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І. ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА
АНТИКРИЗОВА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ СВІТУ
Економічні наслідки пандемії COVID-19 для багатьох країн світу виявилися набагато
серйознішими наслідків дестабілізації фінансових ринків у 2007-2009 роках. Багато
вчених говорять про те, що економічні ефекти пандемії COVID-19 у світі є
порівняними з ефектами боргової кризи 1980-х років і «Великої депресії» 1930-х
років.1 Внаслідок цього, десятиріччя 2020-х років отримало назву другого
«втраченого десятиріччя» для країн, що розвиваються.
МВФ прогнозує падіння світового ВВП на 4,4% у 2020 році, в тому числі на 5,8% у
розвинутих країнах і на 3,3% у країнах, що розвиваються. В 2021 р. очікується
позитивна динаміка реального ВВП і його зростання на 3,9% у розвинутих країнах і
на 6% у країнах, що розвиваються, і з ринками, що формуються. 2 Показово, що
рівнозначними передавальними механізмами гальмування економіки в багатьох
країнах світу стали як запроваджувані урядами заборонні заходи, так і практика
добровільного соціального дистанціювання людей. При цьому вклад добровільного
дистанціювання був особливо відчутним у розвинутих країнах.
У країнах з ринками, що формуються, наслідки пандемії виявилися більш
тяжким, ніж у розвинутих країнах, що обумовлювалося слабкістю національних
систем охорони здоров'я та впливом численних зовнішніх шоків. У теорії та практиці
міжнародних фінансів добре відомий феномен раптової зупинки капіталу (sudden
stop), коли іноземні інвестори вилучають свої попередні вкладення з країни і
провокують таким чином девальвацію та економічний спад. Але в даний час багато
країн, що розвиваються, за висловом Е. Паррадо, стикаються із «потрійною
раптовою зупинкою»: зупинкою мобільності людей, руйнацією міжнародної торгівлі
та частково – з відпливом капіталу.3
Перша раптова зупинка пов'язана із економічним паралічем, внаслідок заходів
соціального дистанціювання і зупинки виробництв. Крім того, туризм як галузь, яка
створювала роботі місця і суттєву частину ВВП у малих країнах опинився в стадії
занепаду. Друга раптова зупинка пов'язана із скороченням обсягів міжнародної
торгівлі, внаслідок звуження світового попиту, падіння цін на сировинні товари і
розриву міжнародних ланцюгів виробництва-постачання. За прогнозом МВФ обсяги
міжнародної торгівлі в 2020 р. зменшяться на 10%.

1

Eric Paddaro. Latin America’s Triple Sudden Stop. – Retrieved from: https://www.projectsyndicate.org/
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International Monetary Fund. World Economic Outlook, October 2020. – Retrieved from:
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Третя раптова зупинка – це класична зупинка надходження іноземного капіталу.
Багато країн з високим рівнем боргового навантаження нині в змозі залучати позики
лише за аномально високими ставками, а деякі з них взагалі втратили доступ до
приватного фінансування. У результаті впливу зазначених шоків ВВП країн з
ринками, що формуються, в поточному році має зменшитися на 3,3%, в той час як у
2009 р. в цій групі країн фіксувалося економічне зростання з темпом 2,6%.
При цьому перспективи країн з ринками, що формуються, і що розвиваються, в кінці
2020 р. та у 2021 р. є важко передбачуваними, у зв'язку з низькою спроможністю
національних систем охорони здоров'я, важливістю для економіки секторів,
найбільш постраждалих від пандемії (туризму, транспорту, ін.), залежністю від
надходження іноземного фінансування та грошових переказів мігрантів.
Світові ціни на сировинні товари в 2020 році характеризувалися значною
волатильністю. Агрегований індекс цін на сировинні товари, обчислюваний МВФ, у
період з лютого до квітня знизився на 24%, а з квітня по серпень – підвищився на
31%. При цьому ціни на базові метали з лютого до серпня 2020 підскочили на 18,2%.
Відновленню цін на метали сприяли активізація промислового виробництва у Китаї
(на нього припадає ½ світового попиту) та зупинка добування руд і металів при
поширенні пандемії. Серед базових металів найбільше подорожчала залізна руда,
ціни на яку зросли на 37% упродовж лютого-серпня.
Індекс світових цін на продовольчі товари, за розрахунками МВФ, у поточному році
підвищився на 0,7%, і відображав зміни як попиту, так і пропозиції. У наступному році
ціни на продовольство можуть зрости ще на 4,3%, а їх динаміка суттєвим чином буде
залежати від ритмічності закордонних постачань і від наявності обмежень на
експорт продовольства у країнах-виробниках.
За оцінками Національного банку України індекс світових цін на товари, що
переважають в українському експорті, після тривалого зниження у лютому-червні
2020 р, з липня відновив позитивну динаміку, а в серпні його приріст становив 14%
відносно серпня попереднього року.
Умови глобального фінансового ринку на фоні безпрецедентних стимулюючих
заходів у розвинутих країнах в цілому залишалися сприятливими. Для багатьох країн
з ринками, що формуються, з початку року вартість залучення ресурсів
міжнародного ринку капіталів помітно зменшилася. Дані рис. 1 демонструють, що
середньозважена дохідність суверенних облігацій з ринків, що формуються, у період
з 1 січня до 16 березня 2020 р. підвищилася з 3,7% до 4,4% річних. Надалі вона
поступово знижувалася і досягла 3,1% річних в І половині серпня. З того часу рівень
дохідності облігацій коливався в діапазоні 3,1 – 3,3% річних.
Але для деяких країн з ринками, що формуються, вартість міжнародного
фінансування підвищилася відносно до-епідеміологічного рівня (вони здебільшого
характеризуються високими ризиками зовнішньої вразливості). До групи таких
країн, як не прикро, належить і Україна. Якщо в середині лютого 2020 р.
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середньозважена дохідність суверенних облігацій України становила 5,1% річних, то
станом на початок жовтня вона зросла до 7,9% річних (див. детально розділ IV).

Рис. 1. Динаміка ринкових ставок за суверенними облігаціями з
ринків, що формуються, у січні-жовтні 2020 року, % річних
Джерело: складено автором за cbonds.info.

Не дивно, що висока ліквідність і низькі відсоткові ставки міжнародного ринку
капіталів стимулювали приплив іноземних портфельних інвестицій на ринки, що
формуються. Розміщення євробондів емітентами з ринків, що формуються,
збільшилося з 95 млрд дол. США у І півріччі 2019 до 140 млрд дол. у І півріччі 2020 р.
Вказані тенденції з очевидністю продемонстрували розірвання в глобальному
масштабі взаємозв'язку між станом фінансових ринків і реального сектору
економіки. І такі зміни значною мірою пояснювалися безпрецедентними
антикризовими заходами в багатьох країнах світу.
Сумарний пакет фіскальних заходів у всіх країнах світу станом на середину вересня
2020 р. МВФ оцінює в сумі 11,7 трлн дол. США або близько 12% світового ВВП.
Близько ½ вартості цих заходів складають видаткові програми і податкові
послаблення. Решта - це заходи з державної підтримки ліквідності компаній, які
включають бюджетні і субсидовані державою позики, державні гарантії та
поповнення державою статутних капіталів компаній. За висновком МВФ антикризові
фіскальні заходи допомогли врятувати людські життя, надали підтримку вразливим
верствам населення та компаніям, а також пом'якшили вплив пандемії на
економічні показники.
У розвинутих країнах вартість реагуючих заходів фіскальної політики у
відповідь на пандемію, фахівці МВФ оцінюють у 2020 р. на рівні 20,3% ВВП (станом
5

на вересень). У структурі фіскальних пакетів додаткові державні видатки і податкові
заходи досягають 9,3% ВВП, а фіскальні заходи з підтримки ліквідності – 11% ВВП.
Серед великих економік найбільшими обсягами фіскальних пакетів порятунку
відзначалися:
• Німеччина – 39,2% ВВП (включаючи фіскальні заходи з підтримки ліквідності –
30,8% ВВП);
• Італія – 37,9% ВВП (33% ВВП);
• Японія – 35% ВВП (23,7% ВВП);
• Об'єднане королівство – 25,7% ВВП (16,6% ВВП);
• Франція – 21% ВВП (15,7% ВВП);
• США – 14,2% ВВП (підтримка ліквідності – 2,5% ВВП).
Цільова спрямованість фіскальних пакетів у розвинутих країнах диктувалася не
тільки мотивами запобіганням колапсу економіки, а й досягненням бажаних
структурних змін. Так, фіскальні пакети включали програми підтримки інновацій у
Франції, перепідготовки робітників у Австралії та Франції, «зеленого» розвитку в
Німеччині, Франції, Італії, Японії, Кореї та Великобританії. На розвиток цифрової
інфраструктури надавалася фіскальна підтримка у Німеччині, Кореї та Японії.
У країнах з ринками, що формуються, вартість антикризових фіскальних
заходів у 2020 р. оцінюється на рівні 6% ВВП, що в 3,5 рази відстає від рівня
розвинутих країн. З цієї суми 3,5% ВВП становлять додаткові державні видатки і
недоотримані доходи, а 2,5% ВВП - фіскальні заходи з підтримки ліквідності.
Як і розвинуті країни, багато країн з ринками, що формуються, з березня 2020 року
вдавалися до пом'якшення монетарної та фіскальної політик. Не зважаючи на те, що
фіскальні зусилля в цих країнах були менш масштабними, ніж у розвинутих країнах,
вони все ж таки набагато переважили заходи, які вживалися під час попередньої
фінансової кризи.
Серед великих країн з ринками, що формуються, за обсягами фіскальних пакетів
порятунку найбільшими відхиленнями від середнього значення характеризуються
Бразилія (вартість фіскального пакету – 14,6% ВВП), Перу (15,7%), Туреччина (13,8%),
Таїланд (12,5%) та Польща (11,7% ВВП). На іншому краї спектру знаходяться Мексика
(1,1% ВВП) та Уругвай (0,8% ВВП).
Обмеженість джерел фінансування стала помітним стримуючим фактором для
впровадження масштабних програм підтримки економіки у багатьох країнах з
ринками, що формуються, і країнах з низькими доходами. За оцінками МВФ
половина з країн останньої групи наражається на високі ризики критичного
загострення боргової ситуації.4 Саме з цієї причини фіскальні програми з підтримки
ліквідності набули значного поширення у розвинутих країнах (їх середня величина
4
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складала 10,9% ВВП), але менше практикувалися в країнах з ринками, що
формуються (із середнім обсягом для цих країн - 2% ВВП).

Рис. 2. Фіскальні пакети порятунку в Україні та групах країн
за основними складовими в 2020 р.
Джерело: складено автором за даними МВФ “Fiscal Monitor” Осtober 2020, розрахунки автора.

А. Веласко справедливо вказує на те, що у період пандемії та глибокої економічної
кризи країни з низькими і середніми доходами мають помітно менше можливостей
для залучення позичкового та іншого фінансування, порівняно з багатими країнами,
а тому бідні країни витрачають стільки, скільки можуть витратити. І така
ситуація принципово відрізняється від ситуації в розвинутих країнах, які
«витрачають стільки, скільки потрібно» (відоме висловлювання Маріо Драгі).5
В цілому за висновком експертів МВФ, пандемія проклала водорозділ між
країнами, які в змозі фінансувати видатки надзвичайного стану та захищати
життя людей, і країнами, які не мають такої можливості. Приналежність
конкретної країни до І чи ІІ групи визначалася, передусім, наявним фіскальним
простором і рівнем державних та приватних боргів напередодні кризи. 6 У багатьох
розвинутих країнах і деяких країнах з ринками, що формуються, масивні вливання
ліквідності і купівлі фінансових активів центральними банками підживлювали
процес фіскальної експансії. Однак, у бідних країнах, що розвиваються, стримуючим
фактором для фіскальних експансій стали наявні фінансові обмеження.
В Україні вартість фіскального пакету порятунку оцінено нами на рівні 4,9% ВВП,
що дещо відстає від середнього рівня в країнах з ринками, що формуються (6,0%).
5
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Але український показник є вчетверо нижчим, ніж у розвинутих країнах (див. рис.1).
Такі розбіжності мають як об'єктивні причини (вузький фіскальний простір,
обмеженість джерел фінансування дефіциту), так і суб'єктивні - неготовність
надавати суттєву підтримку бізнесу і населенню за традиційно пасивної участі
держави у вирішенні суспільних проблем.
В Україні додаткові державні видатки і податкові послаблення як складові
фіскального пакету порятунку оцінються в сумі 3,4% ВВП, що майже відповідає
середньому показнику в країнах з ринками, що формуються. Фіскальні заходи з
підтримки ліквідності в Україні – 1,5% ВВП – за вартістю є дещо меншими, ніж у
країнах з ринками, що формуються (2,5% ВВП), та багатократно меншими, ніж у
розвинутих країнах (11% ВВП).
У даний час Україна, як і багато країн світу, стикається із важким вибором
продовження антикризових фіскальних заходів для підтримки економіки чи
запобігання небезпечному зростанню державного боргу.
За оцінками МВФ, в 2020 р. дефіцит сектору загального державного управління у
світі зросте до рівня 12,7% ВВП, що на 8,8% ВВП перевищує показник попереднього
року (див. табл. 1). При цьому дефіцит у розвинутих країнах сягне величини 14,4%
ВВП, а у країнах з ринками, що формуються, і середніми доходами - 10,7% ВВП.
Фіскальний захист працівників і компаній від економічного колапсу, а також помітне
зниження рівня виробництва мали своїм наслідком і підвищення тягаря державних
боргів. За прогнозом МВФ борг сектору загального державного управління всіх
країн світу за 2020 рік збільшиться на 15,7% ВВП і досягне величини 98,7% ВВП на
кінець року (табл.1).
У міжкраїнному вимірі розмір державного боргу розвинутих країн в кінці 2020 р.
сягне рівня 125,5% ВВП, а країн з ринками, що формуються – 62,2% ВВП. 7 Показово,
що у розвинутих країнах за поточний рік державний борг має зрости на 20 в.п. ВВП
(з огляду на безпрецедентні масштаби фіскальних пакетів порятунку), а в країнах з
ринками, що формуються, і середніми доходами - на 9,6 в.п. ВВП. Серед країн з
ринками, що формуються, в Україні борг сектору загального державного управління
дещо перевищуватиме середні значення: 65,7% проти 62,2% ВВП на кінець 2020 р.
За висновком фахівців МВФ вразливість державних фінансів у цілому в світі за
останні півроку підвищилася в умовах суттєвого розширення обсягів фіскальної
підтримки економіки та бізнесу, а також значного підвищення ризиків умовних
зобов'язань8. При цьому окремі країни з ринками, що формуються, в даний час
стикаються із проблемами рефінансування наявних боргів і потребують значних сум
нового фінансування. Така ситуація може викликати боргові ускладнення і стати
причиною фінансової нестабільності.
7
8
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Таблиця 1

