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Ніна Легейда магістр економіки: науковий співробітник Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій. Дослідницькі
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боргу, дефіциту та питань бюджету. Річне стажування в Управлінні
макроекономічних показників та кредитної політики Міністерства
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Непрямі субсидії в Україні: оцінка,
тенденції та наслідки для економічної
політики

Ніна Легейда

Анотація

В роботі розглядаються різноманітні види непрямої державної підтримки
економічної діяльності підприємств, такі як пільгове оподаткування,
різні види неплатежів, немонетарні розрахунки та інші. Хоча непрямі
субсидії існують в розвинених країнах також, наприклад, у вигляді
податкових пільг або пільгових кредитів, проблема неявного
субсидування економіки є особливо актуальною в країнах з перехідною
економікою, в першу чергу завдяки непрозорості та значним обсягам
таких субсидій. Спочатку досліджуються різні види непрямих субсидій,
роль держави в їх поширенні та оцінюється загальний обсяг непрямих
субсидій. Далі вивчаються більш конкретні питання: розподіл субсидій в
розрізі секторів економіки, серед підприємств різної форми власності та
серед різних регіонів. В кінці роботи пропонуються висновки для
подальшої економічної політики.
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1 Вступ

“Поганий уряд може зруйнувати економіку, не зважаючи на людський капітал
та ресурси” (Пол Грегорі, Університет міста Хьюстон, США, 2000)

Фіскальна політика відіграє значну роль у внутрішніх та зовнішніх
процесах економічного розвитку будь-якої країни. В багатьох країнах
держава є відповідальною за досить значну частку економічної
діяльності і може непрямо впливати на розподіл ресурсів в приватному
секторі. Така ситуація особливо характерна для країн з перехідною
економікою, в яких держава продовжує відігравати значну роль в
економічній політиці та зберігає значні видатки бюджету на економічну
діяльність. Міжнародний досвід вказує на те, що в країнах, які
здійснювали жорстку фіскальну політику на початку перехідного
процесу, спостерігаються вищі темпи економічного зростання, ніж в
тих, які проводили більш вільну фіскальну політику та не прагнули
скорочувати бюджетні видатки (IMF, 1998). В країнах з перехідною
економікою з нижчими темпами економічних реформ, в таких як,
наприклад, Україна, Росія, існують значні недоліки в інституційних
механізмах, що перешкоджають проведенню ефективної політики
управління доходами та видатками.

В ринковій економіці держава хоча і відіграє значну роль, але її роль
повністю відрізняється від ролі держави в плановій економіці. В нових
умовах основна роль держави полягає у наданні суспільних товарів та
послуг, а не у розподілі ресурсів та призначенні планів виробництва.
Приватні підприємства виконують основну частину економічної
діяльності в будь-якій вільній ринковій економіці. Основна функція
держави стягнення податків та надання соціальних послуг повинна
бути чітко визначеною та добре сфокусованою. Повинна бути чітка
зрозуміла межа між діяльністю приватного та державного сектору.

Видатки на економічну діяльність, незважаючи на зменшення їх обсягу,
продовжують перебувати серед найбільших категорій видатків бюджету
в багатьох країнах з перехідною економікою. Субсидії поширені в
розвинених країнах також. Такі субсидії, як субсидії на електроенергію,
водопостачання, транспорт та сільське господарство (це в основному
цінові субсидії) є характерними для багатьох індустріальних країн та
країн, що розвиваються. В більшості випадків вони є прозорими та
відображаються в офіційних бюджетних документах, наприклад, в
Німеччині та Австрії Міністерство фінансів готує річний звіт про субсидії,
включаючи втрати бюджету від надання податкових пільг. Відомим
прикладом субсидій в Європі, Канаді та Сполучених Штатах Америки є
цінова підтримка сільського господарства. У 20 столітті уряди Європи,
Північної Америки та Японії субсидіювали суднобудівництво та деякі
види громадського транспорту. Більша частка державних субсидій в
Сполучених Штатах припадає на військові програми.

