідні заходи з
консолідації.
При виконанні цих завдань Рада стабільності одержує підтримку з
боку ще однієї ради – незалежної Експертної комісії. Коментарі й рекомендації цієї Комісії за результатами перевірки дотримання фіскальних
правил також оприлюднюються. Експертна комісія складається з представника німецького федерального банку, представника Експертної
ради з оцінки макроекономічного розвитку, представника інститутів
економічних досліджень, що брали участь у формуванні “спільного діагнозу”, двох експертів терміном на п’ять років із Ради стабільності та
двох від федерації та земель, одного експерта терміном на п’ять років
від головних муніципальних об’єднань та одного від головних організацій соціального забезпечення.
Названі національні й міжнародні інституції користуються великою
повагою громадськості, оскільки у своїх звітах регулярно коментують
фінансову політику та дотримання фіскальних правил.
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Реалізація пріоритетного напряму програми П. Порошенка – реформування Конституції України – повинна сприяти запровадженню
в Україні фіскальних правил, котрі за зразком Фіскального договору або
так званого боргового гальма передбачатимуть досягнення, а згодом
тривале дотримання збалансованого державного бюджету. Інші деталі
потребують уточнення, як це було зроблено й у Німеччині, шляхом прийняття звичайних правових актів. Зокрема, мається на увазі створення
надійного підґрунтя для складання бюджету на основі незалежних оцінок макроекономічного розвитку й податкових надходжень, забезпечення ефективної та прозорої процедури складання бюджету, а також
контроль виконання бюджету й дотримання відповідних правил. Окрім
того, варто створити незалежні інституції економічних досліджень за
аналогією німецької Експертної ради з оцінки макроекономічного розвитку з метою відкритого й прозорого обговорення та оцінки рішень
у галузі економічної політики, а також визначення можливостей для дій
та їхнього ефекту.
Серед питань, пов’язаних зі зміною Конституції, доцільно з’ясувати,
в якому напрямі рухатися – централізації чи децентралізації. Цій темі
можна присвятити окремий розділ. Так, децентралізація великою мірою
сприяє забезпеченню демократії та ефективності. Крім того, як показує
досвід Німеччини, вона може забезпечити добрі результати в галузі фінансової політики. Водночас децентралізація пов’язана з певними проблемами. При цьому слід зазначити, що реалізація надійної фінансової
політики на засадах Пакту стабільності та зростання можлива в умовах
обох систем.
Нинішня ситуація в Україні може розглядатись як шанс розпочати
все знову: подолати корупцію, виконати програмні вимоги МВФ та задовольнити інтереси всіх учасників процесу щодо розроблення нового
фінансового законодавства. А це можливо лише за умови співпраці політиків і громадськості. Адже тільки за наявності бажання сформувати
стабільну систему державних фінансів для цього може бути створене
надійне підґрунтя. Так само, як і в європейських програмних країнах,
або як при запровадженні “боргового гальма” в Німеччині, кризові ситуації можуть розкрити серйозність ситуації та уможливити реалізацію
надійних і прозорих фіскальних правил.
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