Фіскальний баланс і рівень державного боргу
в різних країнах світу, % до ВВП
Фіскальний баланс
Країни та групи країн

Світ
Розвинуті економіки
США
Єврозона
Німеччина
Франція
Iталія
Іспанія
Японія
Об'єднане Королівство
Канада
Aвстралія
Koрея
Економіки з ринками, що
формуються
Азія
Китай
Iндія
Iндонезія
Європа
Росія
Tуреччина
Україна
Латинська Америка
Бразилія
Meксика
MENAP
Саудівська Аравія
Південна Африка
Країни, що розвиваються, з
низьким рівнем доходів
Виробники нафти

Валовий державний борг

2019

2020

2021

2019

2020

2021

-3.9
-3.3
-6.3
-0.6
1.5

-12.7
-14.4
-18.7
-10.1
-8.2

-7.6
-6.9
-8.7
-5.0
-3.2

-3.0
-1.6
-2.8

-10.8
-13.0
-14.1

-6.5
-6.2
-7.5

83.0
105.3
108.7
84.0
59.5
98.1

98.7
125.5
131.2
101.1
73.3
118.7

99.8
125.6
133.6
100.0
72.2
118.6

-3.3
-2.2
-0.3
-3.9
0.4

-14.2
-16.5
-19.9
-10.1
-3.2

-6.4
-9.2
-8.7
-10.5
-2.3

134.8
95.5
238.0
85.4
88.6
46.3
41.9

161.8
123.0
266.2
108.0
114.6
60.4
48.4

158.3
121.3
264.0
111.5
115.0
70.2
52.2

-4.9

-10.7

-9.2

52.6

62.2

65.0

-6.1
-6.3
-8.2
-2.2
-0.7
1.9
-5.6
-2.0

-11.4
-11.9
-13.1
-6.3
-7.2
-5.3
-7.9
-7.8

-11.0
-11.8
-10.9
-5.5
-4.5
-2.6
-7.9
-5.2

53.8
52.6
72.3
30.5
29.0
13.9
33.0

63.7
61.7
89.3
38.5
37.8
18.9
41.7

67.8
66.5
89.9
41.8
38.8
19.0
45.5

50.1

65.7

64.3

-4.1
-6.0
-2.3
-3.9
-4.5
-6.3

-11.1
-16.8
-5.8
-9.7
-10.6
-14.0

-5.3
-6.5
-3.4
-7.0
-6.0
-11.1

70.8
89.5
53.7
44.7
22.8
62.2

81.6
101.4
65.5
53.4
33.4
78.8

81.0
102.8
65.6
53.8
34.3
82.8

-4.0

-6.2

-5.1

43.3

48.8

49.7

-0.6

-10.7

-5.7

45.6

57.6

58.0

Джерело: МВФ, World Economic Outlook (October 2020), Fiscal Monitor (October 2020).

Зниження потенційного обсягу виробництва внаслідок пандемії означає скорочення
податкової бази, що утруднюватиме обслуговування накопичених державних
боргів. Але позитивний аспект поточної ситуації полягає в тому, що збереження
9

низьких відсоткових ставок упродовж тривалого періоду часу з очікуваним
пожвавленням економіки в 2021 р. будуть сприяти скороченню тягаря
обслуговування боргів у багатьох країнах.
Фахівці МФВ у своїй останній роботі «Fiscal Monitor: Policies for the Recovery»
обґрунтовують, що антикризова фіскальна політика повинна мати гнучкий характер,
а набір заходів і розміри пакетів порятунку мають змінюватися в залежності від
епідеміологічної та економічної ситуації. Так, на І стадії спалаху епідемії та
локдауну економіки фіскальна політика повинна скеровуватися на рятування
людських життів через адекватне фінансування медичних послуг, а також надання
підтримки постраждалому бізнесу та громадянам. Найбільш доречними
інструментами фіскальної політики на цій стадії є субсидії на виплату заробітної
плати, допомоги із безробіття, розширення програм соціальної допомоги,
відтермінування сплати податків, надання пільгових позик і гарантій за кредитами.
На ІІ стадії поступового відкриття економіки за непевної епідеміологічної
ситуації пріоритетом фіскальної політики має залишатися охорона громадського
здоров'я та збереження ключових програм фіскальної підтримки економіки та
населення. Такі програми не повинні усуватися занадто швидко, з огляду на
можливість нових спалахів інфекції та продовження економічного спаду.
МВФ пропонує державам пролонгувати програми соціального захисту, які
забезпечують адресність і охоплення вразливих верств населення. На цій стадії не
рекомендується зниження податків для бізнесу, але бажаною є активізація
державних інвестицій із масовим залученням до будівельних робіт вивільненої
робочої сили (у разі наявності достатнього фіскального простору).
У країнах з обмеженими фінансовими можливостями на ІІ стадії державні кошти в
першочерговому порядку мають спрямовуватися на програми соціальної підтримки
населення та допомоги бізнесу на відкриття (створення безпечного середовища для
роботи, пошук нових робочих місць для звільнених працівників, ін.) З метою
економії державних коштів на цій стадії доцільно зберігати обмеження на розміри
заробітних плат у державному секторі.
Державна підтримка бізнесу на цій стадії повинна мати більш селективний характер
і скеровуватися на допомогу життєздатним фірмам, які потерпають від соціального
дистанціювання, або збереження яких є критично важливим для економіки країни.
Доречним інструментом підтримки малих і мікро-підприємств на цій стадії є надання
їм державних гарантій і субсидованих державою позик.
На ІІІ стадії стримування пандемії завдяки вакцинації чи ефективному лікуванню
населення держава повинна сприяти відновленню економіки при врахуванні
наявних боргових проблем. Перехід на цій стадії до бюджетної консолідації чи
продовження фіскальних стимулів залежать від глибини економічного спаду,
кількості безробітних, доступу до джерел фінансування дефіцитів. Країни, що
мають достатній фіскальний простір (не досягли критичного рівня державного
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боргу) і потерпають від деструктивних наслідків економічної кризи, повинні
пролонгувати стимулюючі заходи, в т. ч. за рахунок державних інвестицій. Уряди
повинні також продовжувати політику підтримки домогосподарств з низькими
доходами та сприяти створенню якісних робочих місць. При визначенні сфер
державного інвестування ключову роль повинні відігравати інвестиції в фізичну і
цифрову інфраструктуру, розбудову публічної сфери охорони здоров'я.
Країни з обмеженим доступом до фінансування і незначним фіскальним простором
повинні сфокусувати державні видатки на соціальних трансфертах
малозабезпеченим категоріям населення і на продуктивних державних інвестиціях.
Але одночасно слід збільшувати прогресивність податкової системи і опікуватися
тим, щоб прибуткові компанії сплачували справедливу частку податків до бюджету.
Фахівці МВФ визнають актуальність відновлення фіскального простору для всіх типів
країн. При цьому країни, які вже вичерпали можливість нарощування державних
боргів і стикаються із жорсткими обмеженнями у частині фінансування, змушені
будуть вдаватися до скорочення бюджетних дефіцитів. Саме така політика
дозволить уникнути боргових ускладнень і підвищення відсоткових ставок на ринку,
що стало б гальмом для економічного відновлення. А країни, які ще мають певний
фіскальний простір і зазнали вагомих втрат від нинішньої кризи, на ІІІ стадії можуть
і надалі збільшувати державний борг при поступовому скороченні бюджетного
дефіциту. В середньостроковому періоді такі країни змушені будуть балансувати цілі
про-активної фіскальної політики та утримання боргової стійкості.
МВФ вказує на важливість врахування проблем боргової стійкості при розробці
антикризових заходів, які актуалізуються не лише внаслідок застосування
дискреційної фіскальної політики, а й скорочення потенційних обсягів ВВП,
внаслідок пандемії. Таким чином, заходи фіскальної підтримки економіки мають
вибудовуватися з орієнтацією на переведення економіки в режим сильного,
стійкого і справедливого зростання. Саме такий підхід сприятиме вирішенню
фундаментальних соціально-економічних проблем при скороченні відносної
величини боргового навантаження.
На думку фахівців МВФ збереження боргової стійкості в багатьох країнах світу в
середньостроковій перспективі вимагатиме від урядів підвищення прогресивності
податків і досягнення справедливої частки податкових вилучень у прибуткових
корпорацій. Зокрема, вони рекомендують підвищити прогресивність
оподаткування доходів фізичних осіб, збільшити податки на власність, багатство і
доходи від капіталу, а також запровадити зміни у системі оподаткування прибутків
корпорацій, які зменшуватимуть масштаби податкових зловживань і
підвищуватимуть податкові ставки для високоприбуткових корпорацій. 9
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Д. Топоровскій та Р. Джамп також акцентують увагу на тому, що поточне
нарощування боргів і відсоткових виплат посилюватимуть нерівність розподілу
доходів і пригнічуватимуть економіку, якщо обслуговування боргу буде проводитися
за рахунок оподаткування бідних верств населення; з огляду на це, нові податкові
зобов'язання повинні формуватися на основі податків на багатство і на прибутки
бізнесу.10 Саме в такий спосіб нівелюватимуться негативні перерозподільчі ефекти
підвищення відсоткових виплат за боргом і мінімізуватимуться потенційно негативні
економічні наслідки від зростання податкового навантаження.
Загалом у даний час на міжнародному рівні визнається необхідність продовження
активної фіскальної політики з метою захисту людей, які не мають засобів для
існування, а також активізації процесів відновлення економіки (навіть за рекордних
обсягів державних боргів). Але фіскальна політика при цьому має бути достатньо
гнучкою і реагувати на нові потреби щодо захисту людей, змінюватися в
залежності від стадії еволюції епідемії, підтримувати сукупний попит, утримувати
стійкість державного боргу, а також сприяти структурним змінам у напрямку
побудови стійкої, інклюзивної та екологічно чистої економіки.11
За висновком МВФ, хоча державні борги і зростають у всьому світі, більш нагальним
пріоритетом для більшості держав є уникнення передчасного припинення
фіскальної підтримки економіки. Така підтримка має бути продовжена,
щонайменше, до кінця 2021 р. і забезпечити підживлення процесу відновлення
економіки та пом'якшення тривалих деструктивних ефектів пандемії. При цьому в
країнах, переобтяжених боргами, необхідно приймати своєчасні і дієві рішення, у т.
ч. і щодо пошуку шляхів реструктуризації зовнішнього боргу із включенням
приватних кредиторів.12 Багатьом країнам з ринками, що формуються, слід також
підтримувати доступ до ресурсів офіційних кредиторів і донорів, враховуючи високу
волатильність міжнародного ринку капіталів.
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ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЗМІНИ ПОДАТКОВОЇ
ПОЛІТИКИ.
У глобальному контексті заходи податкової підтримки населення та суб’єктів
господарювання в Україні, на відміну від більшості країн світу, були незначними.
Нагадаємо, що в березні поточного року в терміновому порядку було розроблено та
прийнято Закони № 530-IX та № 533-ІХ. Лише у першому варіанті було прийнято
рішення тимчасово звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну
територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, необхідних для призупинення і подолання пандемії. У випадку з
другим законом, більшість прийнятих ініціатив мали характер відтермінування
строків подання звітності чи сплати податків, мораторій на проведення податкових
перевірок, скасування штрафних санкцій тощо. Більш сутнісних поступок з боку
держави у вигляді зменшення ставок податків чи звільнень від оподаткування
пересічні платники податків не побачили (принаймні до цих пір).
За звітний період Державний бюджет України було виконано з наступними
показниками (див. табл. 2). Обсяг податкових надходжень накопичувальним
підсумком з початку року до державного бюджету склав 574,9 млрд грн,
неподаткових надходжень – 180,9 млрд. Загальний обсяг доходів державного
бюджету за дев’ять місяців поточного року (далі - п.р.) склав 765,1 млрд грн.
Податкові надходження складають найбільшу частку доходів бюджету, проте слід
відзначити, що впродовж звітного періоду вона помітно зменшилась. Це пов’язано
з впливом об’єктивних чинників, зокрема прийнятим 29 березня поточного законом
№3279 «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на
2020 рік», яким передбачалось збільшення видаткової частини бюджету і
зменшення дохідної задля переорієнтації бюджетних ресурсів на фінансування
заходів протидії епідемії COVID-19, та загальним погіршенням економічної ситуації,
яка спостерігалась у ІІ кварталі п.р.
В ІІ кварталі п.р. в Україні основною складовою та рушієм поглиблення спаду
реального ВВП стало скорочення внутрішнього попиту. За оцінками фахівців НБУ,
воно зумовлювалося як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на
економічну діяльність, так і непрямим – через невизначеність щодо подальшого
розвитку ситуації із пандемією: змінилася споживча поведінка громадян у бік
зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності та інвестиційна
поведінка підприємств – у бік відтермінування бізнес-проєктів; у результаті -
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споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року (на 10,4%
р/р).»13
Таблиця 2

