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6 
ФІСКАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: 

НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ 

Віктор Пинзеник 
 
 

Україна переживає другу серйозну фіскальну кризу. В 1992 р., 
після лібералізації Росією цін, “добрі” українські політики 
вирішили захистити населення від постійно зростаючих цін, а 
економіку від зменшення реальної величини оборотних коштів їх 
індексацією, збільшенням номінальних значень доходів та 
оборотного капіталу. Джерело індексації знаходилося дуже 
просто: друкарський верстат Національного банку України 
працював на повну потужність. А якщо бути точнішим, то часто 
емісію здійснювало Міністерство фінансів України. Маючи в 
НБУ два окремих рахунки доходів і витрат, Міністерство 
фінансів проводило фінансування бюджетних витрат без 
врахування залишків коштів на рахунку доходів, ставлячи тим 
самим центральний банк перед фактом уже проведеної емісії. 

Швидке падіння монетизації економіки, популярна на той 
час в Україні теорія невиправдано жорсткої монетарної 
політики НБУ, яка не забезпечує економіку достатньою 
кількістю грошей, провокували нові емісійні вливання грошей 
в економіку. Уряд відверто показував свою головну фіскальну 
проблему – нестачу державних коштів і вперто продовжував 
покривати дефіцит найпростішим, але варварським способом 
– прямими кредитами НБУ. 

На жаль, тільки шляхом дуже популярного в Україні (але 
дуже важкого й болючого для економіки і людей) шляху 
реформ – методом проб і помилок – переконалися, що таке 
фінансування нестачі державних коштів допомагає так само, 
як наркоманові чергова порція наркотиків. Ситуація 
продовжувала погіршуватись. 

Політика мовчазного, стороннього спостереження за 
подіями в економіці призвела до того, що в 1992–1994 рр. ВВП 
та промислове виробництво скоротилося на 40%, а споживчі 
ціни зросли майже в 11 тисяч разів. Уряд зіткнувся із ще 
більшою проблемою нестачі коштів. Дефіцит зведеного бюджету 
в 1994 р. перевищив 10% ВВП. 
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Зміна окремих показників економіки України  
у 1992–1997 рр. відносно попереднього року, % 

Показник 1992 1993 1994 1992– 
1994 

1995 1996 1997 1991– 
1997 

Валовий  
внутрішній продукт 

-9,9 -14,2 -22,9 59,6 -12,2 -10,0 -3,2 45,6 

Промислове  
виробництво 

-9,0 -7,4 -28,2 60,5 -12,7 -5,1 -1,8 49,2 

Валова продукція  
сільського  
господарства 

-4,8 3,6 -17,2 81,7 
 

-2,1 -26,3 
 

-8,7 59,0 

Інфляція  2106,0 10255,0 501,1 в 10,8 
тисяч 
разів 

281,7 139,7 110,1 в 46,9 
тисяч 
разів 

Реальна  
заробітна плата 

-38,0 -51,9 -16,8 24,8 4,6 -12,9 -11,1 22,4 

Дефіцит  
зведеного бюджету* 

-12,2 -6,5 -10,5 × -7,9 -4,6 -7,11 × 

Коефіцієнт 
монетизації 
економіки  
(на кінець відпо-
відного року) 

50,0 32,5 26,5 × 12,6 11,1 13,5 × 

*Дефіцит бюджету, показаний за українською методологією, відповідно до якої 
у доходи бюджету включені кошти від приватизації державного майна, а у 
витрати – і кошти на обслуговування боргу, і амортизація основної суми боргу 

 
Надзвичайність ситуації кінця 1994 р., щоденний тиск 

економічних та соціальних обставин змусив уряд вдатися до 
радикальних рішень щодо скорочення урядових витрат. Вони 
стосувалися державних капіталовкладень, закупівлі аграрної 
продукції, прямих субсидій в економіку, дотацій на оплату 
житла та комунальних послуг. Це, можливо, був єдиний період 
реального скорочення бюджетного дефіциту. До того ж, з 1995 р. 
дефіцит почав фінансуватись неемісійним шляхом – випуском 
облігацій внутрішніх державних позик. Бюджетні обмеження 
разом із  
жорсткою монетарною політикою НБУ дозволили Україні різко 
знизити темпи інфляції, досягнути стабілізації національної 
валюти. Середньомісячне зростання споживчих цін зменшилося 
з 14,4% у 1994 р. до 9,0% у 1995, 2,8% у 1996 та 0,8% у 1997 р. 
Реальний обмінний курс національної валюти порівняно з 
жовтнем 1994 р. зріс більш ніж у 3 рази, а протягом 1996–1998 
рр. практично незмінним залишався номінальний обмінний 
курс. 

