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ЗМІСТ 

Вступ 4 

  
Розділ 1. Загальні особливості фіскальної політики в країнах ЦСЄ   

1.1. Необхідні визначення  

1.2. Загальні тенденції  

1.2.1. Динаміка сальдо бюджету країн ЦСЄ  

1.2.2. Траєкторія фіскальної політики в Україні   

1.3. Труднощі визначення рівноважного сальдо бюджету  

1.4. Етапи фіскальної політики  

1.4.1. Фінансова стабілізація (1989─1994 рр.)  

1.4.2. Перехід до стійкого економічного зростання (1995─1999 рр.)  

1.4.3. Підготовка до вступу до ЄС (2000–2004 рр.)  

1.4.4. Виконання Маастрихтських вимог після вступу до ЄС (2004–

2008 рр.) 
 

1.4.5. Нейтралізація наслідків світової фінансової кризи (2008─2013 

рр.)   
 

1.4.6. Приєднання до Європейського валютного союзу (для 

більшості країн ─ орієнтовно з 2014 р.) 
 

Висновки до розділу  

  
Розділ 2. Функціональні механізми фіскальної політики  

2.1. Попередні зауваження   

2.2. Засадничі функціональні зв’язки   

2.2.1. Механізми впливу на сукупний попит  

2.2.2. Чинники сукупної пропозиції  

2.2.3. Зв’язок з інфляцією  

2.2.4. Зв'язок з монетарною політикою  

2.2.5. Проблема “подвійного дефіциту” ─ бюджету і поточного 

рахунку   

2.2.6. Потоки капіталу  

2.2.7. Ендогенність у циклі ділової активності  

2.2.8. Тотожність Рікардо  
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2.3. Особливості антикейнсіанських ефектів  

2.3.1. Механізми сукупного попиту  

2.3.2. Механізми сукупної пропозиції  

2.4. Загальний огляд моделей фіскальної політики  

2.4.1. Класична школа  

2.4.2. Кейнсіанська школа  

2.4.3. Моделі з врахуванням сукупної пропозиції  

2.4.5. Моделі нелінійного зв’язку  

2.4.6. Моделі міжчасової оптимізації  

2.4.8. Особливості відкритої економіки  

Висновки до розділу  

  
Розділ 3. Теоретичні моделі фіскальної політики   

3.1. Моделі класичної школи   

3.1.1. Модель Найта─Мейсона  

3.1.2. Розширена модель Лейдермана─Разіна  

3.2. Кейнсіанські моделі   

3.2.1. Модель IS─LM  

3.2.2. Модель Манківа─Саммерса   

3.2.3. Модель Манделла─Флемінга  

3.3. Врахування сукупної пропозиції   

3.3.1. Модель АD─AS  

3.3.2. Модель “залежної” економіки  

3.3.3. Модель Лейна─Перотті  

3.4. Моделі нелінійного впливу фіскальної політики   

3.4.1. Модель Бланчара  

3.4.2. Модель Перотті   

3.4.3. Модель Сатерленда  

3.5. Моделі міжчасової оптимізації  

3.5.1. Модель Бакстер  

3.5.2. Модель Redux  
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3.5.3. Модель Ганеллі  

Висновки до розділу  

  
Розділ 4. Результати емпіричних досліджень  

4.1. Вплив сальдо бюджету на доход  

4.2. Дослідження нелінійних ефектів фіскальної політики  

4.3. Оцінка механізмів “витіснення” для фіскальної політики  

4.4. Ідентифікація проблеми “подвійного дефіциту” ─ бюджету і 

поточного рахунку  

4.5. Оцінки фіскальної політики для перехідних економік  

4.7. Чинники cальдо бюджету  

Висновки до розділу  

  
Розділ 5. Стійкість фіскальної позиції за умов високої міжнародної 

мобільності капіталу  

5.1. Потоки капіталу і сальдо бюджету  

5.1.1. Загальні зауваження  

5.1.2. Зв’язок між потоками капіталу і сальдо бюджету  

5.1.3. Проблема довгострокової стійкості експансійної фіскальної 

політики  

5.2. Стійкість фіскальної позиції   

5.2.1. Теоретичні засади визначення фіскальної стійкості  

5.2.2. Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості     

5.3. Емпіричні оцінки стійкості фіскальної позиції  

для країн ЦСЄ та України  

5.3.1. Тест Гренджера на взаємну причинність  

5.3.2. Коінтеграційний тест Джохансена  

Висновки до розділу 
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Розділ 6. Міжчасова стратегія фіскальної політики в 

євроінтеграційному процесі  

6.1. Механізми реалізації міжчасових ефектів фіскальної політики  

6.1.1. Проблема міжчасової ефективності фіскальної політики  

6.1.2. Функціональні зв’язки міжчасової моделі  

6.2. Вплив фіскальної політики на макроекономічні показники під час 

євроінтеграційного процесу 
 

6.2.1. Взаємодія сальдо бюджету і рахунків платіжного балансу  

6.2.2. Взаємодія сальдо бюджету і доходу  

6.3. Потенційний вплив світової фінансової кризи 2008─2009 рр.  