Доходи державного бюджету України накопичувальним підсумком з
початку року, млн грн
І кв 2020
Усього доходів
Офіційні трансферти
Разом доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних
осіб
Податок на прибуток підприємств
Рентна плата та плата за спеціальне
використання природних ресурсів, з них:
Рентна плата за користування
надрами
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в
Україні підакцизних товарів
(продукції), включаючи особливий
податок на операції з відчуження
цінних паперів та операцій з
деривативами
Акцизний податок з ввезених на
митну територію України
підакцизних товарів (продукції)
Податок на додану вартість з
вироблених в Україні товарів (робіт,
послуг) з урахуванням бюджетного
відшкодування, з них:
Податок на додану вартість з
вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг)
Бюджетне відшкодування
податку на додану вартість
Податок на додану вартість з
ввезених на територію України
товарів
Податки на міжнародну торгівлю та
зовнішні операції
13

І півріччя
2020

9 місяців
2020

211 036,5
2 716,4

519 389,4
5 361,1

765 108,6
7 995,8

208 320,1

514 028,2

757 112,9

188 674,9

360 383,3

574 980,3

61 656,9

108 577,9

157 558,8

28 120,6

54 265,6

83 748,0

33 536,3

54 312,3

73 810,8

7 130,1

13 662,4

21 950,7

5 726,8

11 051,9

17 910,7

112 053,1

223 825,6

372 082,7

15 060,4

35 813,4

57 548,3

11 011,2

23 833,9

40 767,1

25 882,1

48 705,8

85 013,9

65 324,4

123 769,4

189 275,7

-39 442,5

-75 064,4

-104 262,5

60 099,4

115 472,4

188 753,3

6 853,7

12 634,6

21 126,7

НБУ. Коментар Національного банку щодо зміни реального ВВП у II кварталі 2020 року. – Режим
доступу : https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmini-realnogo-vvpu-ii-kvartali-2020-roku
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Інші податки та збори, з них:
Екологічний податок
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
діяльності, з них:
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних
унітарних підприємств та їх
об'єднань та дивіденди (дохід),
нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у
статутних капіталах яких є
державна або комунальна власність
Кошти, що перераховуються
Національним банком України
відповідно до Закону України «Про
Національний банк України»
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності, з них:
Плата за надання адміністративних
послуг
Судовий збір
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним
майном
Інші неподаткові надходження, з них:
Збори на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Трансферти від Європейського Союзу,
урядів іноземних держав, міжнародних
організацій, донорських установ
Цільові фонди

980,7
981,1
19 375,5

1 682,4
1 683,1
152 970,2

2 260,9
2 261,9
180 947,2

2 101,1

112 549,8

116 760,7

1 290,4

68 389,0

69 227,7

0,0

42 722,5

42 722,5

2 653,9

4 330,3

6 574,6

972,7

1 195,5

1 748,8

735,3

1 494,5

2 359,4

398,5

672,8

965,3

3 311,0

6 193,3

9 707,8

2 075,8

3 974,2

6 645,8

11 309,5
15,8

29 896,8
28,8

47 904,1
53,3

184,3

479,6

951,7

69,6

166,3

180,3

Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Дані рис. 3 вказують на те, що станом на кінець ІІІ кварталу п.р. частка податкових
надходжень в структурі доходів держбюджету становила 75%, а неподаткових –
24%. Приблизно 1% припадає сумарно на доходи від операцій з капіталом і
трансферти (міжнародні та міжбюджетні). Після падіння у ІІ кварталі п.р. частки
податкових надходжень до найменшого за декілька років рівня разом із
призупиненням економічного падіння і стабілізацією загальної економічної ситуації
спостерігається зростання частки податкових надходжень з 69% у І-му півріччі до 75%
- за 9 місяців п.р.
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Рис. 3. Структура доходів державного бюджету України, І-й кв. 2019 – ІІІ-й
кв. 2020 рр.
Джерело : складено автором за даними Держстату України.

Порівнюючи структуру податкових надходжень за ІІІ квартал п.р. з аналогічним
періодом попереднього, слід відзначити наступне. Найбільшу частку в структурі
податкових надходжень державного бюджету традиційно займають
надходження від сплати ПДВ. У ІІІ кварталі 2019 р. вони становили 47%, а у ІІІ
кварталі п.р. – 48%. На другому місці надходження від сплати акцизного
податку - 16% в ІІІ кварталі попереднього року і 17% у ІІІ кварталі п.р. В структурі
доходів надходження від сплати ПДФО збільшились на 1% і склали 15% у ІІІ-му
кварталі п.р. та незмінними в структурі податкових надходжень залишились доходи
від сплати податку на прибуток підприємств на рівні 13%. Але незважаючи на
незначні зміни загальної структури податкових надходжень, впродовж звітного
періоду відбулись помітні внутрішні зрушення.
Дані рис. 4 вказують на те, що за аналізований період зросла частка податкових
надходжень від сплати внутрішнього ПДВ (+4,4%) і майже пропорційно до цього
скоротилась частка від сплати ПДВ на імпорт (-3,7%). Щодо акцизного податку,
надходження від сплати якого розділяються за таким самим критерієм, то його
частка, нарахованого на продукцію імпортного виробництва, залишилась незмінною
порівняно з попереднім роком (7% в структурі податкових надходжень), проте
частка акцизного податку на товари внутрішнього виробництва зросла з 9% до 10%
в структурі податкових надходжень.
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Рис. 4. Структура податкових надходжень держбюджету, ІІІ квартал 2019 р.
vs ІІІ квартал 2020 р.
Джерело : складено автором за даними Держстату України.

У розрізі окремих, фіскально значущих, податків слід розглядати динаміку основних
та відносних показників, що характеризують доходи державного бюджету.
Податок на доходи фізичних осіб
Надходження від сплати цього податку за 9 місяців п.р. склали 83 748 млн грн, що
становить 101,3% планового індикативу з урахуванням внесених змін до бюджету.
Як видно з рисунку 5, чотири місяці поспіль, з квітня по липень п.р. включно,
надходження були меншими порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Проте
вже у серпні та вересні цього року спостерігається зростання податкових
надходжень, що пояснюється стабілізацією економічної ситуації та підвищенням
мінімальної заробітної плати з 1 вересня п.р. з 4723 грн до 5000 грн/міс. Саме з цим
чинником слід пов’язувати зростання надходжень від сплати податку на доходи
фізичних осіб у вересні п.р. майже на 19% порівняно з аналогічним періодом
попереднього року.
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Рис. 5. Щомісячна динаміка надходжень від сплати податку на доходи
фізичних осіб до державного бюджету України, млн грн.
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Податок на прибуток підприємств
Надходження від сплати податку на прибуток підприємств за 9 місяців п.р. склали
73 810,8 млн грн. Плановий індикатив податкових надходжень з урахуванням
внесених змін до державного бюджету за цієї статтею виконано в повному обсязі.
На діяльності вітчизняних підприємств негативним чином позначилось введення у ІІ
кварталі п.р. економічного локдауну, що призвело до зменшення обсягів
надходжень від сплати даного податку в п.р. порівняно з І і ІІ кварталами минулого
року. Основна частина податкових зобов‘язань з податку на прибуток за І квартал
року надходить у травні, а за ІІ квартал – у серпні. Сума податкових надходжень за І
квартал п.р. була меншою майже на 7% ніж за аналогічний період минулого року, а
за ІІ квартал – менше майже на 14% відповідно (див. рис. 6).
Хоча у ІІІ кварталі п.р. падіння ВВП уповільнилось і за підсумками 9 місяців
оцінюється на рівні 5,5%, в цілому економічна ситуація залишається напруженою. За
даними Держстату у січні - вересні 2020 р. порівняно із січнем–вереснем 2019 р.
індекс промислової продукції становив лише 93,0%. За розрахунками експертів НБУ
індекс виробництва базових галузей впродовж дванадцяти місяців поспіль,
починаючи з жовтня минулого року, залишається від’ємним, зокрема у вересні п.р.
він склав -6,8% по відношенню до вересня 2019 р14. З огляду на це, очевидно, що
обсяги недоотриманих прибутків зростуть.
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НБУ. Макроекономічні показники. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macroindicators#2
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Рис. 6. Щомісячна динаміка надходжень від сплати податку на прибуток
підприємств до державного бюджету, млн грн.
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Податок на додану вартість
Податкові надходження від сплати ПДВ за звітний період склали 273 766,9 млн грн,
в т.ч. 85 013,9 млн грн ПДВ на товари внутрішнього виробництва з урахуванням
бюджетного відшкодування і 188 753,3 млн грн на товари, ввезені на митну
територію України. Виконання планового індикативу з урахуванням раніше внесених
змін до державного бюджету становить 97,2%. Незважаючи на формально незначне
недовиконання планового показника, темпи приросту надходжень від сплати саме
цього податку в абсолютному вимірі є найбільшими за останні шість місяців. Це в
цілому позитивно позначилось на доходах державного бюджету і скороченні рівня
його дефіциту, адже питома вага надходжень від сплати ПДВ в доходах державного
бюджету становить майже половину.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року за 9 місяців п.р. приріст
податкових надходжень від сплати ПДВ склав майже 3 млрд грн, що в умовах
існуючої економічної ситуації є очевидним досягненням, зумовленим в першу чергу
підвищенням ефективності адміністрування податку контролюючими органами.
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Рис. 7. Щомісячна динаміка надходжень від сплати ПДВ до державного
бюджету України, млн грн.
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Раніше зазначалось, що істотне падіння ВВП у ІІ кварталі п.р. було зумовлено в
першу чергу скороченням внутрішнього попиту. За таких обставин можна було
очікувати пропорційного скороченню бази оподаткування надходжень від сплати
ПДВ. Проте зростання ефективності його адміністрування навпаки зумовило
збільшення податкових надходжень від сплати цього податку. За даними ДПС
України при падінні бази оподаткування ПДВ на 5,9% за 10 місяців п.р. порівняно з
аналогічним періодом минулого, надходження від сплати ПДВ зросли на 42,5%.
Теоретично динаміка податкових надходжень повинна бути тотожною динаміці
бази оподаткування, але ми спостерігаємо до певної міри парадоксальну ситуацію,
яку можна пояснити тим, що протягом звітного періоду в системі електронного
адміністрування ПДВ було ліквідовано значні обсяги фіктивного податкового
кредиту, що призводили до вимивання коштів з бюджету. При цьому слід зазначити,
що заявки на відшкодування податку виконуються без затримок та в повному обсязі.
Інша тенденція, що є закономірним результатом падіння обсягів імпорту (який за 9
місяців п.р. майже на $8 млрд менший відносно показника аналогічного періоду
минулого року), полягає у помітній зміні джерел, за рахунок яких формуються
податкові надходження від сплати ПДВ.
Так, з рисунку 8 навіть наочно можна побачити тенденцію зростання частки
надходжень від сплати внутрішнього ПДВ і пропорційного скорочення питомої ваги
надходжень від сплати ПДВ на товари, що ввезені на митну територію України.
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Рис. 8. Структура надходжень ПДВ: 2019 vs 2020
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Акцизний податок
Надходження від сплати акцизного податку за 9 місяців п.р. склали
98 315,4 млн грн., в т.ч. 57 548,3 млн грн акцизний податок на продукцію
вітчизняного виробництва та 40 767,1 млн грн на ввезені на митну територію України
підакцизні товари. Після недовиконання планових індикативів по сплати цього
податку до державного бюджету у січні та лютому п.р. з березня спостерігається
суттєвий приріст податкових надходжень, що також пов‘язано з підвищенням
ефективності адміністрування цього податку.
Нагадаємо, що з метою покращення стану адміністрування акцизного податку, а
також викорінення тіньового сектору обігу підакцизних товарів в Україні протягом
поточного року ДПС вжито низку адміністративно-контрольних заходів, які
виявились досить ефективними, а саме: тотальна заміна податківців по податкових
постах на спиртових заводах, пломбування місць несанкціонованого відбору спирту,
контроль за показниками лічильників, масові перевірки місць роздрібної торгівлі
підакцизними товарами та системна боротьба з виготовленням та
розповсюдженням контрафактної продукції. Лише одне державне підприємство
«Укрспирт» за рахунок ефективного менеджменту за 9 місяців п.р. сплатило державі
понад 424 млн грн податків, що на 100 млн грн більше, ніж за аналогічний період
минулого року. У структурі надходжень акцизу до 70% займає сплата податку з
тютюнових виробів, ринок яких має великий потенціал для подальшої детінізації.
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Рис. 9. Щомісячна динаміка надходжень від сплати акцизного податку до
державного бюджету України, млн грн.
Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Структура джерел сплати акцизного податку зазнала також певних змін: до 40%
скоротилась частка податку сплаченого з товарів, ввезених на митну територію
України, і пропорційно до цього незначно зросла частка товарів внутрішнього
виробництва (див. рис. 10).