Проблема бюджетного дефіциту виявилася досить гострою для країн з
перехідною економікою, включаючи й Україну. Частка доходів у ВВП
різко зменшилася в результаті падіння виробництва та звуження бази
оподаткування. Бюджетні видатки необхідно було приводити у
відповідність до отримуваних бюджетних доходів. Проблема дефіциту
залишалася актуальною досить тривалий час, так як уряд неохоче
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приймав заходи, спрямовані на зменшення бюджетних видатків.
Насправді, саме дефіцит використовувався для фінансування видатків,
значною мірою, поточних видатків бюджету. Під впливом зростаючої
критики стосовно значних обсягів бюджетних видатків на народне
господарство виникала все більша потреба їх поступового скорочення.
Незважаючи на це, обсяги державної підтримки значно не зменшилися,
набираючи все більше неявного характеру1.

В роботі тестується гіпотеза про те, що роль неявного субсидування, як
способу державної або недержавної підтримки підприємств, зростала з
початку перехідного періоду. Під впливом критики змінювалися різні
види субсидій; спочатку, непрямі субсидії замінили прямі, потім
виникла ціла послідовність різних видів непрямих субсидій.

Структура даної наукової роботи наступна. Спочатку розглядаються
поняття, види субсидій та можливі ефекти субсидій. Потім подається
детальний огляд різних видів непрямих субсидій. Наступна частина
роботи зосереджується на вимірюванні прямих та непрямих субсидій на
прикладі України. Нарешті, розглядаються більш детальні аспекти
субсидій: субсидіювання в розрізі секторів економіки, форми власності
підприємства, серед різних регіонів та ефект крос-субсидіювання.

2 Теоретичні, практичні та політичні
аспекти дослідження субсидій

Держава надає субсидії з метою підтримки певних підприємств або
споживачів. Слово ‘субсидія’ походить від латинського слова subsidium і
означає “допомога”.2 На даний момент не існує чіткого визначення
субсидії. Одним з найбільш поширених являється наступне: “Субсидія –
це форма державного втручання, в результаті якого ціна товару для
споживача стає нижчою за ринкову ціну, або вищою для виробників,
або що приводить до зниження витрат і для споживачів, і для
виробників завдяки прямій чи непрямій підтримці підприємств” (Andre
de Moor, 2000).

Зараз все ще триває дискусія щодо того, чи поняття субсидії повинне
включати лише грошові виплати, чи й непрямі форми державної
підтримки також. Логічно, здається, було б трактувати будь-яку форму
втручання, що викривлює ринкові механізми та призводить до штучної
зміни ціни товару, як субсидію. Різні інструменти торгівельної політики
такі, як імпортні тарифи та нетарифні бар’єри, обмеження експорту,
можуть визнаватися як субсидії, що діють непрямо через цінові сигнали,
а через фіскальні заходи.

Субсидію можна розглядати як негативний податок. Ціна виробника (Ps)
більша за ціну споживача (Pb) на величину субсидії (див. Графік 1). На

                                          
1 Поняття “неявні” та “непрямі” субсидії в цій роботі використовуватимуться в

тому ж самому значенні.
2 Більш детальне визначення субсидії можна подивитися в Compton’s

Encyclopedia: www.comptons.com/encyclopedia.
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рівні ціни P0, ринкової ціни, еластичності пропозиції (Es) та попиту (Ed)
приблизно рівні. Коли держава надає субсидію, ціна не зростає
обов’язково на повну величину субсидії, а наслідки субсидії
розподіляються між виробниками та споживачами. Споживачі виграють
від субсидії, коли співвідношення E d / E s є низьким, та виробники, коли
E d / E s є високим. Під час аналізу впливу субсидії використовуються 4
умови:

QD = QD (Pb),

QS = QS (Ps),

QD = QS,

Ps – Pb = s.

Графік 1
Ефект субсидії

Джерело: Pindyck та Rubinfeld (1998)

В цьому випадку ефект субсидії розподіляється порівну між
виробниками та споживачами. Споживачі отримують f + e + d,
виробники отримують a + b, величина субсидії складає - a - b - c - d - e
– f. Втрата ефективності дорівнює c. Субсидії створюють безповоротні
витрати (deadweight losses), що є різновидом економічної
неефективності, яку необхідно брати до уваги при визначенні
напрямків та проведенні заходів державної політики.

