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ДЕФІЦИТ: ЧОРНА ДІРКА  

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Володимир Лановий 
 
 

Показники бюджетного дефіциту, державного боргу та поточної 
заборгованості бюджету є основними характеристиками стану 
державних фінансів та їх впливу на всю фінансово-грошову 
систему країни. Сказати, що в Україні стан державних фінансів 
незадовільний – це практично нічого не сказати. Плачевний стан 
бюджету є однією з основних причин продовження економічної 
кризи. Фактично кожний фінансовий рік свідчить про 
масштабний дефіцит державного бюджету, а економіка дає ті ж 
негативні результати. Бюджетний дефіцит та заборгованість 
ведуть до безперервного вичерпування фінансового багатства 
нації, яке мало б використовуватись як фундамент для 
забезпечення економічного зростання. Проте знову й знову 
політичний істеблішмент України робить ті ж самі помилки і, 
здається, також робить все можливе, щоб на них не вчитися. 

Крім проблеми бюджетного дефіциту існує також дефіцит 
Пенсійного фонду. До 1996 р. Пенсійний фонд складався з 
перевищення надходжень над видатками і слугував донором для 
бюджету. Проте упродовж останніх трьох років Пенсійний фонд 
фіксував дефіцит, який потрібно було покривати асигнуваннями 
з державного бюджету. Нині ж уряд не фінансує дефіцит 
Пенсійного фонду, застосовуючи різноманітні методи 
витягування додаткових внесків у фонд з підприємств і 
громадян. 

Вирішальним для державної фінансової політики повинно 
бути забезпечення економічного зростання, а не задоволення 
потреб бюрократії. У цьому плані рекапіталізація виснаженої  
української економіки є просто необхідною. 

Джерела та методи рекапіталізації економіки 
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Ми вважаємо, що джерела і методи рекапіталізації економіки 
можна визначити так: 

a) На рівні нефінансових підприємств: 
– cаморепродукція та рентабельність існуючих підприємств; 
– запобігання вилученню з підприємств капіталу та його 

приросту; 
– запобігання штучній амортизації та/або зниженню вартості 

капіталу (через інфляцію та девальвацію). 
б) На рівні банків та інших фінансових компаній: 
– забезпечення платежів, включаючи погашення банківських 

позик; 
– збільшення джерел грошових коштів для кредитно-

банківської системи (заощадження підприємств та особисті 
вклади); 

– зниження процентних ставок до реалістичного рівня. 
в) На рівні державних фінансів: 
– фінансування всіх зобов’язань по бюджету, включаючи 

надання та погашення позик; 
– сприяння інвестиціям у інфраструктуру та на запровад-

ження нововведень; 
г) На національному рівні: 
– залучення іноземних кредитів та інвестицій, репатріація 

прибутків з-за кордону, здешевлення гривні, повна 
лібералізація ринків, зменшення податків для досягнення 
відносно високої рентабельності капіталу;  

– сприяння експорту; 
– лібералізація імпорту без фінансування або кредитування 

його державою. 

Види дефіциту в Україні 

Негативний вплив бюджетного дефіциту на економіку можна 
сформулювати так: дефіцит, як пилосос, висмоктує з економіки 
та сімей громадян їхні доходи та прибутки, які за інших умов 
функціонували б як капітал економіки. Дефіцит бюджету можна 
розбити на декілька складових: 

a) плановий дефіцит, який не передбачає ресурсів фінансування; 
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б) позаплановий додатковий дефіцит, який не має джерел 
фінансування через податкову заборгованість та 
зменшення податкової бази; 

в) дефіцит Пенсійного фонду, який у 1997–1998 рр. не мав 
ресурсів фінансування. 

Якщо їх скласти, то загальна сума дефіциту становитиме 
близько 10% ВВП. Ступінь негативної дії залежить від методів 
фінансування бюджетного дефіциту, його величини та 
категорій витрат. 

Основний метод фінансування дефіциту, який 
використовується в Україні, – пряме фінансування Нацбанком. 
Його негативні наслідки відомі – інфляція з’їдала грошову масу, 
капітали підприємств та заощадження громадян.  

Другий метод – запозичення з внутрішнього ринку. Цей 
метод означає, що повинна бути критична “межа запозичень”, 
яка запобігала б вилученню капіталу, необхідного підприємствам 
і сім’ям. Ні в якому разі не можна перевищувати цю критичну 
межу, що може проявитись у небезпечному зростанні 
процентних ставок. Україна це проігнорувала, і державна 
внутрішня позика призвела до дефіциту кредитних ресурсів, 
браку обігового капіталу, неплатоспроможності громадян та до 
пірамідального зростання державного боргу і неминучого 
фінансового краху. 

Третім методом фінансування бюджетного дефіциту є 
позики на міжнародних ринках капіталу. Ці позики можуть дати 
позитивний ефект тоді, коли держава-позичальник має довіру 
спільноти кредиторів. При сучасному рівні декапіталізації 
українська економіка навряд чи має таку довіру. 