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень Вересень

Акциз на українські товари_2019

Акциз на імпортні товари 2019

Акциз на українські товари 2020

Акциз на імпортні товари 2020

Рис. 10. Структура надходжень акцизного податку: 2019 vs 2020
Джерело: складено автором за даними Держстату України.
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Відновлення платоспроможного попиту населення залишається основною
передумовою подальшого наповнення державного бюджету за рахунок сплати
непрямих податків - ПДВ та акцизного податку. За оцінками експертів Світового
банку в Україні скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств у п.р. має
відбутися на рівні 7,6% в річному еквіваленті. Лише в наступному році, за умови
нормалізації економічної ситуації, очікується приріст даного показника на рівні
3,2%15.
Вагомим чинником підтримки платоспроможного попиту населення України завжди
були перекази українських заробітчан. В середньому за останні декілька років це
досить вагома величина, яка складає близько $10-11 млрд або 8% ВВП. За даними
НБУ за 9 місяців п.р. обсяги переказів склали $8,5 млрд, що на $200 млн менше
аналогічного періоду минулого року16. Незважаючи на поширення другої хвилі
пандемії, можна сподіватись, що існуюче відставання в обсягах переказів буде
надолужено до кінця п.р., що стримуватиме від різкого падіння рівень
платоспроможного попиту населення.
Податки на міжнародну торгівлю
Ввізне мито становить 99% в структурі доходів держбюджету за статтею «податки на
міжнародну торгівлю та зовнішні операції», за якою обсяг надходжень за 9 місяців
п.р. склав 21 126,7 млн грн. У ІІ півріччі п.р. спостерігається стійкий приріст
надходжень від сплати ввізного мита, що зумовлено активізацією міжнародної
торгівлі після завершення локдауну.
Стан міжнародної торгівлі, як за напрямами, так й за обсягами товарообороту,
безпосередньо впливає на дохідну частину бюджету за багатьма позиціями,
зокрема, ПДВ, акцизний податок, ввізне мито. Тому зовнішньоекономічна діяльність
України є ключовим чинником відновлення економічного зростання.
У одному з останніх досліджень впливу пандемії на світову економіку в розрізі
країн зазначається, що економіка Китаю відновлюється швидше за решту країн світу
від наслідків пандемії та локдауну17. Враховуючи, що в структурі товарного експорту
України питома вага торгівлі з КНР становила майже 16,8% станом на кінець ІІ
кварталу п.р., саме цей чинник може бути одним із факторів відновлення
економічного зростання в Україні.

15

World Bank. COVID-19 and Human Capital. – Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/34518/9781464816437.pdf
16
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
17
Alexander Chudik, Kamiar Mohaddes, M. Hashem Pesaran, Mehdi Raissi, Alessandro Rebucci. A
Counterfactual Economic Analysis of Covid-19 Using a Threshold Augmented Multi-Country
Model. - Retrieved from: https://www.nber.org/papers/w27855
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Рис. 11. Щомісячна динаміка надходжень від сплати податків на
міжнародну торгівлю до державного бюджету України, млн грн
Джерело : складено автором за даними Держстату України

Ключові позиції неподаткових надходжень державного бюджету за звітний період –
це частина прибутку державних та комунальних підприємств і кошти НБУ, які
перераховуються до бюджету згідно закону України «Про Національний банк
України». У звітному періоді надходження за цими статтями доходів бюджету склали
69 227,7 млн та 42 722,5 млн грн відповідно. Хоча з 1 січня 2020 року за рішенням
уряду, державні підприємства відраховуватимуть до державного бюджету 80%
чистого прибутку, замість 90% як було раніше, для ДП НАЕК «Енергоатом», ДП
«Міжнародний аеропорт «Львів» та ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
відрахування частини чистого прибутку встановлено на рівні 30%.
Перспективні зміни у системі податкового адміністрування
Таким чином, незважаючи на локдаун, падіння економічної активності в Україні та
поза її межами, ситуацію з наповненням державного бюджету України за рахунок
податкових надходжень в цілому можна вважати задовільною, адже більшість
планових індикативів досягнуто головним чином завдяки збільшенню
ефективності адміністрування податків. За рахунок цього за 9 місяців п.р. вдалося
суттєво скоротити дефіцит державного бюджету.
Протягом ІІІ кварталу п.р. найпомітнішими подіями у сфері податкової політики, які
очевидно матимуть вагомий вплив на динаміку податкових надходжень до
держбюджету слід визнати наступні.
30 вересня п.р. прийнята постанова КМУ «Деякі питання територіальних органів
Державної податкової служби України», якою передбачається запровадження
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діяльності Державної податкової служби України як єдиної юридичної особи.
Аналогічна постанова прийнята по Державній митній службі України.
Зрозуміло, що реорганізація головних адміністраторів податкових платежів, внесків
і зборів України матиме вплив на ефективність адміністрування податків. Зокрема, в
новій структурі ДПС України передбачається нова регіональна структура
територіальних органів в загальній кількості 31 підрозділ, серед яких 5 регіональних
центрів обслуговування великих платників податків.
Голова ДПС зазначив18, що в ході реорганізації податкової служби буде також
змінено структуру центрального апарату служби, в якому будуть створені окремі
департаменти, що будуть займатись виключно податковими ризиками ПДВ і податку
на прибуток підприємств. Окремо буде створений департамент податкових
розслідувань, головна мета якого виявлення та запобігання схем ухилення від сплати
податків. До складу цього департаменту включено управління трансфертного
ціноутворення. З огляду на це, в найближчий перспективі можна очікувати
підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток підприємств,
фіскальний потенціал якого залишається досить значним. Адже обсяги
недоотримуваних бюджетом податкових надходжень через схеми трансфертного
ціноутворення оцінюється на рівні 23-40 млрд грн на рік 19.
Останні дослідження фахівців МВФ20 засвідчують, що операційна діяльність
податкових адміністрацій є надзвичайно важливою для процесу сплати податків.
Операційна ефективність контролюючого органу, яка складається з системи ризикменеджменту, використання і обробки інформації третіх осіб, рівня діджиталізації
сервісів, публічної підзвітності та автономії, безпосередньо пов‘язана з ефективністю
збору податків. Крім цього, надзвичайно важливе значення має кадровий склад
податкових адміністрацій. За всіма цими напрямами спостерігається помітний
прогрес в реформування ДПС України, тому можна очікувати підвищення рівня
фіскальної ефективності адміністрування податків і в подальшому. Згідно з
отриманими результатами дослідження експертів МВФ збільшення індексу
операційної ефективності адміністрування податків на 0,2 пункти (інтегральний
індекс ефективності знаходиться в діапазоні від 0 до 1), призводить до зростання
податкових надходжень до державного бюджету в розмірі 3,25% ВВП.
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У довгостроковій перспективі істотний вплив на податкову систему України та,
відповідно, стан державних фінансів матиме подальший прогрес в сфері розробки
та імплементації заходів програми «OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS». 12
жовтня п.р. оприлюднено спільну заяву міністрів фінансів групи провідних країн, які
працюють над подальшим розвитком проєкту BEPS, та оприлюднено для публічних
консультацій «Blueprint for Pillar One» та «Blueprint for Pillar Two».
Крім цього, оприлюднено звіт експертів ОЕСР, який присвячено оцінці наслідків
впровадження «Pillar One» та «Pillar Two». У звіті зазначається, що в глобальному
вимірі близько 4% надходжень корпоративного прибуткового податку, або в
абсолютному вимірі до $100 млрд податкових надходжень, може бути отримано
додатково у разі впровадження глобального мінімального корпоративного податку
згідно «Pillar Two». Ця сума доходів має бути розподілена серед різних податкових
юрисдикцій у разі впровадження «Pillar One» з метою досягнення більш
справедливої міжнародної податкової системи. Після проведення публічних
консультацій вбачається, що до середини 2021 року мають бути вирішені всі технічні
питання, розроблені модельні податкові конвенції, міжнародні правила
оподаткування та процеси задля досягнення консенсусного рішення між усіма
податковими юрисдикціями21.
Отже, подальший прогрес в сфері оподаткування слід вбачати в підвищенні
ефективності діяльності контролюючих органів, участі в розробці та імплементації
міжнародних стандартів оподаткування, а також у формуванні в Україні такої
системи оподаткування, яка буде сприяти структурній трансформації вітчизняної
економіки та забезпечувати більш справедливий розподіл податкового
навантаження між платниками податків. Це узгоджується з пріоритетами
податкової політики, рекомендованими для країн ЄС: (1) стимулювати інвестиції та
сприяти розв‘язанню позитивних і негативних екстерналій; (2) підвищувати
ефективність податкового адміністрування та податкову визначеність; (3)
створювати робочі місця; (4) зменшувати нерівність та, нарешті, (5) підвищувати
добровільність сплати податків22.
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OECD. International community renews commitment to address tax challenges from digitalisation of
the economy. - Retrieved from: https://www.oecd.org/tax/international-community-renewscommitment-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
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Taxation and Customs Union. Tax policies in the European Union survey. - Retrieved from:
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ІІІ. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ДЕФІЦИТ
За висновком МВФ експансивна і добре структурована фіскальна політика у всьому
світі ще тривалий час буде залишатися важливим і потужним інструментом
відновлення економіки. Але ряд країн з ринками, що формуються (ті, які стикаються
з жорсткими умовами ринкового фінансування), все ж таки потребуватимуть
перегляду пріоритетів витрачання державних коштів та націленості на досягнення
максимальних ефектів за обмеженості їх ресурсної бази. Надалі проаналізуємо
динаміку та структуру бюджетних видатків в Україні в контексті дотримання
стандартів антикризового регулювання.
За січень-вересень 2020 р. видаткову частину державного бюджету було
профінансовано на 89% від плану на цей період. У абсолютному вираженні
фінансування видатків державного бюджету було збільшено на 11,1%, а видатків
Зведеного бюджету – на 9,9% відносно аналогічного періоду 2019 року (табл. 3).
Таблиця 3

Видатки бюджетів України в січні-вересні 2019 і 2020 років,
млрд грн (якщо не вказано інше)
Показники видатків

Видатки Державного бюджету всього
% виконання плану на 6 місяців
(по загальному фонду)
Видатки Зведеного бюджету всього
- державне управління
- обслуговування державного боргу
- оборона
- громадський порядок, судова влада
- економічна діяльність
в т.ч. дорожнє господарство
- житлово-комунальне господарство
- охорона здоров'я
- духовний та фізичний розвиток
- освіта
- соціальний захист і забезпечення
в т.ч. трансферти Пенсійному фонду

Темп зростання, %

2019 9 міс.

2020 9 міс.

758.7

843.3

11.1

91.2%
939.2

89.0%
1032.2

-2.4
9.9

57.1

55.9

-2.1

92.5

99.3

7.4

70.8
96.5

77.2
106.5

9.0
10.4

87.7

127.9

45.8

39.6

73.6

85.9

21.1

20.5

-2.8

85.4

97.8

14.5

20.4

20.6

1.0

165.5

170.9

3.3

234.8
132.3

251.3
152.7

7.0
15.4

Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства.

Порівняння темпів зростання видатків у поточному періоді відносно попереднього
року дозволяє встановити дійсні пріоритети витрачання державних коштів. Так,
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найвищими темпами приросту фінансування характеризувалися наступні статті
функціональної класифікації видатків Зведеного бюджету:
•
•
•
•

дорожнє господарство – приріст на 34 млрд грн або на 85,9%;
трансферти Пенсійному фонду – 20,4 млрд грн або на 15,4%;
охорона здоров'я - 12,4 млрд грн або на 14,5%;
громадський порядок, безпека і судова влада - 10,0 млрд грн або на 10,4%.

Аутсайдерами у процесі розподілу бюджетних коштів у січні-вересні 2020 року стали:
• державне управління – скорочення фінансування на 1,2 млрд грн або на 2,1%;
• житлово-комунальне господарство – на 0,6 млрд грн або на 2,8%;
• духовний та фізичний розвиток – приріст фінансування на 1%.

Рис. 12. Відхилення фактичного фінансування від планового за
функціями держави по загальному фонду державного бюджету в %
Джерело: складено автором за даними Державного казначейства.

При сумарному недофінансуванні видатків загального фонду державного бюджету
на 11% відносно плану найбільшими обсягами недоотриманого фінансування
відзначалися такі сфери:
•
•
•
•
•
•

економічна діяльність – невиконання плану фінансування на 38,3%;
охорона здоров'я – на 31,5%;
охорона навколишнього природного середовища – на 29,5%;
державне управління – на 19%;
оборона – на 14,2%;
духовний і фізичний розвиток – на 23,4%.
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Найменшими обсягами відхилення фактичного фінансування від планового
характеризувалися такі сфери як обслуговування державного боргу, соціальний
захист і забезпечення населення, освіта (див. рис. 4).
Таким чином дані щодо виконання плану бюджету та збільшення абсолютних
обсягів фінансування до попереднього року дозволяють зробити висновки про
пріоритетні напрями витрачання бюджетних коштів. Це соціальний захист і
забезпечення населення та обслуговування державного боргу, в яких
переважають захищені статті бюджету. З іншого боку, великими обсягами
недофінансування відзначалися функції державного управління, оборони,
охорони здоров'я, духовного і фізичного розвитку.
Дефіцит державного бюджету України за січень-вересень 2020 р. становив 81,7
млрд грн або 2,8% ВВП. Тобто дефіцит бюджету був невисоким та помітно відставав
від планового значення на рік (7,5% ВВП), що обумовлювалося слабкою динамікою
залучення державних позик. Дефіцит Зведеного бюджету за 9 місяців 2020 р.
становив 59,0 млрд грн або 2,1% ВВП. На відміну від бюджету центрального уряду,
місцеві бюджети в цілому мали профіцит розміром 22,7 млрд грн (0,7% ВВП), що й
пояснювало менший дефіцит Зведеного бюджету, порівняно із державним.
Скромні показники бюджетного дефіциту і вузькість джерел його фінансування
визначали збереження проциклічного характеру фіскальної політики в Україні.
Різні показники бюджетних дефіцитів дозволяють оцінити, на скільки фіскальна
політика України виконує свою стабілізаційну функцію. Зокрема, одним із ключових
показників у практиці фіскального аналізу є циклічно скоригований первинний
баланс (англ: CAPB) сектору загального державного управління. Величина CAPB є
результатом дії дискреційної фіскальної політики та дорівнює різниці між доходами
і первинними видатками держави, скоригованими на величину розриву ВВП (англ.:
output gap). Отримане позитивне сальдо CAPB показує чистий вклад фіскальної
політики у зростання сукупного попиту в економіці. Негативне сальдо, навпаки,
вказує на скорочення сукупного попиту в результаті операцій фіскального сектору.
Таблиця 4

