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Доповідь для делегації

з України 19 жовтня 2015 р.

ГЕССЕН – У серці Німеччини

 Кількість населення: 6 мільйонів з 80 мільйонів*
(= 7,5 % населення Німеччини)

 Площа:

21 100 км2

 Столиця:

Вісбаден

Франкфурт
Вісбаден

 Найбільше місто: Франкфурт-на-Майні

Гессен

* Німеччина

© Міністерство фінансів Гессену
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“Ми створюємо робочі місця з великими
перспективами”

Жоден шлях повз Гессен
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ГЕССЕН – Мотор економіки Німеччини
 Структура зайнятості:

- 76% послуги
- 23% промисловість
- 1% інші галузі

 бл. 160 000 співробітників в адміністрації землі
(найбільший роботодавець у Гессені)

 Найбільший аеропорт у континентальній Європі:
понад 70 000 робочих місце
(найбільше робоче місце у Німеччині)

© Міністерство фінансів Гессену
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“Ми опікуємося золотими резервами Німеччини”

Жоден шлях повз Гессен
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ГЕССЕН – Економічні показники
 ВВП (2013):
235,7 млрд. євро з 2 737,6 млрд. євро*
(= 8,6 % ВВП Німеччини)

 ВВП на душу населення (2013):
38 490 євро проти 33 355 євро*

 Обсяг бюджету землі Гессен у 2015 р.:
24 млрд. євро

 Рівень заборгованості (31.12.2014):
41 млрд. євро з 2 048,1 млрд. євро*

 Заборгованість на душу населення (31.12.2014):
* Німеччина

© Міністерство фінансів Гессену

6 788 євро проти EUR 25 309 євро*
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“Ми керуємо європейською передачею даних”

Жоден шлях повз Гессен

7

Німеччина після
об’єднання
Федеральний устрій з 16
федеральних земель
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ГЕССЕН – Частина федеральної системи Німеччини
 Федерація

 16 федеральних земель
•

Кожна земля має власну конституцію,
парламент та уряд

•

Відповідальні за державні витрати у таких сферах, як
освіта, внутрішня безпека, юстиція та економічна політика

•

Найбільший роботодавець у Німеччині

•

Широка автономія у рішеннях щодо видатків та залучення кредитів

•

Надходження: найбільша стаття – це податки за рахунок складної
системи розподілу видатків між землями (!)

 14 000 територіальних громад
© Міністерство фінансів Гессену
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Розподіл податків
Europäische
Європейський
союз
Union

Власні
надходження
наприклад,
• митні збори
• інші збори

Bud

Федерація

Землі
Länder

Федеральні податки

Земельні податки

наприклад,
• Податок на нафту
• Податок на
страхування
• Податок на тютюн
• Податок на електроен.
• Податок солідарності
• Податок на транспортні
засоби

наприклад,
• податок на
спадщину/ дарування
• Податок на
придбання земельної
ділянки
• Збори з казино

Gemeinden
Громади

Податки громад
наприклад,
•промисловий
податок
• земельний податок

Спільні податки

© Міністерство фінансів Гессену

•Податок на доходи юр.осіб

=> (федерація 50 %, землі 50 %, громади - %)

•Податок на доходи фіз.осіб

=> (федерація 42,5%, землі 42,5%, громади 15%)

•ПДВ

=> (федерація 53,9%, землі 44,1%, громади 2,0%)
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Адміністративна структура землі Гессен
Земля
Гессен
Канцелярія
ландтаґу
Гессену

Земельний
суд

Міністерство внутрішніх
справ і
спорту

Міністерство
фінансів

© Міністерство фінансів Гессену

Міністерсвто
юстиції, з
питань інтеграції та
Європи

Прем’єр-міністр
Земельна канцелярія

Міністерство
культури

Міністерство науки
та мистецтва

Земельний
уповноважений з
захисту
даних

Міністерство
економіки,
транспорту
та розвитку

Міністерство екології, енергетики, с-г.
та захисту
споживачів

Рахункова
палата
Гессену

Міністерство з
соціальних
питань
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Бюджет землі на 2015 р.
Видатки землі – Велике значення видатків для освіти та науки
Бюджет землі Гессен на 2015 р.
33 120 млн. євро

Надходження

Попередній податок з
прибутку: 850

Видатки
Податок на доходи фіз.
осіб: 8 442

Загальні служби:
4 753
напр., поліція, юстиція, податкова
адміністрація
Школи:

5 347
Вища освіта: 2 503

Податок на доходи
юр.осіб: 912
Соціальні питання,
охорона здоров’я, спорт і
екологія: 2 343

Податок з обороту: 6 071

Інші податки: 2 498
Загальні фінансові
дотації:
8 966
напр., фін. вирівнювання між землями та
ключові дотації громадам

Транспорт і комунікація:
1 264

Інші надходження:
14 347
серед них: збори, грошові штрафи,
трансферти від федерації та громад, нові
борги

Погашення боргу: Видатки на
відсотки:
5 123
1 260

Інші видатки:

1 560

напр., культура, ін.види освіти, житлове
господарство, сільське господарство,
водне господарство, майно землі
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ГЕССЕН – Основні напрямки видатків

 Видатки на школи дорівнюють 5,1 млрд. євро та складають другий за розміром
блок видатків після видатків на Загальні фінансові дотації (фінансове
вирівнювання між землями та громадами).

 На загальні служби (напр., поліція, юстиція, податкова адміністрація) припадає
бл. 4,8 млрд. євро.
 На вищі навчальні заклади Гессену земля витрачає 2,5 млрд. євро.
 На соціальні потреби (вкл. опіку дітей) виділяється прибл. 2,3 млрд. євро, а на
транспорт – 1,3 млрд. євро.
 Видатки на сплату відсотків складають майже 1,3 млрд. євро.
Проблема:
Бл. 95% видатків землі у короткостроковій перспективі не можна змінити через
законодавчі зобов’язання!
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Надзвичайне зростання заборгованості з 1970 р.
Заборгованість у Німеччині підвищується значно швидше, ніж ВВП і
податки
3 500%
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Впровадження «боргового гальма»
Регулювання на федеральному рівні
Вихідний пункт:

 Впровадження боргового гальма на рівні федерації – ст. 109
Конституції Німеччини, 2009 р.

Основні приписи Конституції Німеччини :
 Бюджети федерації (з 2016 р.) та земель (з 2020 р.) обов’язково
повинні покривати видатки без кредитних надходжень.
 Тільки у певних надзвичайних ситуаціях можливі виключення з
заборони залучення (чистих) кредитів (з обов’язковим

погашенням!)
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Боргове гальмо у Гессені
Висока підтримка зміни конституції


Під час референдуму у березні 2011 р. більшість громадян (70%)
проголосувала за впровадження боргового гальма.



У травні 2011 р. ліміт заборгованості Конституції Німеччини був
закріплений

у

ст.

141

Конституції

Гессену

(КГ).

Деталі

регулюються у відповідному законі з виконання цієї вимоги.


Одночасно у ст. 161 КГ були ухвалені правила щодо перехідного
періоду до виконання заборони на нові борги у 2020 р.
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Перспективи до 2020 р.
Нульова заборгованість можлива до 2020 р.
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141-G 1
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Цільові показники залучення
чистих кредитів
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0

0
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Основа: Весняний прогноз 2014 р. та фінансовий план на 2014-2018 р.р.
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