Висновки до розділу  

  Розділ 7. Фіскальна політика країн ЦСЄ під час світової 

фінансової кризи та її довгострокові наслідки  

7.1. Загальна характеристика антикризових дій  

7.2. Особливості антикризової фіскальної політики окремих країн  

7.2.1. Макроекономічний контекст  

7.2.2. Фіскальна політика окремих країн  

7.3. Чинники сальдо бюджету  

7.3.1. Вплив внутрішніх чинників  

7.3.2. Зовнішні впливи   

7.4. Пропозиції для економічної політики  

7.4.1. Аналіз вихідних умов для фіскальної політики  

7.4.2. Суперечливий характер посткризової фіскальної політики  

7.4.3. Пропозиції для окремих країн  

Висновки до розділу  

  Розділ 8. Стратегія фіскальної політики України (міжчасовий 

аспект)  

8.1. Ефективність фіскальної політики України  

8.1.1. Пропозиції щодо післякризової фіскальної політики  

8.1.2. Вибір стратегії фіскальної політики  

8.1.3. Загальна характеристика фіскальної політики  

8.1.4. Функціональні залежності фіскальної політики в Україні  
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8.1.5. Особливості вибору стратегії фіскальної політики  

8.2. Цільові орієнтири фіскальної політики як елемента 

євроінтеграційної стратегії  

8.2.1. Вихідні позиції  

8.2.2. Часова траєкторія сальдо бюджету  

8.3. Інструментальні чинники реалізації фіскальної компоненти 

євроінтеграції  

8.3.1. Підходи до формування бюджету  

8.3.2. Загальноекономічна координація фіскальної політики  

8.3.3. Інституційні питання  

Висновки до розділу  

Список використаних джерел  

Додатки  
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Таблиці  

1.1. Класифікація етапів фіскальної політики у країнах ЦСЄ  

2.1 Потенційний вплив фіскальної політики  

2.2. 

 

Теоретично передбачувані збільшення урядових видатків у 

закритій економіці  

 

3.1. 

 

Наслідки збільшення зайнятості у державному секторі  

(модель Лейна─Перотті) 

 

3.2. 

 

Наслідки збільшення податку на робочу силу (модель 

Лейна─Перотті) 

 

3.3. Вплив інструментів фіскальної політики у моделях відкритої 

економіки 

 

4.1. Емпіричні оцінки впливу сальдо бюджету на доход для 

промислових країн та країн, що розвиваються 

 

4.2. Емпіричні оцінки антикейнсіанського впливу сальдо бюджету 

для промислових країн та країн, що розвиваються 

 

4.3. Емпіричні оцінки механізмів “витіснення” під час фіскальної 

політики 

 

4.4. Емпіричні оцінки “подвійного дефіциту” ─ бюджету і поточного 

рахунку 

 

4.5. Емпіричні оцінки впливу сальдо бюджету для перехідних 

економік 

 

5.1. Тест Гренджера для показників агрегованого сальдо бюджету 

окремих груп країн та процентної ставки LIBOR 

 

5.2.  Тест Гренджера для показників бюджету окремих країн та 

процентної ставки LIBOR 

 

5.3. Наслідки підвищення процентної ставки LIBOR  

5.4. Тест Гренджера на взаємну причинність сальдо бюджету та 

різниці між реальною процентною ставкою і динамікою ВВП  

 

5.5. Тест Джохансена для показників сальдо бюджету та різниці між 

реальною процентною ставкою і динамікою ВВП 

 

5.6. Вплив сальдо бюджету на різницю між реальною процентною 

ставкою і динамікою ВВП 

 

5.7. Тести на стаціонарність державного зовнішнього боргу  

5.8. Тести стаціонарності для надходжень і видатків бюджету  

5.9. Тест Джохансена для надходжень і видатків бюджету  

5.10. Узагальнені результати тестів на фіскальну стійкість  

6.1. Структурні характеристики використаних моделей VAR/VEC  

7.1. Країни ЦСЄ: середній темп зростання ВВП (%), 1992─2008 рр.  

7.2. Країни ЦСЄ: чинники сальдо бюджету (з врахуванням циклу 

ділової активності) 

 

7.3. Країни ЦСЄ: чинники сальдо бюджету (врахування темпу 

зростання ВВП) 
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7.4. Країни ЦСЄ: функціональна структура урядових видатків (% від 

ВВП), 2005─2007 рр. (середнє значення) 

 

8.1 Основні позиції українського імпорту, 2004–2009 рр.  
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Рисунки  

1.1. Країни ЦСЄ: сальдо бюджету (% від ВВП), 1990–2011 рр.  

1.2. Країни ЦСЄ: урядові видатки (% від ВВП), 1990–2009 рр.  

1.3. Країни ЦСЄ: надходження до бюджету (% від ВВП), 1990–2009 

рр. 

 

1.4. Україна: фіскальні показники (% від ВВП), 1994–2012 рр.  

1.5. Країни ЦСЄ: зовнішній державний борг (% від ВВП), 1996–2009 

рр. 

 

1.6. Країни ЦСЄ: фактичні та рівноважні середні значення сальдо 

бюджету (% від ВВП), 1990─2011 рр. 