Восени 1998 р. в Україні розгорнулася друга серйозна 
фінансова криза. Уряд виявився нездатним обслуговувати свої  
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боргові зобов’язання перед резидентами та нерезидентами, без 
чого фінансова система неминуче зазнає струсу. 

З позицій сьогоднішнього дня, оглядаючи економічну 
політику останніх трьох років, доведеться визнати, що такий 
фінансовий струс був неминучим. Бажання провести 
підготовлений пакет важливих структурних реформ, рішень 
щодо радикального зниження податкового тиску, усунення 
бюрократичних перешкод для інвестицій та підприємницької 
діяльності, скорочення урядових витрат, залишилися, на жаль, 
тільки добрими побажаннями. Політичного запиту на 
прийняття рішень, які дозволили б відродити економічне 
зростання в Україні, не було. В підготовленого пакету 
законопроектів не виявилося замовника, власника, він 
виявився не потрібним і уряду, який мовчки спостерігав, як 
Верховна Рада один за одним провалювала підготовлені 
законопроекти. 

Без структурних реформ, змін на мікрорівні база 
фінансової стабілізації виявилася дуже неміцною, хиткою. 3 
одного боку, не було створено умов для збільшення бюджетних 
надходжень за рахунок зростання національної економіки, з 
другого – проведення політики підтримки нерентабельних, 
неконкурентоздатних виробництв обмежувало доходи від 
“живого” сектора економіки, що проїдалися нерентабельними 
виробництвами. Відсутність можливостей для структурної 
перебудови застарілих виробництв (а це не тільки проблеми 
жорстких бюджетних обмежень) давала і дає серйозні об’єктивні 
аргументи для політичного тиску на Уряд з вимогами надання 
субсидій. І вони надаються шляхом списання чи 
реструктуризації податкової заборгованості, наданням 
відстрочок у сплаті податків чи податкових пільг шляхом 
виділення пільгових кредитів з позабюджетних фондів, чи за 
міжнародними кредитними лініями, які не поверталися, а лягали 
важким додатковим тягарем на бюджет. Український “винахід” 
з картотекою (черговістю знімання коштів з рахунку боржників) 
відкрив чудовий механізм ухилення від сплати податків. 
Відсутність механізму забезпечення відповідальності за 
виконання взаємних фінансових зобов’язань породила 
український гібрид власника – спотвореного власника, метою 
якого є вкрасти, а не примножити. Все це вкрай негативно 
впливає на тих, хто сплачує податки, заохочуючи до переходу в 
тіньову діяльність. Відсутність належної уваги до структурних 
реформ є серйозним прорахунком діяльності МВФ в Україні. 

Період зменшення реального дефіциту бюджету в Україні 
був досить коротким. У подальшому дефіцит бюджету 
скорочувався на касовій основі. Це зовсім не означало 
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зменшення потреб бюджетних секторів. Бюджетне 
фінансування здійснювалося за рахунок погіршення 
фінансового етану “живих” секторів економіки шляхом неоплати 
наданих ними послуг чи виконаних робіт. Тому не дивно, що 
найненадійнішим для нормального бізнесу в Україні є 
співробітництво з бюджетним сектором. Оплату можна 
очікувати роками і не отримати. 

Рішення щодо скорочення мережі бюджетних одиниць – 
отримувачів бюджетних коштів не приймалися. Більше того, 
ухвалювалися протилежні рішення щодо їхнього розширення,  
збільшення структур і чисельності працівників органів 
виконавчої влади чи підвищення їм заробітної плати. Після 
збільшення реального рівня оплати житла і комунальних послуг в 
20 разів і виходу на 80% оплати рівень цін залишався незмінним 
понад два роки, що призводило до значних неефективних 
бюджетних витрат. 