Циклічно скоригований первинний баланс (САРВ) сектору загального
державного управління, % ВВП
Країни
Розвинуті країни
Країни з ринками, що
формуються та із
середніми доходами
Україна

2013
-1.2

2014
-0.7

2015
-0.7

2016
-0.9

2017
1

2018
-1.5

2019
-2.3

2020
-10.3

2021

-0.7

-0.9

-1.8

-2.1

-1.8

-2

-2.9

-7.0

-6.6

-2.2

0

4.9

2.8

2.3

1.1

1.2

1.4

-0.4

-4.6

Джерело: складено автором за даними МВФ «Fiscal Monitor».
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У таблиці 4 наведено дані щодо динаміки CAPB з 2013 по 2021 роки в Україні та
різних групах країн за даними «Fiscal Monitor» МВФ. Для України в 2020 р. зроблено
власну оцінку річного САPB на основі прогнозованого дефіциту сектору загального
державного управління - 5,4% ВВП (що розходиться із прогнозом МВФ - 7,8% ВВП).
Але фактичні показники виконання бюджетів України за 9 місяців 2020 р. та
макроекономічний прогноз НБУ на 2020 р. вказують на більшу реалістичність річного
дефіциту в сумі 5,4% ВВП. На основі вказаного кількісного значення було оцінено
значення CAPB на 2020 р. – «плюс» 1,4% ВВП.
Представлені дані підводять до таких висновків:
1) Фіскальна політика України мала рестрикційний характер упродовж більшої
частини досліджуваного періоду; лише в 2013 і, вірогідно, в 2021 р. фіскальна
політика стане стимулюючою; в 2021 р. дискреційна фіскальна політика України
генеруватиме приріст сукупного попиту на 0,4% ВВП;
2) Порівняно з іншими країнами світу, фіскальна політика в Україні є доволі
жорсткою і така жорсткість зберігається упродовж тривалого періоду часу (20152020 роки).
Таблиця 5

Фіскальний імпульс (зміна САВР до попереднього року), % ВВП
Країни

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Розвинуті країни

-0.5

0

0.2

-1.9

2.5

0.8

8.0

-5.7

0.2

0.9

0.3

-0.3

0.2

0.9

4.1

-0.4

-2.2

-4.9

2.1

0.5

1.2

-0.1

-0.2

1.8

Країни з ринками, що
формуються, та із
середніми доходами
Україна

Джерело: складено автором за даними МВФ «Fiscal Monitor».

Ще одним корисним показником фіскального аналізу є показник фіскального
імпульсу, який обчислюється як різниця з оберненим знаком CAPB сектору
державного управління поточного періоду і попереднього періоду. Негативна
величина фіскального імпульсу має місце у період фіскальної консолідації, а
позитивна – у період фіскальної експансії. В таблиці 5 наведено динаміку показників
фіскального імпульсу в Україні та різних групах країн у 2014-2021 рр.
Представлені дані свідчать: 2014 і 2015 рр. були періодом жорсткої фіскальної
консолідації в Україні (фіскальні заходи забезпечили зменшення CAPB на 2,2% і 4,7%
ВВП). З 2016 року фіскальну політику було помітно пом’якшено: фіскальний імпульс
став позитивним і досяг величини 2,1% ВВП. У 2017-2018 рр. фіскальний імпульс
зменшувався, однак фіскальна політика не втрачала експансивного характеру. В
2019-2020 р. фіскальний імпульс став слабко негативним і ознаменував закінчення
періоду фіскальної експансії в Україні. Лише у 2021 році передбачається розворот
фіскальної політики від рестриктивної до експансивної. Згідно з прогнозом МВФ, у
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2021 р. фіскальний імпульс в Україні може становити +1,8% ВВП (він буде мати місце
при досягненні загального дефіциту сектору державного управління 5,2% ВВП).
Проведений аналіз засвідчив, що на суттєвому проміжку досліджуваного нами
періоду - з 2014 до 2018 роки - фіскальна політика України мала проциклічну
спрямованість, тобто посилювала економічний бум і поглиблювала економічний
спад. Такою ж проциклічною фіскальна політика, вірогідно, залишатиметься і в 2020
році. Лише в 2019 р. фіскальна політика мала антициклічні властивості (стримуючи і
так доволі стабке економічне зростання). Тобто у нашій країні фіскальна політика
здебільшого не виконує свою стабілізаційну функцію і не дозволяє згладжувати
коливання економічного циклу.

ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
З початку пандемії в багатьох країнах з ринками, що формуються, потенціал
застосування антикризової фіскальної політики стримувався вузьким фіскальним
простором і обмеженими можливостями позичкового фінансування. Попит
міжнародних інвесторів на внутрішні облігації в національних валютах був дуже
слабким. Як зазначають фахівці МВФ, доступними джерелами фінансування
бюджету в період кризи для багатьох країн з ринками, що формуються, стали
зовнішні приватні та офіційні позики, використання міжнародних резервів, продаж
внутрішніх облігацій центральним банкам і підвищення податків. Україні вдалося
уникнути підвищення податків, а Національний банк України відмовлявся
проводити будь-які операції з викупу-продажу державних цінних паперів. Але
досить активно Уряд використовував внутрішні джерела позичкового фінансування,
а також зовнішні приватні та офіційні позики.
Серед джерел фінансування дефіциту Державного бюджету в січні-вересні 2020
року вагомим додатнім компонентом стало чисте зовнішнє фінансування – 42,4
млрд грн (рис. 13). Суми валового залучення зовнішніх позик (186,2 млрд грн)
перевищували суми погашення зовнішніх боргових зобов'язань (134,8 млрд грн).
Фінансування дефіциту за рахунок облігацій внутрішньої позики було також
позитивним і становило 30,8 млрд грн. При залученні внутрішніх державних позик
на суму 226,5 млрд грн погашення внутрішнього боргу становило 195,9 млрд грн.
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Рис. 13. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету
в січні-вересні 2015–2020 років
Джерело: складено автором за даними Державного казначейства.

Фінансування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів досягло +11,6 млрд грн.
Станом на 1 жовтня 2020 р. залишок коштів на єдиному казначейському рахунку
(ЄКР) становив 21,3 млрд грн., що суттєво відстає від середньомісячного залишку
коштів за попередні 3 місяці – 57,7 млрд грн.
Використання залишків бюджетних коштів для фінансування бюджетного дефіциту
ще до настання IV кварталу вказує на гострі проблеми із наповненням бюджету та
недостатність ресурсів для фінансування першочергових потреб бюджету. Але
придбання цінних паперів Урядом на суму 6,8 млрд грн сигналізувало про
повернення згубної практики 2014-2017 рр., коли багатомільярдні суми державних
коштів спрямовувалися на рекапіталізацію державних компаній та банків із
сумнівною ефективністю.
У складі валових державних запозичень 54,9% залучених коштів було мобілізовано
на внутрішньому ринку. У січні-вересні 2020 р. фінансування дефіциту бюджету за
борговими операціями становило 82,1 млрд грн, що приблизно відповідає
середньому показнику для періоду 9 місяців 2014 – 2020 років (див. рис. 14). Сума
валового державного запозичення в поточному періоді (412,7 млрд грн) кількакратно перевищувала аналогічні суми до 2019 року.
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Рис. 14. Порівняння обсягів запозичень до державного бюджету
та погашення державного боргу за 9 місяців 2010–2020 років
Джерело: складено автором за даними Державного казначейства.

Сума валових зовнішніх запозичень Уряду за січень-вересень становила
186,2 млрд грн. При цьому 72,6 млрд грн. надійшло до загального фонду бюджету
від міжнародних фінансових організацій, з яких 55,2 млрд – перший транш кредиту
МВФ «Stand-by», 15 млрд грн – макрофінансова допомога ЄС, 1,9 млрд – позика
МБРР «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та 0,5 млрд
грн – кошти проекту МБРР «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».
98,2 млрд грн залучено до бюджету від розміщення єврооблігацій, в т.ч.: 1,25 млрд
євро під 4,375% річних; 2 млрд дол. США під 7,253% річних; 0,33 млрд дол. США для
викупу ВВП-варрантів. Поряд з цим, 9,3 млрд грн залучено до бюджету від іноземних
комерційних банків. Крім того, 5,6 млрд грн надійшло до спеціального фонду
бюджету від МФО за інвестиційними проектами.
Від внутрішніх державних позик до бюджету залучено 219,7 млрд грн, з яких 136,2
млрд – надходження від розміщення гривневих ОВДП, а 83,5 млрд. грн. – ОВДП,
номінованих у доларах США і євро. Серед гривневих інструментів на первинному
ринку розміщувалися переважно ОВДП терміном до 1 року (65,7% загальної суми
позик) і терміном від 1 до 3 років (23,7% суми позик). Валютні ОВДП пропонувалися
інвесторам у формі доларових ОВДП строковістю до 1 року та від 1 до 3 років
(залучено 2,6 млрд дол. США), а також у формі ОВДП, номінованих у євро, терміном
до 1 року та від 1 до 3 років (залучено 0,6 млрд євро).
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Ключовими тенденціями на ринку ОВДП у січні-вересні 2020 року стали:
1) нестійкий характер попиту на ОВДП з боку внутрішніх інвесторів, що
викликало стрибки дохідності і нерівномірний характер надходження позичкових
коштів до бюджету;
2) припинення надходження іноземного капіталу, що виливалося у звуження
місткості ринку та генерувало ризики для стабільності платіжного балансу;
3) помітне зниження номінальних та реальних відсоткових ставок за ОВДП
відносно початку року при деякому зростанні ставок у серпні-жовтні.

25

вересень

липень

травень

березень

січень

листопад

вересень

травень

липень

березень

січень

вересень

листопад

липень

травень

березень

січень

листопад

вересень

липень

березень

травень

січень

листопад

вересень

липень

Суми розміщення гривневих ОВДП на первинному ринку за 9 місяців 2020 р. (136,2
млрд грн) зменшилися на 30% відносно аналогічного періоду 2019 (194,8 млрд грн).
У квартальному вимірі низькими обсягами розміщення характеризувалися І квартал
і ІІІ квартал поточного року. У березні міжнародні фінансові ринки ввійшли в стадію
турбулентності, що закономірно знизило попит інвесторів на внутрішньо-боргові
зобов'язання Уряду. А в ІІІ кварталі в Україні почали наростати девальваційні
очікування та посилилася політична невизначеність, що призводило до зменшення
обсягів розміщення ОВДП.
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Рис. 15. Обсяги розміщення, номінальна і реальна дохідність гривневих
ОВДП, залучених до бюджету, в 2016 – 2020 роках
Джерело: складено автором за даними НБУ.

Від розміщення валютних ОВДП у січні-вересні 2020 р. Уряд залучив до бюджету 3,3
млрд дол. США. Ця сума поступається обсягу валютних запозичень на внутрішньому
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ринку в січні-вересні 2019 р. – майже 4 млрд дол. Тобто зниження потенціалу ринку
ОВДП у поточному році зачіпало як валютний, так і гривневий сегмент ринку.
Обсяги розміщення гривневих ОВДП, рівень їх номінальної та реальної дохідності у
помісячному розрізі в період липня 2016 – вересня 2020 р. відображені на рис. 15.
Наведені дані свідчать, що найбільш сприятлива кон'юнктура для внутрішніх
державних запозичень склалася в травні, коли Уряд мобілізував до бюджету 41,8
млрд грн від гривневих ОВДП.
Номінальна і реальна дохідність гривневих ОВДП у 2020 р. була помітно нижчою, ніж
у 2018-2019 рр. Так, середньозважена номінальна ставка гривневих ОВДП на
первинному ринку зменшилася з 11,6% у грудні 2019 р. до 9,9% у березні 2020 р. У
квітні-травні 2020 р. номінальна ставка досягла 11,2%, а в червні знизилася до рівня
10,0% річних. Таке зниження було особливо відчутним відносно І півріччя 2019 р,
коли середня номінальна дохідність гривневих ОВДП становила 18,4%. Надалі, в ІІІ
кварталі 2020 р. рівень ставки утримувався на рівні 8,1-8,9% річних.
Реальна відсоткова ставка гривневих ОВДП у січні-вересні 2020 року коливалася
в межах 4,0% - 6,5% річних і у середньому була вдвічі нижчою, ніж у 2019 році.
Тобто в умовах помітного зниження темпів інфляції зменшувалася як номінальна,
так і реальна дохідність ОВДП. Падіння відсоткових ставок за ОВДП відображало
також зниження облікової ставки НБУ (з 13,5% до 6%) та проведення зваженої
політики управління державним боргом Міністерством фінансів.
Поточний рівень відсоткових ставок за ОВДП, згідно з нашими оцінками,
знаходиться на межі економічно обґрунтованого рівня відсоткових ставок, які
компенсують фінансові ризики інвесторів. В кінці жовтня 2020 р. на первинних
аукціонах з розміщення ОВДП гривневі ОВДП розміщувалися за такими
номінальними ставками: 5,8% річних – 3-місячні облігації, 6,2% – 6-місячні облігації,
10,3% - 1-річні облігації. Подальше підвищення рівня відсоткових ставок за
державними облігаціями означало б повернення в епоху Маркарової - до практики
пріоритетного використання бюджетних коштів на виплату завищених відсотків за
боргом при тотальному недофінансуванні соціально-економічних потреб країни.
Для оцінки прийнятності поточного рівня відсоткових ставок на ринку державних
цінних паперів України ми скористалися даними інтернет-ресурсу investing.com,
який акумулює дані щодо дохідності державних облігацій у різних країнах світу на
вторинному ринку. Для забезпечення коректності міжнародних порівнянь ми
використали показники дохідності облігацій у нацвалютах країн з рейтингами В за
класифікацією «Fitch», «S@P» та рейтингами В1-В3 за класифікацією Moody’s.
Отримані дані засвідчують: наприкінці жовтня 2020 р. у 7-ми країнах з кредитним
рейтингом, аналогічним до українського, номінальна дохідність державних
облігацій в середньому становила 5,8%, 6,2% і 6,6% річних. В той же час аналогічні
рівні дохідності в Україні складали 7,3%, 8,0% і 10,3% річних (див. табл. 6). Тобто в
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Україні номінальні відсоткові ставки за ОВДП були на ¼ чи ½ вищими, ніж у
країнах із співставним ступенем ризиків для інвесторів.
Таблиця 6