 

1.7. Країни ЦСЄ: сальдо рахунків платіжного балансу (% від ВВП), 

1990–2009 рр. 

 

1.8. Польща: плановані надходження з бюджету ЄС (€ млрд), 

2004─2013 рр. 

 

2.1. Функціональні зв’язки фіскальної політики  

2.2. Загальна характеристика впливу дефіциту бюджету на доход 

через механізми сукупного попиту і пропозиції 

 

2.3. Альтернативні пояснення антикейнсіанського впливу 

рестрикційної фіскальної політики 

 

2.4. Класифікація моделей фіскальної політики  

3.1. Експансійна фіскальна політика у моделі Манделла─ Флемінга 

(фіксований обмінний курс) 

 

3.2. Експансійна фіскальна політика у моделі Манделла─ Флемінга 

(плаваючий обмінний курс) 

 

3.3. Фінансування дефіциту бюджету для випадку обмеженої 

мобільності капіталу в моделі Манделла─Флемінга (фіксований 

обмінний курс) 

 

3.4. Фінансування дефіциту бюджету для випадку обмеженої мобіль-

ності капіталу в моделі Манделла─Флемінга (плаваючий обмін-

ний курс) 

 

 Вплив експансійної фіскальної політики в моделі AD─AS  

 Наслідки збільшення дефіциту бюджету в моделі AD─AS за умо-

ви залежності cукупної пропозиції від RER (фіксований обмін-

ний курс) 

 

 Наслідки збільшення дефіциту бюджету в моделі AD─AS за умо-

ви залежності cукупної пропозиції від RER (плаваючий обмінний 

курс) 

 

3.8. Варіанти кейнсіанського і антикейнсіанського впливу в моделі 

Перотті (І) 

 

3.9. Варіанти кейнсіанського і антикейнсіанського впливу в моделі 

Перотті (ІI) 

 

3.10. Залежність очікувань податкового тиску від величини             
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державного боргу в моделі Сатерленда 

5.1. Сальдо бюджету країн ЦСЄ (% від ВВП) і процентна  

ставка LIBOR (%), 1992─2009 рр. 
 

5.2. Країни ЦСЄ: процентна ставка (%), 1992–2010 рр.  

5.3. Країни ЦСЄ: критерій фіскальної самодостатності S2  

5.4. Показники tt yr  досліджуваних краін ЦСЄ, 1995─2009 рр.  

5.5. Україна: фактичні та рівноважні значення tt yr , 1996─2010 рр.  

5.6. Країни ЦСЄ: вплив сальдо бюджету (
tBD ) на різницю між 

реальною процентною ставкою і динамікою ВВП ( tt yr ) (за 

оцінками VAR/VEC-моделей) 

 

5.7. Україна: вплив сальдо бюджету (
tBD ) на різницю між реальною 

процентною ставкою і динамікою ВВП ( tt yr ) (за оцінками 

VAR/VEC-моделей) 

 

6.1. Взаємодія макроекономічних чинників у 

міжчасовому контексті євроінтеграції 

 

6.2. Країни ЦСЄ: траєкторії номінального і реального обмінних 

курсів, 1994─2010 рр.  

 

6.3. Траєкторія обмінного курсу в перехідній економіці  

6.4. Взаємна залежність сальдо бюджету і фінансового рахунку  

6.5. Взаємна залежність сальдо бюджету і поточного рахунку  

6.6. Взаємна залежність поточного рахунку і фінансового рахунку  

6.7. Вплив сальдо бюджету на динаміку промислового виробництва  

6.8. Вплив сальдо бюджету на динаміку ВВП  

6.9. Вплив сальдо бюджету на інвестиції (модель І)  

6.10. Вплив сальдо бюджету на обмінний курс (модель ІІ)  

6.11. Вплив сальдо бюджету на процентну ставку (модель ІI)  

6.12. Залежність сальдо бюджету від динаміки промислового 

виробництва 

 

6.13. Залежність сальдо бюджету від динаміки ВВП  

6.14. Залежність сальдо бюджету від інвестицій (модель І)  

6.15.   Залежність сальдо бюджету від обмінного курсу  

6.16. Залежність сальдо бюджету від процентної ставки (модель ІI)  

6.17. Вплив інвестицій на доход (модель І)  

6.18. Вплив доходу на інвестиції (модель І)  

6.19. Вплив обмінного курсу на доход (модель ІI)  

6.21. Вплив процентної ставки на доход (модель ІI)  

6.22. Вплив доходу на процентну ставку (модель ІІ)  

7.1. Країни ЦСЄ: темп зростання ВВП (% від ВВП), 1992–2011 рр.  

7.2. Країни ЦСЄ: державний борг (% від ВВП), 2005–2009 рр.  

8.1. Принципові питання вибору стратегії фіскальної політики  

8.2. Україна: фіскальні показники, 1996–2010 рр.  

8.3. Україна: вибрані макроекономічні показники, 1997–2010 рр.  

8.4. Україна: взаємний вплив сальдо бюджету, обмінного курсу,  
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процентної ставки і промислового виробництва 

8.5. Україна: взаємний вплив сальдо бюджету, обмінного курсу, 

процентної ставки і ВВП 

 

8.6. Орієнтири сальдо бюджету в Україні (% від ВВП), 2011–2030 рр.  