Слід відзначити, що до цього часу реальний бюджетний 
дефіцит в Україні не відомий. 3 одного боку, не відомі реальні 
потреби бюджетних секторів, які автоматично не зменшуються 
разом із зменшенням бюджетного фінансування. Просто 
зростає кредиторська заборгованість перед економікою. Крім 
того, економічні обставини останніх років змусили чимало 
бюджетних установ та організацій перейти на надання платних 
послуг. Обсяги цих послуг, їх сума урядові не відомі. Немає 
ефективного контролю за використанням коштів від наданих 
платних послуг бюджетними установами, що зумовлює їх не 
завжди раціональне витрачання. 

Прагнення отримати прийнятний для МВФ дефіцит бю-
джету на папері без реального скорочення потреби в коштах 
неминуче оберталося зростанням бюджетної заборгованості, 
особливо в такій загрозливій формі, як по заробітній платі, 
пенсіях, грошовому забезпеченню, стипендіях, соціальній 
допомозі. Тільки борги перед пенсіонерами за останні два роки 
зросли на 70%. Тож навіть якби уряд дотримувався (на касовій 
основі) бездефіцитного бюджету і не випускав облігацій 
державної позики, фінансова криза була б неминучою. Бо є 
межа зростання заборгованості по соціальних виплатах. 

Слід відзначити також недалекоглядність позиції МВФ, що 
вперто дотримується принципу прийнятності касового дефіциту 
бюджету. Не допомагає тут і вперше введена для України як 
критерій ефективності виконання програми з МВФ вимога щодо 
помісячного зменшення заборгованості працівникам бюджетної 
сфери. Без реальних кроків щодо скорочення витрат уряду це 
виглядає добрими побажанням і не більше. 
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У той час, як чимало отримувачів бюджетних коштів не 
можуть звести кінці з кінцями, інші мають значний їх надлишок. 
Зумовлено це такою обставиною. В Україні по суті немає 
єдиного бюджету. В країні десятки міністрів фінансів, у кожного 
з яких є свої пріоритети фінансування. Не всі бюджетні доходи 
консолідуються на єдиному рахунку державного казначейства. 
Значна частина використовується через позабюджетні фонди. Їх 
близько сотні. І це на рівні центрального уряду. Десятки 
позабюджетних фондів формуються на рівні місцевих урядів. 

Велика частина коштів, хоча формально й проходить через 
рахунок державного казначейства, проте має цільовий характер. 
У доходах зведеного бюджету за 11 місяців 1998 р. такі цільові 
кошти становили 16%. 

Частина урядових інституцій має такі обсяги 
позабюджетних фондів, що це дозволяє віднести їх швидше до 
комерційних, ніж до урядових. У першу чергу це стосується 
податкової адміністрації, яка 30% донарахованих податків 
стягує не в казну, а у власний позабюджетний фонд. 

У таких умовах неможливо проводити єдину державну 
політику витрачання державних коштів. Тому і не дивними є 
випадки, коли відбуваються дорогі ремонти адміністративних 
приміщень, зате хронічно не виплачуються пенсії і заробітна 
плата лікарям, учителям, військовим. Звичним стає 
фінансування витрат на безплатний відпочинок української 
політичної еліти при затримках соціальних виплат. 

Посилює неефективність витрачання урядових коштів 
відсутність прозорості механізму такого витрачання. Незначна 
частина витрат здійснюється на конкурсній основі. Незважаючи 
на затверджену норму, не виконується рішення про обсяги та 
напрями витрачання коштів міністерствами. 

Затвердження бюджету із значним обсягом прихованого 
дефіциту породжує так званий режим ручного управління. В 
такому режимі проводиться щоденний розподіл бюджетних 
надходжень. У такому режимі кошти отримують в першу чергу 
ті, хто мають доступ до дверей, за якими проводиться щоденний 
розподіл коштів. Оперативне планування бюджетних 
надходжень має лише інформаційний характер. Воно не 
використовується для затвердження оперативного розподілу 
коштів, обов’язкового для виконання державним казначейством. 