Поняття субсидія може мати різне значення для представників
громадськості. Тому виділяють декілька видів субсидій: субсидії на
економічну діяльність (включаючи субсидії на виробництво та експорт),
соціальні субсидії, міжбюджетні трансферти. Крос-субсидії на
економічну діяльність виникають в тому випадку, коли в результаті

Ціна

Кількість

S

D

s
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Po

Pb

Q0 Q1

a b

c

def
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субсидіювання одного сектору економіки, держава непрямо надає
підтримку іншому. Дана робота зосереджує увагу на дослідженні
субсидій на економічну діяльність, включаючи ефект крос-
субсидіювання інших секторів економіки.

Згідно з методологією Системи Національних Рахунків (OECD, 1997),
”субсидії – це гранти, які державні та приватні підприємства отримують
від уряду і що є додатковими виплатами до тих надходжень, які
виробники отримують від продажу своїх товарів та послуг”. Ці виплати
можуть не включатися до ринкової вартості виробленої продукції, але
можуть компенсувати певну частку виробничих витрат.

Субсидії на виробництво включають:

•  трансферти уряду збитковим підприємствам з соціальних або
інших міркувань, навіть якщо вони не дуже пов’язані з цінами
виробників;

•  субсидії на кожну одиницю виробленої продукції чи послуги,
включаючи субсидії на імпорт та експорт;

•  субсидії на оплату робочої сили, на використання факторів
виробництва, або на зменшення забруднення навколишнього
середовища.

Субсидії не включають:

•  виплати кінцевим споживачам (це скоріше соціальні пільги);

•  трансферти уряду на капітальні вкладення (це скоріше
капітальні трансферти);

•  субсидії на імпортовані товари, після того як вони з’явилися на
території держави-імпортера;

•  експортні субсидії, що включають відшкодування сплачених
податків на товари.

Експортні субсидії – це субсидії, що надаються вітчизняним виробникам,
які продають свою продукцію за кордоном. Згідно з теорією міжнародної
торгівлі, ці субсидії надаються державою з метою розподілу доходів,
підтримки певних секторів економіки та балансу поточного рахунку
товарів та послуг (Krugman, Obstfeld, 1996). Відомо, що такі субсидії
створюють різницю в цінах цих товарів на світовому та внутрішньому
ринках. Експортні субсидії стимулюють експорт. Вони можуть бути або
специфічними (тобто, фіксована сума на одиницю продукції), або ад-
валоремними (тобто, частка вартості, що експортується).

Субсидії можуть негативно впливати як на мікрорівні, так і на
макрорівні. На мікрорівні, вони можуть створювати перешкоди для
розвитку конкурентного середовища завдяки виникненню нерівних
умов господарювання, можуть приводити до неефективного розподілу
ресурсів, давати невірні ринкові сигнали, робити можливим існування
збиткових та неефективних підприємств і т. д. В результаті існування
прямих та непрямих субсидій податковий тягар не розподіляється
рівномірно серед підприємств всієї економіки. Ринково орієнтовані
підприємства та ті підприємства, що дотримуються жорстких бюджетних
обмежень, сплачують більшу частку податків в країнах з перехідною
економікою. На макрорівні, субсидії створюють навантаження на
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бюджет, перешкоди для вільної торгівлі, та в кінцевому результаті
приводять до втрат в добробуті окремих груп населення. Політичний
аспект проблеми полягає у можливостях для лобіювання інтересів
певними групами суспільства, пошуку ренти та корупції. В країнах з
перехідною економікою цей вплив ще більше підсилюється іншими
ефектами на економічне зростання.

Таким чином, обґрунтування надання субсидій часто виявляється
досить суперечливим. З однієї сторони, вони можуть бути бажаними з
соціальної точки зору, з іншої сторони, витрати можуть переважати
вигоди у вигляді вищих цін для споживачів, неефективному розподілу
ресурсів між різними споживачами та виробниками та втратами в
добробуті. Кожна субсидія надається за рахунок іншого суб’єкта
економічної діяльності. Отже, детальний аналіз суспільних вигод та
витрат потрібен для обґрунтування надання субсидії.