8.7. Надходження до державного бюджету в Україні та країнах ЦСЄ 

(% від ВВП), 1994─2007 рр. 
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ВСТУП  

  

Різноманітні питання фіскальної політики видаються засадничим еле-

ментом не лише успішного перебігу перехідного процесу та консолідації 

результатів фінансової стабілізації, де контрастне поліпшення сальдо бюдже-

ту має визначальне значення (Шевчук 2008а, с. 370─393), але й макроеконо-

мічного забезпечення стратегії євроінтеграції, що не завжди отримує належ-

ну увагу в теоретичному контексті або розглядається в надміру політи-

зованому вимірі ─ без докладного аналізу економічних імперативів. На наш 

погляд, інструментальні чинники фіскальної політики (вибір оптимального 

сальдо бюджету та рівня урядових видатків і надходжень до бюджету, 

визначення ефективної структури видатків державного сектора і податкового 

навантаження, способи фінансування дефіциту бюджету, доцільність аку-

мулювання державного боргу, особливості використання фіскальних інстру-

ментів для стабілізаційної політики тощо), не лише визначають перебіг 

початкових етапів європейської інтеграції, але й формують архітектуру 

стабілізаційної політики після вступу до Європейського Союзу (ЄС) та вико-

нання умов приєднання до Європейського валютного союзу (ЄВС).   

По-перше, сальдо бюджету, розмір державного боргу і довгострокова 

доходність урядових облігацій становлять три з п’яти Маастрихтських крите-

ріїв конвергенції. Усі країни ЄС повинні прагнути до обмеження дефіциту 

бюджету на рівні 3% від ВВП, а державного боргу ─ 60% від ВВП, що ство-

рює передумови для зниження вартості кредитних ресурсів внаслідок браку 

їхнього “витіснення” у приватному секторі та слугує своєрідним захисним 

“полісом” на випадок несприятливих захисних шоків, як це показує досвід 

кризових явищ 2008─2009 рр. Якби обидва фіскальних критерії неухильно 

дотримувалися, з певністю наслідки світової фінансової кризи не були б 

такими деструктивними для окремих країн “старої” (Греція, Ірландія, Іспанія, 

Португалія) і “нової” Європи (Румунія, Угорщина), додаючи песимізму щодо 

довгострокових перспектив єдиної європейської грошової одиниці ─ євро. 

Політика надмірного дефіциту бюджету в передкризовий період перешкоди-
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ла використанню повноцінних антикризових фіскальних стимулів у більшос-

ті європейських країн у 2009─2010 рр.    

По-друге, від параметрів сальдо бюджету залежать динаміка доходу 

(ВВП і промислового виробництва), інфляція і сальдо поточного рахунку 

(торговельного балансу), хоча теоретичні механізми зазначеного впливу мо-

жуть істотно відрізнятися залежно від зроблених припущень щодо гнучкості 

цін і заробітної плати, ефективності урядових видатків і окремих податків, 

поточних значень державного боргу та очікувань щодо його еволюції в часі 

тощо.  

По-третє, з проведенням фіскальної політики безпосередньо пов’язані 

найважливіші структурні перетворення. Найперше йдеться про обмеження 

частки державного сектора в економіці, реструктуризацію підприємств усіх 

форм власності, створення конкурентоспроможного експортного сектора, 

розвиток інфраструктури та людського капіталу, створення передумов для 

ефективного залучення іноземного капіталу. Поступово пріоритети зміщую-

ться у бік поліпшення якості послуг державного сектора, зміцнення фінансо-

вої системи, підвищення стійкості до макроекономічних шоків. На сьогодні 

серйозні виклики для майбутнього економічного зростання країн Централь-

ної і Східної Європи (ЦСЄ) створює переорієнтація урядових видатків на 

освіту і наукові дослідження, становлення сучасного ринку праці, а найбіль-

ше ─ функціонування пенсійної системи.   

По-четверте, важливе значення відіграє координація фіскальної і моне-

тарної політики. Відповідні залежності визначають успіх фінансової стабілі-

зації і формують динаміку реального обмінного курсу (англ. real exchange rate 

─ RER). Cпільне визначення цілей обох політик ─ фіскальної і монетарної ─ 

дозволяє мінімізувати відхилення від рівноважної траєкторії доходу і уник-

нути надмірних коштів стабілізаційної політики. Засобами монетарної полі-

тики можна як обмежувати можливості для надмірного збільшення дефіциту 

бюджету, так і заохочувати відхід від фіскальної дисципліни. З іншого боку, 

у відкритих економіках з високою мобільністю капіталу сальдо бюджету 
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визначає параметри пропозиції грошової маси та умови стерилізації монетар-

них ефектів платіжного балансу.  