Діючий режим щоденного розподілу коштів призводить до 
значного перевищення обсягів фінансування окремих 
затверджених Законом статей при недофінансуванні інших. 
Так, за 11 місяців 1998 р. наукові дослідження профінансовані – 
на 50,2%, потреби національної оборони – на 65,4%, охорони 



Віктор Пинзеник 

 

76

здоров’я – на 77,8%, в той час як на потреби будівництва 
виділено 255%; транспорту, зв’язку та телекомунікацій – 103,8%, 
житлово-комунального господарства – 102,5%. 

Існуюча система міжбюджетних стосунків між центральним 
і місцевим бюджетами не заохочує пошук додаткових 
можливостей надходжень у місцеві бюджети, економію коштів, 
стимулює лобістські тенденції та міжрегіональні конфлікти, дає 
підстави для перекладання відповідальності за ситуацію в 
Україні на центральні органи виконавчої влади. 

Міністерство фінансів за своєю ідеологією значною мірою 
залишається придатком до вже існуючого Держплану. Своє 
головне завдання воно і надалі вбачає в обслуговуванні 
матеріальних потоків. Ця ідеологія залишається настільки 
сильною, що міністерство до цього часу не може відійти від 
позиції, коли спочатку ведеться підрахунок обсягів виробництва 
в натуральному виразі, а потім визначається ВВП та доходи 
бюджету. Тому й утримання планового показника дефіциту 
бюджету є більшою мірою заслугою твердої позиції НБУ, а не 
Міністерства фінансів. 

Корумпованість, що посилилася у сфері підприємницької 
діяльності внаслідок надмірної залежності бізнесу від засилля 
чиновницького апарату, останнім часом все більше переноситься 
на сферу бюджетного фінансування. Відсутність реальних 
конкурентних начал у розподілі коштів призводить до значної їх 
перевитрати. А зростання бюджетних взаємозаліків загрожує 
перейти межі, коли депутатам і членам Уряду зарплату 
виплачуватимуть цукровими, хлібними та горілчаними 
векселями.  

Мотив бюджетних взаємозаліків відомий. Його добре 
можна зрозуміти на прикладі пенсіонерів, пенсію яким 
виплачують цукром чи іншими товарами за цінами, що значно 
перевищують ринкові. 

Відносно значний період фінансової стабілізації без 
досягнення реального економічного зростання і поліпшення 
життя людей політично неминуче провокує рішення, які ще 
більше ускладнюють фіскальні проблеми уряду. Так, останнім 
часом Верховною Радою були схвалені Закони про відновлення 
системи індексації доходів, індексацію знецінення в період гі-
перінфляції депозитів населення, обсяги якої перевищують 
річний ВВП України. 

Багато країн, що проводили успішні економічні реформи, 
стикалися із значними фіскальними проблемами. Але там вони 
були викликані рішучими структурними реформами, що 
тимчасово зменшували бюджетні надходження. Друга фінансова 
криза в Україні зумовлена не структурними реформами, а їх 
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відсутністю, політичним страхом перед схваленням рішень щодо 
обмеження бюджетних витрат. Цей страх, на жаль, не розвіявся 
восени (1998 р.) фінансовою кризою, внаслідок якої девальвація 
національної валюти склала 80%, що робить дуже ймовірним 
черговий фінансовий струс.  

Реакція уряду на фінансову кризу нагадувала поведінку 
поганого лікаря: якщо у хворої економіки термометр показує 
високу температуру, то треба боротися із термометром. 

Адміністративне регулювання обмінного курсу 
національної валюти та спроби державного регулювання цін 
призвели до значного зростання економічної активності, 
особливо в дрібному секторі економіки. Незначне зростання 
обсягів виробництва, що спостерігалось у травні – серпні 1998 
р. (від 0,1 до 0,4%) дуже швидко змінилося його спадом. За 11 
місяців 1998 р. він склав 1,2 %. 