3 Непрямі або неявні субсидії

3.1 Поняття непрямих субсидій

Прямі, або явні субсидії за звичай відображаються в офіційних
бюджетних документах. Це субсидії у вузькому розумінні цього слова.
Непрямі, або неявні субсидії потрібно розглядати в широкому розумінні
цього слова. Поняття непрямої субсидії дуже тісно пов’язане з
економічним поняттям субсидії: “Непряма субсидія виникає тоді, коли
виробництво певного товару створює негативний вплив на треті
сторони (externality) – витрати для суспільства зі сторони товару чи
діяльності, які не відображається повністю у ринковій ціні, тому що ті,
які зазнають цього впливу, не приймають участі в ринковій операції.
Тому деякі реальні витрати виробництва та споживання не лягають на
виробника, який отримує субсидію від тих, хто в дійсності несе ці
витрати. Ціна товару, що продається за таких умов, є надзвичайно
низькою, а ринок викривленим “(Porter, 1997). Основна відмінність між
прямими та непрямими субсидіями в країнах з перехідною економікою
полягає в їх непрозорості та значному обсязі. Прямі субсидії отримує
зазвичай невелика кількість підприємств, більшість з яких являються
державними. Через широкий спектр непрямих субсидій, важко дати їм
чітке єдине визначення, і тому доцільніше розглянути їх різні категорії
окремо.

3.2 Види непрямих субсидій

3.2.1 Податкові видатки

В літературі з державних фінансів податкову політику вважають одним
з найважливіших джерел надання непрямих субсидій. Податкові
видатки визначають як ”заходи, що передбачають виключення,
розстрочення та звільнення частки доходів від оподаткування…
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Податкові видатки передбачають податкові пільги, податкові кредити та
розстрочення сплати податків для різних видів економічної діяльності”
(Marlow, 1995). Різні форми податкових видатків можна розглядати
подібними до державних видатків, і тому як частку державного
бюджету, а так, як вони пов’язані з економічною діяльністю, то їх можна
вважати різновидом непрямої підтримки підприємств. Податкові видатки
включають всі види податкової політики, що приводять до втрат
бюджетних надходжень. Деякі економісти стверджують, що не всі
податкові видатки можна розглядати як втрати бюджету, адже не всі
податкові видатки являють собою субсидії на економічну діяльність і не
всі можна трактувати як “погані” субсидії.

Відомо, що податкові субсидії мають розміщувальний (алокативний) та
дистрибутивний ефекти. Розміщувальний ефект податкових видатків
полягає в тому, що завдяки цьому ефекту ресурси, спрямовані на
певний вид економічної діяльності, відбираються з інших секторів
економіки. Це свідчить про те, що податкові видатки мають
альтернативні витрати (opportunity costs). Дистрибутивний ефект
податкових видатків полягає в тому, що вони впливають на розподіл
доходів та податкового навантаження серед суб’єктів різних видів
економічної діяльності. Ті, хто виграють від зниження податкового тиску
в результаті податкових субсидій, отримують таку ж вигоду, яку б вони
отримали від прямого призначення цих субсидій з бюджету. З цієї точки
зору податкові видатки та бюджетні видатки є дуже подібними та
можуть взаємозамінюватись.

Наступні фактори не дають можливості оцінити податкові видатки в
повному обсязі (Marlow, 1995):

1) “Податкові видатки створюють стимулюючі ефекти, що впливають
на економічну поведінку”.

Зменшення обсягів податкових видатків приведе до меншого
зростання бюджетних доходів, тобто, доходи бюджету від відміни
податкових видатків будуть нижчими за попередні втрати доходів
бюджету від надання цих податкових видатків.

2) “Податкові видатки - взаємозалежні”. В результаті зміни одних
податкових видатків можуть бути втрати в доходах в результаті змін
в інших категоріях бюджетних видатків.

3) “Відмова від певних податкових видатків може впливати на темпи
економічного зростання.” Економічний спад за звичай пов’язується
зі зменшенням податкових надходжень до бюджету, в той час як
економічне зростання веде до збільшення податкових надходжень.

Завдяки існуванню цих факторів нема чіткої відповідності між
податковими субсидіями та прямими бюджетними субсидіями. Не
зважаючи на їх подібність, вони зазвичай не трактуються однаковим
чином в бюджетах розвинених країн і подаються в додатку.