Номінальні відсоткові ставки за державними облігаціями
у країнах з рейтингом "В" станом на кінець жовтня, % річних
3-місячні
облігації

6-місячні
облігації

1-річні
облігації

Бахрейн

2.26

2.56

2.59

Єгипет

13.97

13.82

13.64

Йорданія

2.43

2.53

2.83

Кенія

6.59

6.97

7.84

Нігерія

0.36

0.26

0.75

Пакистан

7.17

7.3

7.45

Уганда

8.09

9.69

10.97

Середня ставка

5.8

6.2

6.6

Україна

7.3

8.0

10.3

Країна

Джерело: складено автором за даними https://ru.investing.com/rates-bonds/worldgovernment-bonds?maturity_from= 31&maturity_to=90

Для нівелювання інфляційних впливів на рівень номінальних відсоткових ставок
було розраховано показники реальної дохідності державних облігацій в Україні та у
країнах з аналогічними кредитними рейтингами. Ми встановили, що середня
реальна ставка за державними облігаціями із строковістю 3, 6 і 12 місяців у країнах
нашої вибірки (за виключенням крайніх випадків додатньої та від'ємної дохідності)
становила 1,6%, 2,1% і 2,7% річних. Такі показники знову ж таки різко контрастують
із рівнем реальних відсоткових ставок за ОВДП в Україні, які досягають 2,1%, 2,8% і
5,1% річних (див. табл. 7). Тобто в Україні реальні відсоткові ставки за ОВДП є
помітно вищими, порівняно з відсотковими ставками у країнах із співставними
кредитними ризиками.
Про вичерпання потенціалу підвищення відсоткових ставок за борговими
зобов'язаннями держави свідчить і такий показник як відношення відсоткових
виплат за державним боргом до ВВП. В Україні вказаний показник у 2019 р.
становив 3% ВВП, а в 2020 р. він зросте до 3,8% ВВП. У той же час середній рівень
витрат на обслуговування боргу в країнах з ринками, що формуються, і середніми
доходами в 2020 р. за оцінкою МВФ становитиме 1,9% ВВП (див. рис. 16). Тобто в
Україні при середньому рівні боргового навантаження відносна величина
відсоткових виплат за боргом вже вдвічі перевищує середній показник виплат
у країнах з аналогічним рівнем розвитку. В цілому серед 33 країн з ринками, що
формуються, і середніми доходами лише в 7-ми країнах витрати на обслуговування
державного боргу перевищували українські витрати.
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Таблиця 7

Реальні відсоткові ставки за державними облігаціями
у країнах з рейтингом "В" станом на кінець жовтня, % річних
Країна

3-місячні

6-місячні

1-річні

Бахрейн

0.26

0.56

0.59

Єгипет

8.34

8.19

8.01

Йорданія

4.14

4.24

4.54

Кенія

2.09

2.47

3.34

Нігерія

-13.34

-13.44

-12.95

Пакистан

-1.42

-1.29

-1.14

Уганда
Середня ставка (без

3.09

4.69

5.97

1.6

2.1

2.7

2.1

2.8

5.1

Нігерії та Єгипту)

Україна

Джерело: розраховано автором за даними https://ru.investing.com/rates-bonds/worldgovernment-bonds?maturity_from= 31&maturity_to=90 і даними МВФ – WEO, Oct.2020.

* при розрахунках реальної відсоткової ставки використано прогноз інфляції на
2020 р., грудень до грудня, за даними МВФ.

План залучення позичкових коштів до загального фонду державного бюджету за
січень-вересень було виконано на 78,1%, при цьому із внутрішніх джерел було
мобілізовано 83,2%, а із зовнішніх – 72,6% плану. Внаслідок кволої динаміки
залучення внутрішніх державних позик у ІІІ кварталі та недоотримання планових
обсягів зовнішнього офіційного фінансування державний бюджет недоотримав
113,4 млрд грн.
Сума заборгованості Уряду перед іноземними інвесторами за ОВДП у січні-жовтні
2020 р. зменшилася на 37,2 млрд грн. або на 1,4 млрд дол. США. Скорочення
присутності іноземних інвесторів на ринку пояснювалося як цілеспрямованим
зниженням відсоткових ставок за ОВДП, так і зменшенням схильності інвесторів до
прийняття ризиків з початку корона-кризи. Переливи іноземного капіталу на ринку
ОВДП неминуче впливали на валютно-курсові процеси. Так, зниження обмінного
курсу гривні в березні 2020 р., стабілізація курсу в ІІ кварталі та відновлення
девальваційного тренду в липні-жовтні, серед іншого, обумовлювалися відпливом
іноземного капіталу з ринку ОВДП.
За січень-жовтень 2020 р. вкладення фізичних осіб в ОВДП зменшилися на 1,3 млрд
грн (до 8,3 млрд) і складали всього 0,2% ВВП. У вимірі міжнародних порівнянь такий
рівень участі фізичних осіб у кредитуванні урядів є дуже низьким. Так, за даними
Євростату в Латвії та Литві вказаний показник досягав 0,5% ВВП, у Польщі – 1%, в
Італії – 5,1%, в Ірландії – 6,8%, в Угорщині – 14,5%, у Португалії – 15% ВВП. Низький
рівень участі фізичних осіб на ринку ОВДП пояснюється високими трансакційними
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втратами і сумнівними вимогами до інвесторів в ОВДП з боку агентів державного
фінансового контролю.
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Рис. 16. Видатки на обслуговування державного боргу в країнах з ринками,
що формуються, % до ВВП у 2020 р.
Джерело: розраховано автором за даними МВФ “Fiscal Monitor” October 2020.

Банки України, навпаки, збільшили власний портфель вкладень в ОВДП із 334,2 млрд
грн до 444,1 млрд грн або на 109,9 млрд грн. Даний приріст було забезпечено в
основному гривневими ОВДП, вкладення в які збільшилися на 101,8 млрд грн. У той
же час валютні ОВДП забезпечили приріст тільки 8 млрд грн вкладень банків і зараз
вони становлять 22,6% загального портфелю державних цінних паперів. Такі
розбіжності пояснюються, перш за все, жорсткими вимогами НБУ до оцінки ризиків
банківських операцій з валютними ОВДП. Так, Постановами НБУ №351 та №368 для
вкладень банків у валютні ОВДП передбачено певний ступінь ризику в залежності
від суверенного кредитного рейтингу України.
Наростання негативних тенденцій у сфері державних фінансів на низька якість
макроекономічного регулювання частково пов’язані з архаїчною монетарною
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політикою НБУ та його небажанням реагувати на нові виклики і потреби країни.
Посадові особи НБУ чомусь ігнорують очевидний факт: монетарна політика
об’єктивно не може гарантувати цінову і фінансову стабільність у випадку
виникнення бюджетно-боргової кризи.
Депозитні сертифікати НБУ вже тривалий час деформують грошово-кредитну
систему країни та залишаються конкурентом для короткострокових ОВДП Уряду. В
поточному році обсяги розміщення депозитних сертифікатів зростали:
середньоденні залишки мобілізованих коштів у січні – вересні 2020 р. становили
135 млрд грн, що у 2,6 разу перевищили відповідне значення попереднього року
(52 млрд грн).
НБУ також всіляко заперечує можливість проведення операцій з викупу-продажу
державних цінних паперів на відкритому ринку і наполягає їх на «шкідливості» для
фінансової системи. Така поведінка, як і активна дезінформаційна кампанія щодо
політики «кількісного пом’якшення», різко контрастують із досвідом інших країн.
Фахівці МВФ Р. Гоель, Д. Дракопулос, Ф. Наталуччі узагальнили результати політики
«кількісного пом’якшення» (QE) у 20 країнах з ринками, що формуються, за 6 місяців
з початку кризи та дійшли висновку про її високу ефективність і позитивний вплив на
місцеві фінансові ринки.23 Одним із вагомих результатів цієї політики стало падіння
дохідності державних облігацій без побічного зниження валютного курсу. При
цьому мотиви і спрямованість політики QE була різною у різних країнах. Так, у Індії,
ПАР і Філіппінах центральні банки вдавалися до викупу активів для покращення умов
функціонування ринків облігацій. У Гані, Гватемалі, Індонезії та Філіппінах вони
відкрито заявляли, що метою QE є зниження навантаження на державні фінанси в
умовах пандемії. А в Польщі, Угорщині та Чилі QE було використано для надання
додаткових монетарних стимулів та стабілізації ринку довгострокових інструментів.
При цьому на Філіппінах суми викупу активів наближаються до 6% ВВП, в Польщі до 5%; а в Угорщині, Таїланді, Індії, Колумбії та Чилі вони досягають 2% ВВП.
Експерти Deutsche Bank Research в останньому дослідженні “The Age of Disorder”
звертають увагу на такий цікавий аспект: у даний час ми живемо у світі сучасної
монетарної теорії (ММТ) та «вертолітних грошей», в якому експансивна монетарна
та фіскальна політики використовуються на повну потужність для
пом'якшення ефектів пандемії. Поряд з цим, є багато ознак того, що така політика
стане перманентною властивістю майбутнього економічного ландшафту в
найближче десятиріччя. На майбутнє дослідники Deutsche Bank прогнозують, що
центральні банки будуть сприяти фіскальним експансіям своїх урядів через
проведення політики «кількісного пом'якшення» (QE). Причому, центральні банки
23

Блог МВФ. Страны с формирующимся рынком и страны с пограничной экономикой: инструменты
политики во времена финансовых потрясений. – Режим доступа: https://www.imf.org/ru/News/
Articles/2020/10/23/blog-emerging-and-frontier-markets-policy-tools-in-times-of-financialstress?fbclid=IwAR02Mb3uMNrTUxk6OYdwlPwuAieIkF9W3zoSwcyH-vll0muwpc7sXJIie80
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продовжуватимуть агресивну політику QE, ZIRP і NIRP (нульових і від'ємних
процентних ставок) для супроводження високих бюджетних дефіцитів і задоволення
зрослих запитів суспільства на побудову ефективних систем охорони здоров'я та
надання адекватної підтримки громадянам, постраждалим від економічної кризи.24
Крім формування фіскально-монетарного консенсусу, запуск програми кількісного
пом'якшення в Україні вимагає лікування хронічних хвороб вторинного ринку
державних цінних паперів за активної участі Мінфіну, НБУ та ДКЦПФР. Поки що
значна частина операцій з ОВДП проводиться на позабіржовому ринку, а
сформована система обігу державних цінних паперів не забезпечує можливостей
для інвесторів у будь-який час придбати або продати ОВДП з дотриманням ліміту
маржі маркет-мейкера. Частково така ситуація пояснюється тим, що банки-первинні
дилери ОВДП, отримавши виключне право на придбання ОВДП на первинному
ринку, довільно трактують положення щодо їх обов'язків як маркет-мейкерів на
вторинного ринку. Фактично первинні дилери лише формально та у мінімальному
обсязі виконують вимоги нормативних актів щодо підтримання двосторонніх
котирувань облігацій із дотриманням ліміту маржі відсоткових ставок на їх купівлю
та продаж.
Це пов'язано із тим, що виконання функцій маркет-мейкерів вимагає від банків
певних зусиль і витрат, яких вони намагаються уникнути. Адже, контроль з боку
Мінфіну та інших органів за виконанням банками угод з Мінфіном та їх діяльністю на
вторинному ринку державних цінних паперів – фактично відсутній. Без вирішення
цих проблем досить важко очікувати підвищення ефективності вторинного ринку
ОВДП та створення умов для повноцінного запуску програми «кількісного
пом'якшення» в Україні.
Таким чином, започаткування Національним банком програми викупу активів (в
тому числі й ОВДП) стало б вагомим важелем відновлення нормальної кривої
дохідності на ринку, стримування зростання вартості ресурсів на фінансовому
ринку та уникнення колапсу державних фінансів при обмеженому доступі Уряду
до ринкового фінансування.
Іншими важливими завданнями у сфері монетарно-фіскальної координації та
розвитку ринку ОВДП є усунення небажаної конкуренції для ОВДП з боку
депозитних сертифікатів НБУ, подолання регуляторних перешкод для банків щодо
вкладень у валютні ОВДП, а також підвищення зацікавленості фізичних осіб
інвестувати власні заощадження у державні цінні папери.
В останні місяці умови зовнішніх запозичень для суб'єктів економіки України йшли
врозріз із загально-світовими тенденціями і залишалися в цілому несприятливими,
24

Deutsche Bank. The Age of Disorder – the new era for economics, politics and our way of life. – Retrieved
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хоча й покращилися порівняно з березнем-травнем 2020 року. Середньозважена
ринкова дохідність суверенних єврооблігацій України станом на 22.10.2020 р.
становила 7,9% річних, зменшившись на 2,7 в.п. порівняно з піком дохідності в
середині березня, але підвищившись на 2,1 в.п. відносно початку року (рис. 17).
Дохідність українських облігацій в кінці жовтня 2020 р. була помітно вищою – на
4,7 в.п. – від середньозваженої дохідності суверенних облігацій країн з ринками,
що формуються (яка становила 3,2%). Прикметно, що на початку року дохідність
українських єврооблігацій перевищувала середній рівень дохідності для країн з
ринками, що формуються, тільки на 2,1 в.п. Більше ніж двократне збільшення
розриву дохідностей відображає підвищення країнних ризиків України. В той же час
зростання загального рівня ставок для України відносно докризового періоду вказує
на погіршення умов міжнародного ринку капіталів для українських позичальників.