Нарешті, фіскальна політика є важливою для профілактики кризових 

явищ. Не випадково, що в 2009─2010 рр. серйозних труднощів уникнула 

Естонія, де з початку декади досягнуто профіцит бюджету, а також Словенія 

і Словаччина, де підтримувався незначний дефіцит бюджету. Фіскальна дис-

ципліна обмежує зростання державного боргу і таким чином створює достат-

ній “запас міцності” для антикризових фіскальних стимулів, але потрібно 

враховувати переваги дефіциту бюджету як засобу створення належних під-

став для стійкого економічного зростання з високим рівноважним темпом 

(передусім за умови невисокого державного боргу), а на цій основі ─ підви-

щення добробуту економічних агентів.  

Загалом фіскальна політика має виразні індивідуальні риси, перебуваю-

чи у залежності від інших економічних “фундаментів” (рівноважний RER, 

умови торгівлі, вартість кредитних ресурсів тощо), інституційних чинників 

та політичної ситуації. Запропоноване дослідження наголошує потенційні 

переваги тимчасового збільшення дефіциту бюджету як чинника міжчасової 

оптимізації державного і приватного споживання, що становить одну з при-

вабливих (але не обов’язкових) рис процесу європейської інтеграції.   

Предметний аналіз прикладних аспектів фіскальної політики усклад-

нюється різноманіттям теоретичних концепцій та моделей ─ кейнсіанських і 

неокейнсіанських, класичних і неокласичних, нелінійного впливу урядових 

видатків і податків. У сучасному розумінні наслідки збільшення дефіциту 

бюджету можуть бути гетерогенними або істотно відрізнятися залежно від 

супутніх макроекономічних умов (рівень державного боргу, довіра до уряду, 

доступ до фінансових ринків, тощо), структури видатків і податків, характеру 

зроблених змін ─ перманентного (повністю передбачуваного) або стохастич-

ного (непередбачуваного), особливостей формування очікувань, залежності 

від циклу ділової активності, координації з монетарною політикою тощо.  

Відомі емпіричні дослідження підтверджують адекватність практично 

всіх моделей у контексті окремих країн та відмінних часових етапів і гори-
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зонтів. Подібним чином це стосується країн Центральної і Східної Європи 

(ЦСЄ), що становлять цілісний регіональний блок, який виявляє виразні спі-

льні риси, але не без індивідуальних підходів до проведення фіскальної полі-

тики. Якщо найбільші країни регіону ─ Польща, Румунія, Чехія, Угорщина, 

Словаччина ─ напередодні вступу до ЄС практикували збільшення дефіциту 

бюджету, то набагато обережнішою стратегією збалансованого бюджету 

характеризувалися країни Балтії, Болгарія і Словенія.  

Головна мета дослідження ─ вплив європейської інтеграції на умови 

проведення фіскальної політики в контексті відомих теоретичних моделей та 

способів їхнього емпіричного тестування. Нами проаналізовано еволюцію 

фіскальної політики залежно від тривалості перехідного процесу, динаміки 

макроекономічних показників, ступеня економічних перетворень та успіхів 

на шляху європейської інтеграції. Всебічно оцінено переваги і недоліки 

стратегії збільшення дефіциту бюджету напередодні вступу до ЄС як засобу 

оптимізації міжчасових ефектів фіскальної політики.  

Уважний розгляд досвіду фіскальної політики країн ЦСЄ, що зазнала 

помітних змін на відмінних етапах перехідного процесу та поглиблення євро-

пейської інтеграції (параметри сальдо бюджету коригувалися залежно від 

поставленої мети та зовнішніх і внутрішніх передумов), дозволяє визначити 

реалістичні орієнтири для фіскальної політики в Україні, яка за останнє деся-

тиліття залишає суперечливе враження, а останнім часом стала предметом 

гострих політичних суперечок. Якщо у 2000─2001 рр. контрастний перехід 

до профіциту бюджету став однією з найголовніших передумов відновлення 

економічного зростання, а в 2002─2003 рр. це сприяло консолідації результа-

тів фінансової стабілізації, то у 2004 р. не менш вагоме погіршення сальдо 

бюджету стало “пусковим механізмом” серйозної фінансової кризи, яку вда-

лося нейтралізувати заходами рішучого збільшення податкових надходжень з 

початку 2005 р. В наступні роки підтримувався невеликий дефіцит бюджету, 

але з початком світової фінансової кризи (осінь 2008 р.) Україна поповнила 

перелік країн, що характеризуються надмірним дефіцитом бюджету (понад 

10% від ВВП) та прискореним акумулюванням державного боргу.  
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Вітчизняний досвід 2000 і 2005 рр. підказує доцільність якнайшвидшо-

го отримання хоча б невеликого профіциту бюджету, що з певністю нейтралі-

зує інфляційні очікування і відновить довіру до економіки, проте в урядових 

та академічних колах домінує філософія дефіцитного бюджету. Це не супере-

чить практиці більшості країн ЦСЄ, однак слід розрізняти вагомі відмінності, 

головними з яких є ступінь довіри інвесторів та доступ до світових фінансо-

вих ринків. Додаткове тло становлять функціональні залежності фіскальної 

політики (вплив на доход та інвестиції, процентну ставку і обмінний курс, 

зворотна залежність сальдо бюджету від зазначених показників, зв’язок з 

інституційними чинниками), які можуть істотно відрізнятися, що вимагає 

відмінних підходів до фіскальної політики. Присутність переваг дефіциту 

бюджету в Польщі або Чехії аж ніяк не означає, що це гарантує подібну 

ефективність експансійної фіскальної політики в Україні. Приклад Угорщини 

переконує, що може бути якраз навпаки. Подібно до більшості країн ЦСЄ 

Угорщина напередодні вступу до ЄС збільшила дефіцит бюджету в очікуван-

ні на довгострокові переваги такої стратегії фіскальної політики, однак в 

2006 р. перед загрозою повноцінної фінансової кризи була змушена перейти 

до скорочення урядових видатків та підвищення податків.    