Серед податкових видатків можна виділити декілька категорій:

a. Звільнення від сплати податків, вільні економічні зони

Реалізація експериментів в різних галузях економіки, створення вільних
економічних зон та надання податкових пільг окремим підприємствам, з
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одного боку, призводить до значних прямих фіскальних втрат, у вигляді
втрат бюджетних надходжень (макро - ефект), з іншого боку, вони
приводять до неявних економічних втрат, адже відбувається
дискримінація інших підприємств та галузей, подавляється конкуренція
між підприємствами через створення нерівних умов для функціонування
підприємств, особливо коли такі пільги надаються окремим
підприємствам (мікро-ефект).

b. Субсидії у формі податкової заборгованості та заборгованості до
позабюджетних фондів (штрафи за несвоєчасну сплату податків
необхідно виключити),

Податкову та бюджетну заборгованість (заборгованість - це нараховані
виплати до бюджету, які не сплачені в зазначений строк) можна
розглядати як можливість для підприємств зменшити свої нараховані
податкові зобов’язання та податкове навантаження.

c. Списання або реструктуризація податкової заборгованості

Ці податкові видатки є особливо шкідливими, оскільки вони знищують
будь-який стимул підприємств сплачувати податки, знаючи, що в
майбутньому їх податкову заборгованість буде списано або
реструктуризовано. Це є характерною особливістю країн з перехідною
економікою. Несплата податкових зобов’язань може бути результатом
недоліків в податковій системі країни або відсутності фінансової
дисципліни, і є одним з основних видів м’яких бюджетних обмежень для
підприємств у країнах з перехідною економікою з низькими темпами
економічних реформ (Schaffer, 1997).

d. Ухилення від сплати податків

Ухилення від сплати податків мають дещо спільне з наданням
податкових пільг, але податкові пільги надаються самою державою, в
той час як ухилення від сплати податків є добровільною ініціативою
підприємств, які не сплачують податки, приховують прибутки і, таким
чином, отримують непрямі пільги. Часто це виявляється вигідним
керівникам підприємств (пошук ренти). Кінцевий результат для
держави – це втрати в бюджетних надходженнях.

3.2.2 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість між підприємствами є різновидом м’яких
бюджетних обмежень для підприємств. Інший термін, що
використовується в економічній літературі, – торговий кредит
(короткостроковий). Прострочену кредиторську заборгованість можна
розглядати як довгостроковий кредит.

Заборгованість підприємств, тобто кредиторська заборгованість
(несплачені зобов’язання підприємства постачальникам, робітникам, до
бюджету і т. д.) та дебіторська заборгованість (заборгованість окремому
підприємству іншими підприємствами та організаціями), існує не тільки
в країнах з перехідною економікою, але і в ринкових економіках також.
Вважається, що незначний обсяг кредиторської заборгованості може
сприяти збільшенню економічної ефективності. Торговий кредит широко
застосовується в західних ринкових економіках: 15-20% від ВВП у
Канаді, Сполучених Штатах, Великобританії, 40% у Франції, 55-60% в
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Японії (Shaffer, 1995): надавати кредит своїм покупцям вважається
нормальним явищем. Явище простроченого торгового кредиту також
присутнє в країнах з ринковою економікою. Ознака більш серйозних
проблем виникає тоді, коли борги між підприємствами стають значними
та тривалими. В індустріалізованих країнах банківські запозичення є
менш дорогими для підприємства, аніж запозичення від постачальника.
В країнах з перехідною економікою може спостерігатися зворотна
ситуація.

Виникнення заборгованості можна пояснити економічними та
інституційними факторами. Серед економічних найбільш важливими є:3

•  спосіб фінансування операцій підприємств: заборгованість між
підприємствами знижує трансакційні витрати та збільшує обсяги
реалізованої продукції. Таку заборгованість можна розглядати як
замінник банківського кредиту. Цей механізм фінансування
операцій особливо зручний у країнах з нерозвиненою
банківською системою та недосконалим ринком капіталу;

•  відповідь на шоки у змінах пропозиції та попиту: заборгованість
– це спосіб вирішити проблему браку ліквідності в результаті цих
шоків;

•  відповідь на введення жорстких умов щодо отримання кредитів:
перетік ліквідних коштів від багатих на ліквідність підприємств
до бідних на ліквідність підприємств;

•  спосіб підтримки збиткових підприємств, що фінансують свої
операції через акумулювання боргу.