Рис. 17. Динаміка ринкових ставок за суверенними облігаціями України
та з ринків, що формуються, у січні-жовтні 2020 р., % річних
Джерело: складено автором за cbonds.info.

Динаміка зовнішніх відсоткових ставок для Уряду України впливала на вартість і
стабільність надходження зовнішнього ринкового фінансування. У січні-вересні 2020
Уряд України залучив близько 4 млрд дол. США зовнішніх ринкових позик, зокрема:
•

1,25 млрд євро – від розміщення 10-річних облігацій у євро під 4,375% річних;

41

• 2 млрд дол. – від розміщення 12-річних облігацій у доларах США під 7,253%
річних, з них $0,9 млрд дол. направлено на дострокове погашення облігацій з
погашенням у 2021 і 2022 роках;
• 0,33 млрд дол. США – від додаткового випуску ОЗДП 2015 р. під 7,75% річних,
надходження від яких використано на достроковий викуп 10% ВВП-варрантів;
• 0,25 млрд євро - позик іноземних комерційних банків.
На внутрішньому фінансовому ринку вартість залучення державних позик (з
урахуванням валютних ризиків) – 9,9% за гривневими інструментами, 3,3% за
доларовими і 2,2% за євро – була суттєво нижчою від вартості позик Уряду на
міжнародному ринку капіталів - 7,25% у доларах США і 4,38% у євро.
Через проведення операцій з активного управління зовнішнім державним боргом
потенційний тягар виплат за ВВП-варрантами упродовж 18 років було зменшено на
10% або на суму понад 2 млрд дол. США. Якщо допустити зростання реального ВВП
Украіни із середнім темпом 4,3% на рік упродовж терміну дії ВВП-варрантів, то
сумарний обсяг зобов'язань України за цими деривативами перевищив би 20 млрд
дол США. Таким чином, найбільш реалістичний довгостроковий сценарій
макроекономічного розвитку України передбачає досягнення помітної економії
бюджетних коштів у результаті зазначеної боргової операції. На майбутнє варто
було б повторювати епізодичні операції з дострокового викупу ВВП-варрантів
(до їх повного вилучення з обігу) за рахунок позапланового розміщення
державних позик.
З іншого боку, певні сумніви викликає доцільність проведення операції
дострокового викупу ОЗДП-2015 з термінами погашення у 2021 і 2022 роках. Хоча
формально відсоткова ставка за новими ОЗДП-2033 була нижчою на 0,5 в.п. від
ОЗДП-2015, Мінфін виплатив значні премії інвесторам за достроковий викуп. Так,
погашення ОЗДП-2015 проводилося з виплатою 4,5% і 5,5% надбавки до номіналу
(крім звичайних процентних платежів). У такий спосіб з бюджету було витрачено
понад 1 млрд грн (40 млн дол. США) на премії інвесторам за достроковий викуп, на
додаток до комісійних платежів банкам-дилерам і фінансовому раднику операції. На
нашу думку, викуплені облігації могли б просто погашатися і обслуговуватися за
первинним графіком, що дозволило б уникнути непродуктивних втрат бюджету
(враховуючи довгострокові прогнози ринкових відсоткових ставок для України
ставка за ОЗДП-2033 не видається достатньо низькою).
У контексті залучення валютних позик до бюджету Уряд недостатньою мірою
використовував потенціал внутрішнього ринку. Адже, попит на валютні ОВДП
штучно стримувався встановленням їх низької дохідності – 3,3% у доларах США і 2,2%
у євро. Для порівняння: аналогічні показники дохідності в 2019 році становили – 5,9%
для доларових ОВДП і 3,4% у євро. А облігації зовнішньої позики України, як
зазначалося, розміщувалися за ставками 7,25% у доларах США і 4,38% у євро.
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Відомо, що облігації внутрішньої позики, номіновані в іноземних валютах, генерують
ряд ризиків для фінансової системи країни: підвищення рівня доларизації та
зменшення попиту на національну валюту, зростання валютних ризиків державного
боргу, зменшення попиту на гривневі ОВДП. Але в умовах дорожнечі і нестабільного
доступу до зовнішніх позик, Уряд України міг би тимчасово збільшити обсяги
емісії валютних ОВДП, запропонувавши інвесторам дохідність на рівні 5-6% у
доларах США. Такий антикризовий захід дозволив би використовувати валютні
заощадження економічних суб'єктів України як кредитний ресурс для Уряду і
зменшити хронічну залежність держави від зовнішніх запозичень.

V. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА РІВНЯ БОРГОВИХ
РИЗИКІВ
Станом на 30.09.2020 р. обсяг державного і гарантованого державою боргу становив
2 345,6 млрд грн або 82,9 млрд дол. США, з якої 88,1% припадало на прямий
державний борг, а 11,9% – на борг, гарантований державою (табл. 8). Внутрішній борг
складав 38,5% загальної суми державного і гарантованого боргу, а зовнішній борг –
61,5%.
За 9 місяців 2020 р. загальна сума державного і гарантованого боргу, виражена в
гривнях, збільшилася на 347,3 млрд грн., а виражена в доларах зменшилася на 2,3
млрд дол. Вагома величина приросту гривневого еквіваленту державного боргу на
фоні падіння доларового еквіваленту пояснюється девальвацією гривні на 19,6%
відносно початку року. При цьому у валюті емісії внутрішній державний борг з
урахуванням гарантованого за січень-вересень зріс на 63,6 млрд грн., а зовнішній
державний борг - на 2,05 млрд дол. США.
Основними складовими нетто-приросту державного боргу України в січні-вересні
2020 р. були:
•
•
•
•

позики міжнародних фінансових організацій (+2,1 млрд дол. США);
облігації зовнішньої державної позики 2020 року (+3,5 млрд дол. США);
облігації внутрішньої позики (+48,9 млрд грн);
облігації Укравтодору, випущені під державні гарантії (+10,9 млрд грн).

В той же час відбувалося нетто-погашення 1-річних ОВДП (на суму 13,6 млрд грн) і
облігацій зовнішньої позики 2015 року (на 3,2 млрд дол. США).

43

Таблиця 8

Стан державного і гарантованого державою боргу
в 2013-2020 роках
Показники
Загальна сума державного та
гарантованого боргу, млрд грн
Загальна сума державного та
гарантованого державою боргу,
млрд дол. США
Державний борг, млрд грн
Внутрішній борг, млрд грн
1) за випущеними цінними
паперами на внутрішньому ринку
ОВДП (3 – місячні)
ОВДП (6 – місячні)
ОВДП (9 – місячні)
ОВДП (12 – місячні)
ОВДП (18 – місячні)
ОВДП (2 – річні)
ОВДП (3 – річні)
ОВДП (4 – річні)
ОВДП (5 – річні)
ОВДП (6 – річні)
ОВДП (7 – річні)
ОВДП (8 – річні)
ОВДП (9 – річні)
ОВДП (10 – річні)
ОВДП (11 – річні)
ОВДП (12 – річні)
ОВДП (13 – річні)
ОВДП (14 – річні)
ОВДП (15 – річні)
ОВДП (16 – річні)
ОВДП (17 – річні)
ОВДП (18 – річні)
ОВДП (19 – річні)
ОВДП (20 – річні)
ОВДП строк-тю більше 20 років
2) перед фінансов-ми установами

Зовнішній борг, млрд грн
Зовнішній борг, млрд дол
1) за позиками, одержаними від
міжнародних фінансових організацій
2) за позиками, одержаними від
органів управління іноземних держав
3) за позиками від іноземних
фінансових установ, банків
4) за випущеними цінними
паперами на зовнішньому ринку
ОЗДП 2013 року

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.09.2020

584,8

1 100,8

2 141,7

2 168,6

1 998,3

2 345,6

73,16

69,81

76,31

78,32

84,36

82,89

480,2

947,03

1 833,7

1 860,5

1 761,4

2065,5

257,0

461,0

753,4

761,1

829,5

878,3

254,05

458,23

751,02

758,84

827,4

876,2

0,00
0,55
0,00
2,96
2,80
20,37
34,66
0,00
75,32
9,50
47,14
14,30
14,87
15,74
3,85
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91

0,00
0,17
0,85
7,34
0,77
40,91
46,59
0,00
131,38
27,10
54,62
31,30
36,87
50,25
3,85
1,50
2,62
3,25
15,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78

0,55
10,88
0,00
6,90
30,28
71,61
46,63
0,00
49,63
7,80
19,73
18,90
19,40
62,65
19,03
36,50
28,70
46,90
93,44
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
120,98
2,38

6,64
8,97
24,18
19,16
37,42
19,18
62,89
0,00
39,37
5,80
17,87
17,50
19,40
62,65
19,03
36,50
28,70
46,90
93,44
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
120,98
2,25

0,00
0,00
0,00
37,77
31,40
47,24
79,85
7,03
46,56
39,67
23,60
17,50
18,00
72,72
19,03
36,50
28,70
46,90
93,44
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
120,98
2,1

0,00
37,94
19,97
24,18
21,19
87,68
48,48
14,14
44,2
39,67
18,65
17,50
18,00
71,77
19,03
36,50
28,70
46,90
100,28
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
120,98
2,0

223,3
27,93

486,03
30,82

1 080,31
38,49

1 099,4
39,71

931,9
39,3

1 187,2
41,95

7,74

10,72

14,52

13,39

12,3

14,4

0,91

1,04

1,76

1,73

1,60

1,51

0,00

0,00

0,00

0,40

1,41

1,70

17,38

17,28

20,47

22,48

22,27

4,25

4,25

3,00

3,00

3,00

22,62
3,00
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ОЗДП 2014 року

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

ОЗДП 2015 року

0,00

0,00

12,47

12,47

11,81

8,64

ОЗДП 2016 року

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ОЗДП 2017 року

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00
0,00
0,00
1,90

0,00
0,00
0,00
1,78

0,00
0,00
0,00
1,75

2,01
0,00
0,00
1,71

2,35
1,12
0,00
1,70

2,35
1,17
3,46
1,73

Гарантований борг, млрд грн

104,6

153,80

307,98

308,13

236,91

280,12

Внутрішній борг, млрд грн

27,13

27,86

13,28

10,32

9,56

24,24

21,14

21,57

8,95

6,00

4,20

19,21

5,99

6,30

4,33

4,32

5,36

5,03

ОЗДП 2018 року
ОЗДП 2019 року
ОЗДП 2020 року
5) борг, не віднес. до ін.категорій

1) за випущеними цінними
паперами на внутрішньому ринку
2) перед банківськими та іншими
фінансовими установами

Зовнішній борг, млрд грн
Зовнішній борг, млрд дол.США
1) за позиками, одержаними від
міжнародних фінансових організацій
2) за позиками, одержаними від
органів управління іноземних держав
3) за позиками від іноземних
комерційних банків, та ін. установ
4) за випущеними цінними
паперами на зовнішньому ринку

77,44
9,69

125,94
7,99

294,70
10,50

297,81
10,76

227,35
9,60

244,43

2,03

2,54

8,18

8,56

8,06

7,65

0,25

0,24

0,10

0,05

0,00

0,00

3,88

3,27

2,10

2,03

1,43

1,27

3,40

1,81

0,00

0,00

0,00

0,00

9,04

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України.

Зростання абсолютного і відносного розміру державного боргу України
закономірно посилювало вразливість державних фінансів до змін умов
світового фінансового ринку та валютно-курсових коливань. Це означає, що у
випадку зменшення апетиту до ризиків міжнародних інвесторів або скорочення
обсягів вільної ліквідності на ринку, Уряд змушений буде залучати приватні позики
за більш високими ставками або взагалі втратить доступ до ринкового фінансування.
Зниження курсу національної валюти також підвищуватиме вартість обслуговування
зовнішніх боргів і погіршуватиме боргові перспективи держави. Така ситуація, в
свою чергу, ще більше загострюватиме питання доступності позичкового
фінансування для Уряду та безпроблемного обслуговування державних боргів.
В умовах пандемії фіскальні та боргові ризики суттєво підвищилися у багатьох
країнах світу. За оцінками МВФ, найбільш вагомими серед таких ризиків є:
•

тривалий економічний спад і скорочення доходів бюджету, що звужує
фінансово-економічну базу для погашення і обслуговування боргів;

•

волатильність глобального фінансового ринку при підвищенні навантаження
державних боргів;

•

непередбачувані зміни цін на сировинні товари, що впливатимуть на доходи
бюджетів і на кредитоспроможність урядів;
45

•

підвищення умовних зобов'язань урядів і можливість перекладення
гарантованих зобов'язань на державний бюджет.25

У контексті оцінки ризиків платоспроможності держави та ризиків для
макрофінансової стабільності варто дослідити динаміку індикаторів боргового
навантаження України. Як свідчать дані рис. 18, у період 2017-2019 років відносні
показники державного боргу в Україні поступово покращувалися, але в січні-вересні
2020 року вони знову погіршилися, сигналізуючи про підвищення боргових ризиків.
Так, величина державного і гарантованого боргу відносно ВВП зменшилася з
пікового рівня 81% ВВП у кінці 2016 року до 49,8% ВВП у кінці 2019, а в січні-вересні
2020 року знову зросла до 58,9% ВВП. Такі зміни до 2020 року обумовлювалися
суттєвим зміцненням реального обмінного курсу гривні та незначним зростанням
реального ВВП при повільному збільшенні абсолютної суми боргу. У 2020 р. ситуація
принципово змінилася: Уряд перейшов до стадії накопичення боргів, траєкторія
курсу гривні стала девальваційною, а динаміка реального ВВП – низхідною.