У дослідженні вирішено низку практичних завдань:  

1) проведено класифікацію основних етапів фіскальної політики країн 

ЦСЄ; 

2) систематизовано функціональні механізми фіскальної політики 

(відповідно до існуючого різноманіття сучасних теоретичних моделей i кон-

кретних макроекономічних умов країн ЦСЄ);  

3) зроблено аналітичний огляд існуючих емпіричних досліджень 

впливу фіскальної політики на основні макроекономічні показники (доход, 

процентну ставку, обмінний курс, інвестиції та сальдо поточного рахунку); 

4) на основі існуючих теоретичних і практичних підходів проведено 

оцінку стійкості фіскальної позиції для країн ЦСЄ та України;  

5) оцінено емпірично взаємний вплив сальдо бюджету та найважли-

віших макроекономічних показників для країн ЦСЄ i України;  
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6) проаналізовано особливості антикризової фіскальної політики країн 

ЦСЄ в 2008─2010 рр.; 

7) визначено загальні передумови i конкретні напрями фіскальної 

політики в Україні, що враховує досвід країн ЦСЄ та основні функціональні 

зв’язки між сальдо бюджету, економічним зростанням, платіжним балансом i 

ціновою динамікою.    

Фінансова криза 2008─2009 рр. стала зручною нагодою для тестування 

відмінного використання фіскальної політики як інструмента макроекономіч-

ної стабілізації. Як зауважує відомий дослідник проблематики перехідних 

(або трансформаційних) економік А. Ослунд, упродовж року акценти радика-

льно змінилися: якщо восени 2008 р. у центрі уваги перебували країни Балтії, 

то через рік найбільше уваги привертають проблемні країни Півдня Європи 

─ Греція, Іспанія, Португалія та Італія (Aslund 2010, p. 2). З осені 2010 р. до 

них додалася Ірландія, що ще три-чотири роки тому називалася не інакше як 

“кельтським тигром” і слугувала для країн ЦСЄ прикладом радикального 

реформування, а для країн ЦСЄ ─ зразком стрімкого прискорення економіч-

ної динаміки на технологічній основі. Економісти перестали обговорювати 

доцільність девальвації латвійського лата чи естонської крони, а натомість 

зосередилися на уроках Латвії і Естонії для Греції. Відомий американський 

економіст Ф. Бергстен (Fred Bergsten) наголошує, що відсутність девальвації 

грошових одиниць країн Балтії стала найбільшою несподіванкою (Aslund 

2010, р. IX). Натомість країнами Балтії дуже ефективно використано 

переваги  “фіскальної девальвації”, що передбачала зниження заробітної пла-

ти та скорочення кількості працюючих у державному секторі.  

Інші країни ЦСЄ, як Польща, Словаччина чи Чехія,  не практикували 

подібного радикального скорочення урядових видатків та підвищення подат-

ків, але реалізовані програми дискретного фіскального стимулювання були 

незначними порівняно з промисловими країнами. Переважно країни регіону 

зосередилися на заходах щодо збільшення надходжень до бюджету. Певні 

переваги для нейтралізації кризових явищ засобами фіскальної політики було 



 18 

створено порівняно незначним державним боргом та невисоким рівнем пере-

розподілу доходу через державний бюджет, порівнюючи з країнами Західної 

Європи, а також низькими податковими ставками. Додатковою перевагою 

стала відсутність масових протестів під час програм скорочення урядових 

видатків та підвищення податків, навіть у країнах, що були змушені зверну-

тися за допомогою до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших 

міжнародних фінансових організацій: Угорщині, Румунії, Латвії і Литві.    

Структура монографії  

У розділі 1 “Загальні особливості фіскальної політики в країнах ЦСЄ” 

зроблено аналітичний огляд загальних тенденцій, ідентифіковано засадничі 

труднощі визначення рівноважного сальдо бюджету та проаналізовано 

окремі етапи фіскальної політики. В розрізі окремих груп країн ЦСЄ 

охарактеризовано динаміку сальдо бюджету та його рівноважних значень, що 

дозволило виявити панівні тенденції і систематизувати можливі механізми 

впливу фіскальної політики для конкретних країн. На підставі зроблених 

узагальнень фіскальну політику останніх двох десятиліть  та її екстраполяцію 

на декілька майбутніх років поділено на декілька етапів, що відрізняються 

поставленою метою та поєднанням сприятливих обставин і ризиків: 1) фінан-

сової стабілізації ─ 1989–1994 рр., 2) переходу до стійкого економічного 

зростання ─ 1995–1999 рр., 3) підготовки до вступу до ЄС ─ 2000–2004 рр., 

4) виконання Маастрихтських вимог після вступу до ЄС ─ 2004–2008 рр.,     

5) нейтралізації наслідків світової фінансової кризи ─ 2008–2013 рр.,             

6) приєднання до ЄВС (для більшості країн ─ орієнтовно з 2014 р.). Поперед-

ній аналіз траєкторії фіскальної політики в Україні забезпечує необхідні 

передумови для позиціонування вітчизняної ситуації у східноєвропейському 

контексті.  