Різко впали обороти валютного ринку. Якщо за січень–сер-
пень 1998 р. середньомісячні обороти становили 2484 млн. USD, 
250 млн. DM, 1051,4 млн. російських рублів, то за вересень–лис-
топад – 842,5, 64,3 і 994,7 (в 2,9, 3,9 і 1,1 раза менше). 
Ускладнилося забезпечення потреб економіки надходженнями 
твердої валюти. У січні–серпні 1998 р. продаж доларів у 2,4 раза 
перевищував імпорт за відповідний період, у січні–вересні він 
уже був на 11% меншим. Відновився вже забутий процес 
відпливу валюти за кордон, конвертація валюти за кордоном із 
метою уникнення адміністративно встановленого обмінного 
курсу. 

В результаті фінансової кризи зменшуються бюджетні 
надходження. Реальні доходи зведеного бюджету у жовтні 1998 
р. були на 20% меншими, ніж у жовтні 1997 р., зокрема, 
державного – на 26%. 

Замість переходу до необхідної у таких випадках 
політики бездефіцитного бюджету уряд подав до парламенту 
проект бюджету зі значним обсягом його прихованого 
дефіциту. Замість значного реального скорочення урядових 
витрат і проведення масштабної дерегуляції уряд не знайшов 
інших рішень, як списати чи реструктуризувати податкову 
заборгованість, звільнити цілий сектор економіки від сплати 
ПДВ, ввести зони, вільні від оподаткування, надати 
можливості кільком десяткам структур ввозити імпорт без 
стягнення податків,  
“ощасливити” людей новими потоками емісійних грошей. В 
Україні стає знову популярною теорія напіввагітності: можна 
здійснювати цільове, адресне вливання грошей в економіку 
без того, щоб остання завагітніла інфляцією. 
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Короткі висновки 

1. Фінансову стабілізацію, відповідні заходи фіскальної і 
монетарної політики треба проводити одночасно зі 
структурними реформами. Стабілізаційні та структурні реформи 
не можна розводити в часі. Фінансова стабілізація, не 
підкріплена структурними змінами, присипляє увагу політиків, 
формує у них ілюзію можливості тривалого політичного 
маневрування. Така ілюзія надзвичайно небезпечна в умовах 
відсутності необхідної політичної волі та нерозуміння суті 
структурних реформ. 

2. Несвоєчасне запровадження структурних перетворень 
породжує новий тип противників реформ. Помилково відносити 
до них тільки ліві сили. На жаль, до них належить і частина так 
званих нових капіталістів, які хочуть капіталізму, але тільки для 
себе. Фінансова стабілізація закрила канал найбільшого 
перерозподілу доходів через інфляцію. Невирішеність 
структурних питань дозволила відкрити нові канали такого 
перерозподілу. Те, що відбувається зараз в енергетичному, 
газовому та деяких інших секторах, не можна назвати інакше, 
як відвертим грабуванням державної власності. Не допомагає 
тут і приватизація, особливо якщо вона проводиться за майнові 
сертифікати. 

3. Першим кроком до радикальних реформ має бути 
адміністративна. Починати треба з речей, що не тільки добре 
сприймаються населенням, але й розчищають поле для 
необхідних змін. Важко пояснити людям потребу у певних 
жертвах при  
постійному зростанні апарату державної влади. 

4. Україна, як це не прикро, не вистраждала реформ. 
Іншого висновку не зробиш за умов, коли політики ховають 
голову в пісок перед проблемами, коли бездіяльність і щоденне 
маневрування вважаються кращими за рішучі кроки вперед. 

5. Не можна нав’язувати громадянам реформи. Вони по-
винні їх зрозуміти та підтримати. Є два шляхи такого розуміння: 
головою або шлунком. Прикро, але поки що Україна йде другим 
шляхом. Такий висновок можна зробити, дивлячись на політичні 
процеси останніх років, коли, з одного боку, голоси виборців 
“купуються” хорошими, але не більш, ніж популістськими 
гаслами, а, з другого, – кілограмами ковбаси, цукру чи борошна. 

Без гіперінфляції 1992–1994 рр. не було б стабілізації 1995–
1997 рр. Події останнього року переконують, що Україна почне 
рішучі кроки для виходу з ситуації після чергового фінансового 
потрясіння. Погано, що в Україні керуються правилом: поки грім 
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не гряне, ніхто не хреститься. Але коли немає іншого політичного 
виходу, грім теж може відіграти позитивну роль. 