Рис. 18. Динаміка індикаторів боргового навантаження України та їх
порівняння з граничними значеннями
Джерело: складено на основі даних МВФ, Світового банку, НБУ та Міністерства фінансів України.

За поточного рівня державного боргу відносно ВВП (58,9%) Україна впритул
наблизилася до граничного рівня державного боргу для країн з ринками, що
формуються – 60% ВВП. У такій ситуації національна економіка характеризується і
високою вразливістю до впливу зовнішніх шоків, а також низькими і нестабільними
темпами економічного зростання. За високого розміру боргу високими є й ризики
25
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його рефінансування: саме тому в Україні із року в рік актуалізується проблема
пошуку джерел залучення позик до державного бюджету, невирішення якої може
стати тригером як бюджетної, так і боргової кризи.
Відносно доходів бюджету державний і гарантований борг України станом на
30.09.2020 р. становив 231,7%, збільшившись на 31,5 п.п. відносно початку 2020
року. Гранично допустимий рівень державного боргу відносно доходів бюджету
(200%) було перевищено.
Валовий зовнішній борг України станом на 30.09.2020 р. складав 208,1% експорту,
що було вищим від гранично допустимого показника на рівні 200% експорту та
засвідчило негативну динаміку впродовж останніх 9-ти місяців - (приріст на 16,1 п.п.).
Прийняте у світі граничне значення відношення короткострокового зовнішнього
боргу до валових міжнародних резервів становить 100%. В Україні таке відношення
на кінець вересня 2020 року становило 171,1%, дещо зменшившись відносно
початку року на 22,3 п.п. Така динаміка при порушенні граничного показника
пояснювалася перевищенням приросту міжнародних резервів України над
абсолютним приростом короткострокового зовнішнього боргу за 9 місяців. Дане
співвідношення вказує на потенційну нестійкість зовнішньо-боргової позиції
України, а також на недостатність офіційних валютних резервів для абсорбування
шоків фінансового рахунку платіжного балансу.
В останньому дослідженні Дойче банку “The Age of Disorder” його автори
зазначають, що нижчі відсоткові ставки в багатьох країнах світу на найближче
десятиріччя означатимуть, що нації і держави будуть співіснувати з високими
державними боргами. Але така можливість не означає, що шлях майбутнього
розвитку для багатьох країн буде стійким і безпроблемним: суспільства з високими
боргами завжди є більш вразливими до шоків.
Тому комбінації високих державних боргів і фіатних грошових систем
сприятимуть швидкому поширенню фінансових шоків і частішому виникненню
фінансових криз. За висновком експертів Дойче банку, масштабні програми
кількісного пом'якшення, які практикувалися центральними банками під час
глобальної фінансової кризи і поточної корона-кризи, зробили можливою боргову
експансію урядів і підтримують високі обсяги боргового навантаження під час ери
де-глобалізації.
Видатки на обслуговування державного боргу в січні вересні 2020 року становили
98,4 млрд. грн. або 3,3% ВВП. Загальний обсяг виплат з погашення й обслуговування
боргу сягнув величини 429 млрд. грн або 14,4% ВВП. Питома вага видатків на
обслуговування боргу в загальному обсязі видатків державного бюджету становила
11,7% і приблизно відповідала показникам 2018-2019 років.
Високе навантаження боргових виплат при надзвичайній ситуації в сфері
охорони здоров'я та поглибленні економічної кризи породжують реальні
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виклики для дієздатності державних фінансів та утримання макрофінансової
стабільності в Україні.
Поширеними засобами стримування виплат на обслуговування державного боргу, які
зараз застосовуються в багатьох країнах світу, є зниження ключової відсоткової ставки
центральним банком (якщо є резерви для такого зниження) або ж викуп активів на
ринку центральним банком (якщо відсоткові ставки вже досягли нижнього ліміту).
Фахівці МВФ обґрунтовано висувають таку рекомендацію: центральні банки повинні
проводити зважену комунікаційну політику і доносити до суб'єктів ринку цілі
програми викупу активів та її узгоджуваність із цілями цінової стабільності. У такому
разі ризики підвищення інфляції та втечі капіталу будуть мінімізовані 26.
Однак, Національний банк України традиційно залишається осторонь загальносвітових процесів і переконує суспільство в необхідності фінансування бюджетного
дефіциту виключно на ринкових умовах. З початку корона-кризи керівництво НБУ
також всіляко заперечує можливість проведення операцій з викупу-продажу
державних цінних паперів на відкритому ринку. Відсутність здорової координації
фіскальної та монетарної політики в Україні є одним із чинників утримання
завищеного рівня відсоткових ставок на ринку державних боргових зобов'язань та
надзвичайно високої вартості обслуговування державного боргу в Україні.
Отже, за результатами проведеного нами аналізу в Україні порушуються критерії
боргової стійкості за трьома з п'яти ключових індикаторів, а проблеми боргової
стійкості державних фінансів і міжнародної платоспроможності України знову
стають актуальними. Поряд з цим, з початку пандемії боргові ризики
підвищувалися під дією наступних чинників:
тривалий економічний спад і скорочення доходів бюджету, що звужує фінансовоекономічну базу для обслуговування державних боргів;
волатильність глобального фінансового ринку при підвищенні навантаження
державних боргів;
підвищення ризиків умовних зобов'язань урядів і ймовірності перекладення таких
зобов'язань на державний бюджет.

26
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VI. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У світі сумарний пакет антикризових фіскальних заходів станом на середину
вересня 2020 р. МВФ оцінює в 11,7 трлн дол. США або близько 12% світового ВВП. У
розвинутих країнах вартість пакету оцінюється на рівні 20,3% ВВП, а в країнах з
ринками, що формуються, - 6% ВВП. Обмеженість джерел фінансування стала
помітним стримуючим фактором для впровадження масштабних програм
підтримки в багатьох країнах з низькими і середніми доходами, включаючи Україну.
В Україні вартість фіскального пакету оцінено нами на рівні 4,9% ВВП, що відстає
навіть від середнього рівня в країнах з ринками, що формуються (6,0%).
У глобальному вимірі пандемія проклала водорозділ між країнами, які в змозі
фінансувати видатки надзвичайного стану та захищати життя людей, і країнами, які
не мають такої можливості. Країни з низькими і середніми доходами мають помітно
менше можливостей для залучення фінансування, а тому вони «витрачають стільки,
скільки можуть витратити», на відміну від багатих країн, які «витрачають стільки,
скільки потрібно».
Фахівці МФВ обґрунтовують, що поточна антикризова політика має бути достатньо
гнучкою і реагувати на нові потреби щодо захисту людей, змінюватися в залежності
від стадії еволюції епідемії, підтримувати сукупний попит, утримувати стійкість
державного боргу, а також сприяти позитивним структурним змінам у економіці.
Зокрема, на стадії відкриття економіки після локдауну при невизначеній епідемічній
ситуації пріоритетом фіскальної політики має залишатися охорона громадського
здоров'я та збереження ключових програм фіскальної підтримки економіки та
населення. Країни з обмеженим доступом до фінансування повинні фокусувати
державні видатки на соціальних трансфертах малозабезпеченим категоріям, а
державна підтримка бізнесу повинна стати більш селективною, ніж на початку
епідемії. Така підтримка має скеровуватися на допомогу життєздатним фірмам, які
потерпають від соціального дистанціювання, або ж збереження яких є критично
важливим для економіки країни.
Хоча державні борги і зростають у всьому світі, більш нагальним пріоритетом для
більшості держав на сьогодні визнається уникнення передчасного припинення
фіскальної підтримки економіки. Така підтримка має бути продовжена,
щонайменше, до кінця 2021 р. і забезпечити підживлення процесу відновлення
економіки та пом'якшення тривалих деструктивних ефектів пандемії.
В Україні дані щодо виконання планових видатків бюджету за січень-вересень 2020
року та збільшення обсягів фінансування до попереднього року дозволяють
ідентифікувати фактичні пріорітети витрачання бюджетних коштів. Це соціальний
захист і забезпечення населення та обслуговування державного боргу, в яких
переважають захищені статті бюджету. З іншого боку, великими обсягами
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недофінансування відзначалися функції державного управління, оборони, охорони
здоров'я, духовного і фізичного розвитку.
Дефіцит державного бюджету України за січень-вересень 2020 р. становив 81,7
млрд грн або 2,8% ВВП. Помітне відставання дефіциту від планового розміру
обумовлювалося слабкою динамікою залучення державних позик.
Ключовими тенденціями на ринку ОВДП у січні-вересні 2020 р. стали: 1) нестійкий
характер попиту на ОВДП з боку внутрішніх інвесторів, що викликало стрибки
дохідності і нерівномірний характер надходження позичкових коштів; 2) припинення
надходження іноземного капіталу, що виливалося у звуження місткості ринку та
генерувало ризики для стабільності платіжного балансу; 3) помітне зниження
номінальних та реальних відсоткових ставок за ОВДП відносно початку року при
деякому зростанні ставок у серпні-жовтні.
На внутрішньому фінансовому ринку вартість залучення державних позик у
приватних кредиторів – 9,9% за гривневими інструментами, 3,3% за доларовими і
2,2% за євро – була суттєво нижчою від вартості позик Уряду на міжнародному ринку
капіталів (7,25% у доларах США і 4,38% у євро).
Але поточний рівень відсоткових ставок за ОВДП, згідно з нашими оцінками,
знаходиться на межі економічно обґрунтованого рівня відсоткових ставок. За
результатами нашого дослідження в Україні номінальні та реальні відсоткові ставки
за ОВДП у жовтні були на ¼ чи ½ вищими, ніж у країнах із співставним ступенем
ризиків для інвесторів.
Наростання негативних тенденцій у сфері державних фінансів частково пов’язане з
архаїчною монетарною політикою НБУ та його небажанням реагувати на нові
виклики і потреби країни. Започаткування Національним банком програми викупу
активів (в т. ч. ОВДП) могло б стати важелем відновлення нормальної кривої
дохідності на ринку, стримування зростання вартості державних позик та уникнення
колапсу державних фінансів при обмеженому доступі до ринкового фінансування.
За результатами аналізу індикаторів боргової стійкості встановлено: в Україні
порушуються критерії боргової стійкості за трьома з п'яти ключових індикаторів, а
проблеми боргової стійкості та міжнародної платоспроможності знову стають
актуальними. Так, відносно доходів бюджету державний і гарантований борг
становив 231,7% при критично допустимому рівні 200%. Валовий зовнішній борг
України складав 208,1% експорту, що було вищим від гранично допустимого
показника - 200%. А відношення короткострокового зовнішнього боргу до міжнародних резервів досягає 171,1%, при граничному рівні цього індикатора – 100%.
В останні місяці умови зовнішніх запозичень для суб'єктів економіки України йшли
врозріз із загально-світовими тенденціями і залишалися несприятливими.
Середньозважена ринкова дохідність суверенних єврооблігацій України в кінці
жовтня становила 7,9% річних, підвищившись на 2,1 в.п. відносно початку року.
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У січні-вересні 2020 Уряд України залучив близько 4 млрд дол. США зовнішніх
ринкових позик, а від розміщення валютних ОВДП до бюджету отримано 3,3 млрд
дол. США. При цьому попит на валютні ОВДП штучно стримувався встановленням їх
низької дохідності – 3,3% у доларах США і 2,2% у євро. На нашу думку, Уряд міг би
тимчасово збільшити обсяги емісії валютних ОВДП, запропонувавши інвесторам
дохідність на рівні 5-6% у доларах США. Такий антикризовий захід дозволив би
використовувати валютні заощадження економічних суб'єктів України як кредитний
ресурс для Уряду і зменшити його хронічну залежність від зовнішніх запозичень.
В контексті проблем епідеміологічного та економічного характеру, з якими
сьогодні стикається Україна, вкрай актуальними завданнями є збільшення
потенціалу для залучення позичкового фінансування Урядом та налагодження
ефективної координації фіскальної та монетарної політики. Першочерговими
заходами для їх вирішення мали б стати:
• продовження циклу зниження облікової ставки НБУ для монетарного
стимулювання економіки і наближення рівня ставок в Україні (в т. ч. і за ОВДП) до
країн з аналогічними фінансово-економічними умовами і ризиками;
• формування повноцінної інфраструктури вторинного ринку ОВДП та
запровадження державного контролю за виконанням банками-первинними
дилерами їх зобов’язань як маркет-мейкерів вторинного ринку,
• реалізація програми QE - «кількісного пом’якшення» у 2021 р. із дотриманням
кількісних лімітів викупу облігацій на вторинному ринку та проведенням зваженої
комунікаційної політики НБУ (для управління інфляційними очікуваннями при QE),
• подолання регуляторних перешкод з боку НБУ для банків щодо їх вкладень у
валютні ОВДП,
• підвищення зацікавленості фізичних осіб інвестувати їх заощадження у
державні цінні папери через спрощення доступу до ринку та зменшення
трансакційних витрат, у т. ч. і на придбання валютних облігацій,
• тимчасове підвищення Мінфіном відсоткових ставок за валютними ОВДП для
розширення попиту на них при зменшенні обсягів емісії таких інструментів після
стабілізації економічної ситуації в Україні,
• розблокування співпраці з МВФ та іншими міжнародними організаціями для
продовження безперебійного фінансування програм кредитної підтримки України.
Окреслені заходи мають забезпечити пом’якшення фінансових обмежень для Уряду
і посилення стабілізаційного потенціалу фіскальної та монетарної політик в Україні
для зменшення негативних ефектів пандемії та надання відчутної підтримки посткризовому відновленню економіки.
Матеріал підготовлено:
д-ром екон. наук Тетяною Богдан,
д-ром екон. наук Костянтином Швабієм
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