Реальний дефіцит бюджету 1999 р. 

Порівняння альтернативних варіантів державного бюджету на 
1999 р., підготовлених урядом та Бюджетним комітетом 
Верховної Ради, має виключний інтерес, якщо розглянути їх з 
точки зору капіталізації економіки. 

Згідно з варіантом бюджету, запропонованим урядом, 
планується встановити бюджетний дефіцит на рівні 0,7 
млрд.грн., а дефіцит Пенсійного фонду – на рівні 2 млрд.грн. 
“Позаплановий” бюджетний дефіцит можна оцінити у додаткові 
3 млрд.грн. Тому консолідований бюджетний дефіцит становить 
близько 6 млрд.грн. Реальних коштів для закриття цієї “дірки” 
немає: внутрішній ринок позичок не функціонує, а обмеження на 
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приватизацію, запроваджені Кабінетом Міністрів та Верховною 
Радою, означають, що навіть дуже низькі надходження від 
приватизації, заплановані бюджетом, навряд чи можна отримати. 
Таким чином можна очікувати, що фінансування бюджетного 
дефіциту та поточної заборгованості здійснюватиметься шляхом 
емісії або тривалим накопиченням бюджетної заборгованості 
перед державним сектором, пенсіонерами, по виплаті субсидій 
та соціальної допомоги, що означатиме ще глибшу 
декапіталізацію економіки. 

Варіант бюджету, представлений відповідним комітетом 
Верховної Ради та затверджений парламентом у першому 
читанні, задекларував бездефіцитність, хоч види надходжень 
включають пряме кредитування та позики: пряме 
кредитування сільського господарства та суднобудівної 
промисловості (1,5 млн.грн.) з боку НБУ шляхом емісії та 
зовнішні позики (700 млн.дол. США, або 3 млрд.грн.). 
Складова “позапланового” дефіциту є набагато вищою. 
Сподівання на погашення бюджетних позик, наданих 
підприємствам (2,5 млрд.грн.), на доходи від продажу 
матеріальних ресурсів з державного резерву (4,5 млн.грн.), на 
плату за транзит нафти та газу (0,8–1 млн. грн.), на плату за 
використання бюджетних фондів банками (0,1 млн. грн.) 
навряд чи здійсняться. Отже, загальна сума бюджетного 
дефіциту може досягти 8,6 млрд.грн. Проект бюджетної 
пропозиції частково покрити цей дефіцит шляхом випуску 
енергетичними компаніями боргових зобов’язань не витримує 
критики. 

Отже, ми бачимо, що другий варіант Бюджету пропонує 
збільшення “планового” та “позапланового” бюджетних дефіцитів 
з 0,7 до 4,5 млрд.грн. та з 3,0 до 8,6 млрд.грн. відповідно. Якщо 
дефіцит фінансуватиметься шляхом прямої та квазігрошової 
емісій, як пропонує Бюджетний комітет Верховної Ради 
нинішнього скликання, то це дуже зашкодить економіці: ціни 
збільшаться у 2–2,5 раза, реальні середні доходи впадуть на 
третину, а грошова маса може зменшитися з 13 до 8–9% ВВП. 

Висновки 

Основним завданням економічної політики є забезпечення 
балансу бюджетних доходів і видатків як при плануванні 
бюджету, так і при детальному визначенні величини доходів і 
видатків. Це залежить в першу чергу від реальності 
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макроекономічного прогнозування та здатності податкової 
системи накопичувати певну частину доходів національної 
економіки. Відповідальність уряду за виконання бюджету 
необхідно закріпити конституційно. Балансу бюджетних 
доходів і видатків можна досягти шляхом запровадження 
активних макроекономічних реформ (ліквідація збиткових 
підприємств, забезпечення ліквідності їх поточної 
заборгованості, сприяння конкуренції, поглиблення 
приватизації, реорганізація системи податків та бюджетних 
платежів), а не за рахунок збільшення бюджетного 
навантаження. Для досягнення збалансованого бюджету 
необхідно також сприяти ремонетизації економіки. 

Другим важливим завданням стає вирішення проблеми 
державного боргу, щоб зменшити його тиск на поточні видатки 
бюджету. Найважливішими є питання накопичення ресурсів для 
погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього 
боргів держави, реструктуризація та пролонгація цих боргів і 
запобігання збільшенню бюджетної заборгованості, що не має 
реального покриття (зарплата робітникам державного сектора, 
заощадження населення, пенсії). Все це потребує підготовки 
бюджету, в якому доходи перевищуватимуть видатки, сприяння 
досягненню активного балансу зовнішньої торгівлі, 
запровадження програми конверсії короткострокових 
державних боргів у довгострокові та забезпечення припливу 
“продуктивного” іноземного капіталу. 