У розділі 2 “Функціональні механізми фіскальної політики” зроблено 

аналітичний огляд засадничих функціональних механізмів фіскальної політи-

ки з боку сукупного попиту (процентна ставка, обмінний курс, залежність 

приватного споживання від доходу після оподаткування, попит на гроші, 
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ефект добробуту) і сукупної пропозиції (продуктивність праці, податковий 

тягар, ефективність державних інвестицій, заробітна плата, умови торгівлі), 

що відбиває сучасні погляди на фіскальну політику. Охарактеризовано 

особливості зв’язку між сальдо бюджету та інфляцією, “подвійного дефіци-

ту” ─ бюджету і поточного рахунку, взаємодії фіскальної і монетарної полі-

тики, впливу на потоки капіталу, дискусії навколо дотримання тотожності 

Рікардо. Окремо проаналізовано особливості нелінійного впливу фіскальної 

політики залежно від значень дефіциту бюджету, рівня державного боргу, 

довіри до урядової політики тощо, що дозволяє отримати збільшення доходу 

під час скорочення дефіциту бюджету. Такий вислід заперечує стандартну 

кейнсіанську інтерпретацію наслідків фіскальної політики і дозволяє тверди-

ти про антикейнсіанські ефекти.  Розділ завершено інформативним оглядом 

моделей фіскальної політики: кейнсіанських і неокейнсіанських, класичних і 

неокласичних, з врахуванням сукупної пропозиції, нелінійного зв’язку між 

дефіцитом бюджету і доходом, міжчасової оптимізації. 

У розділі 3 “Теоретичні моделі фіскальної політики” представлено 

декілька найважливіших макроекономічних моделей, що використовуються 

для аналізу фіскальної політики. З-поміж моделей класичної школи вибрано 

моделі Найта─Мейсона і Лейдермана─Разіна. Розгляд декількох кейнсіансь-

ких моделей ─ IS─LM, Манківа─Саммерса і Манделла─Флемінга ─ дозволяє 

зрозуміти логіку альтернативного погляду на механізми короткочасного 

впливу фіскальної політики. Моделі з врахуванням сукупної пропозиції на 

зразок АD─AS чи “залежної” економіки пропонують проміжний погляд на 

фіскальну політику, порівнюючи з екстремальними класичною і кейнсіансь-

кою позиціями. Різноманітні механізми нелінійного впливу фіскальної полі-

тики, що виявляються під час скорочення дефіциту бюджету, проаналізовано 

за допомогою моделей Бланчара, Перотті і Сатерленда. Для інформаційної 

повноти розділ завершено оглядом сучасних неокласичних та неокейнсіан-

ських моделей міжчасової оптимізації.  
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У розділі 4 “Результати емпіричних досліджень” узагальнено оцінки 

впливу фіскальної політики на доход, приватне споживання, інвестиції та 

сальдо поточного рахунку (торговельний баланс) для промислових країн і 

країн, що розвиваються, а також змішаних виборок. Окремо систематизовано 

емпіричні оцінки для країн ЦСЄ, України та інших перехідних економік. 

Розділ завершено стислим оглядом чинників фіскальної дисципліни. 

У розділі 5 “Cтійкість фіскальної позиції за умов високої міжнародної 

мобільності капіталу” проаналізовано зв’язок між потоками капіталу і сальдо 

бюджету, розглянуто теоретичні засади і практичні підходи до визначення 

фіскальної стійкості, а також подано результати емпіричного тестування 

стійкості фіскальної політики країн ЦСЄ та України. Отримані результати 

становлять практичний інтерес з погляду пояснення контрастного погір-

шення сальдо бюджету окремих країн напередодні вступу до Європейського 

союзу (ЄС) в теоретичному контексті міжчасової оптимізації державного і 

приватного споживання, коли зовнішні запозичення слугують засобом підви-

щення добробуту за рахунок перерозподілу боргових зобов’язань між поточ-

ним і майбутнім поколіннями.  

У розділі 6 “Міжчасова стратегія фіскальної політики у євроінтеграцій-

ному процесі” представлено теоретичні аргументи та емпіричні оцінки між-

часових ефектів фіскальної політики для країн ЦСЄ. Відповідні переваги 

виглядають найпереконливішими для Польщі. Наприкінці розділу стисло 

охарактеризовано потенційний вплив світової фінансової кризи 2008─2009 

рр. на умови реалізації міжчасової стратегії фіскальної політики. 

У розділі 7 “Фіскальна політика країн ЦСЄ під час світової фінансової 

кризи та її довгострокові наслідки” подано загальну характеристику антикри-

зових дій у царині фіскальної політики, а також їхній перебіг в окремих 

країнах, оцінено емпірично внутрішні та зовнішні чинники сальдо бюджету, 

охарактеризовано пропозиції для фіскальної політики, що розглядаються в 

країнах ЦСЄ на перспективу або почали реалізовуватися станом на кінець 

2010 р.  
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У завершальному розділі 8 “Стратегія фіскальної політики України 

(міжчасовий аспект)” розглянуто пропозиції щодо післякризової фіскальної 

політики та засадничі елементи і особливості вибору стратегії фіскальної 

політики, включно з найважливішими функціональними залежностями саль-

до бюджету, проаналізовано цільові орієнтири фіскальної політики як еле-

мента євроінтеграційної стратегії, а також охарактеризовано інструментальні 

чинники реалізації фіскальної компоненти євроінтеграції.  

Основні висновки 

Усвідомлене використання переваг євроінтеграції, яка підвищила дові-

ру до економік країн ЦСЄ і послабила обмеження на фінансування державно-

го боргу, не заперечує використання дефіциту бюджету задля вирішення од-

ного з головних завдань перехідного процесу ─ конвергенції до рівня доходу 

країн ЄС. Зроблені емпіричні оцінки свідчать на користь моделі міжчасового 

споживання, оскільки: а) cпостерігається довгострокова сприятлива залеж-

ність економічного зростання загалом та інвестицій зокрема від дефіциту 

бюджету, що контрастує з переважно рестрикційним впливом у короткочас-

ному плані; б) погіршення сальдо бюджету має виразний зв’язок із збільшен-

ням припливу капіталу (окрім Словенії); в) дефіцит бюджету збільшує інвес-

тиції (окрім Латвії і Словенії) і переважно знижує процентну ставку (окрім 

Словенії); д) результуючі зміни обмінного курсу не перешкоджають динаміці 

ВВП і промислового виробництва. Загалом простежується слабкість двох 

cтандартних механізмів “витіснення” експансійного впливу дефіциту бюдже-

ту ─ через процентну ставку і обмінний курс. Зв’язок в дусі  “подвійного де-

фіциту” ─ бюджету і поточного рахунку ─ отримано для Чехії і Угорщини, 

але в Польщі та Словенії виявлено обернену залежність між сальдо бюджету 

і поточного рахунку.  

Найперспективніше логіка моделі міжчасового споживання простежує-

ться у Польщі, де дефіцит бюджету є сприятливим для економічного зрос-

тання на віддаленішу перспективу, сприяє збільшенню інвестицій і не 

супроводжується погіршенням сальдо поточного рахунку (подібно це стосує-
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ться припливу капіталу). Збільшення доходу – промислового виробництва і 

ВВП – принаймні не погіршує сальдо бюджету, що дозволяє сподіватися на 

підтримання довгострокової стійкості фіскальної позиції. 

Станом на початок світової фінансової кризи (осінь 2008 р.) суттєвих 

побоювань щодо фіскальної стійкості не виявлено для Польщі, Словенії, 

Хорватії і Чехії, попри істотні відмінності у значеннях державного боргу та 

інших фіскальних показників. Подібною є ситуація в Україні, де лише дина-

міка державного зовнішнього боргу викликає сумніви щодо стаціонарності. 

Дуже переконливо підтверджено брак фіскальної стійкості для Угорщини.  

Оцінюючи стратегічне позиціонування відповідно до зробленої класи-

фікації етапів фіскальної політики у країнах ЦСЄ, Україна знаходиться на 

етапі переходу до стійкого економічного зростання, який умовно відповідає 

стану країн ЦСЄ в другій половині 1990-х років, що передбачає подібність 

поточних цілей фіскальної політики: запобігання надмірному погіршенню 

сальдо поточного рахунку, підвищення довіри до економіки, оптимізація зов-

нішніх запозичень. Практичний досвід застерігає від акумулювання держав-

ного боргу понад доволі низьке “порогове” значення, яке не перевищує 

25─30% від ВВП у порівняно сприятливі періоди економічного зростання.  

В Україні поки що не створено належних передумов для міжчасової 

оптимізації приватного і державного споживання, оскільки: а) збільшення 

дефіциту бюджету має виразний рестрикційний вплив ─ коротко- і довгост-

роковий, б) спостерігається потужний “подвійний дефіцит” – бюджету і по-

точного рахунку, в) сальдо бюджету далі виступає своєрідним “якорем” для 

динаміки цін та обмінного курсу, г) немає можливостей поліпшення сальдо 

бюджету за допомогою девальвації гривні, оскільки це провокуватиме інф-

ляційні настрої і перешкоджатиме відновленню ВВП, д) зберігається висока 

вартість урядових запозичень. За таких умов доцільно утриматися від збіль-

шення дефіциту бюджету. Оптимальною видається така часова траєкторія 

вітчизняного сальдо бюджету: стрімке локальне поліпшення сальдо бюджету 

в 2013─2016 рр., що змінюється не менш контрастним середньостроковим 
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послабленням фіскальної політики (після отримання належних гарантій 

успішного завершення євроінтеграційного процесу) і наступним підтриман-

ням поміркованого дефіциту бюджету. 