Інституційні фактори включають відсутність ефективної процедури
банкрутства та ліквідації підприємств, використання заставного
механізму та виконання контрактів.

Серед простроченої заборгованості, енергетичні субсидії4, тобто,
заборгованість по сплаті рахунків за електроенергію, поряд з не
грошовими розрахунками за електроенергію (в цьому випадку можна
порахувати розмір неявної субсидії за дисконтною ставкою 30 %)
відіграють важливу роль, особливо в таких країнах з перехідною
економікою, як Росія та Україна. Робітники також можуть кредитувати
підприємство за рахунок неотримання заробітної плати. Крім
заборгованості між підприємствами в межах країни, існує заборгованість
перед підприємствами інших країн.

                                          
3 Це питання більш детально розглядається в Тенденціях Української

Економіки (UEPLAC), Вересень 1997.
4 В Росії заборгованість за сплату енергетичних ресурсів монополіям РАТ

‘Газпром’ та РАО ‘ЄЕС Росії’ становить значну частку неплатежів в
економіці. Ці компанії придбали частки декількох компаній шляхом заміни
простроченої дебіторської заборгованості на акції. Газпром зацікавлений в
придбанні підприємств чорної металургії та нафтохімічної промисловості, в
той час як ‘ЄЕС Росії’ зосереджує свою увагу на підприємствах кольорової
металургії (Pinto, Drebentsov, Morozov, 1999).
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3.2.3 Немонетарні розрахунки

Різні види бартеру: взаємозаліки, бартерні розрахунки в звичайному
розумінні цього слова, вексельні розрахунки та інші немонетарні
операції можна розглядати як певний різновид непрямих субсидій
також. Вони призводять насамперед до викривлення цінових сигналів,
труднощів у розрізненні між життєздатними та нежиттєздатними
підприємствами.

•  Податкові взаємозаліки

Податкову заборгованість можна сплачувати у вигляді товарів за ціною,
вищою за вартість товарів. Російські економісти (Brian, Drebentsov та
Morozov, 1999) пропонують оцінювати взаємозаліки за неринковими
цінами (off-market prices), припускаючи дисконтну ставку 30 %.

•  Бартер

Вважається, що номінальна ціна товарів, що постачаються по
бартерним розрахункам, є вищою за справжню ціну. Бартер допомагає
завищувати витрати підприємства та занижувати додану вартість.
Бартер можна розглядати як вид короткострокової позики.

Згідно з результатами огляду бартерних досліджень, проведеним ГІМД5,
на думку експертів, що досліджували цю проблему, найбільш
поширеними є чотири групи причин бартеру: 1) Недоліки економічної
політики: високі податкові ставки, неефективна процедура банкрутства
та уникнення реструктуризації підприємств, м’які бюджетні обмеження,
2) Нерозвинена банківська система: дефіцит оборотного капіталу,
обмежений обсяг кредитних ресурсів через високі кредитні ставки,
Картотека-2, 3) Слабкий ринок: концентрація ринкової влади,
дезорганізація, інфляція, демонетизація, 4) Слабке корпоративне
управління: ухилення від сплати податків, віртуальна економіка,
проблема основного суб’єкту (principal-agent), пошук ренти.

3.2.4 Банківські субсидії

Вітчизняні та іноземні банки також можуть непрямо кредитувати
економічну діяльність. Банківська система відіграє значну роль в
створенні м’яких бюджетних обмежень для підприємств в країнах з
повільними темпами економічних реформ (Schaffer, 1997). Старі
банківські кредити часто рефінансуються, або просто списуються.

Можна виділити декілька груп банківських субсидій:

•  Пільгові кредити, тобто, кредити за нижчими, чим ринкові
відсотковими ставками, або кредити під гарантію уряду, тобто, ті
кредити, що надаються підприємствам вітчизняними або іноземними
банками, при наданні яких держава виступає як гарант і які можуть
надаватися за постановами уряду.

•  Заборгованість підприємств по сплаті відсотків чи основної суми
кредиту, або заборгованість перед банками.

                                          
5 Проект Гарвардського інституту міжнародного розвитку в Україні.
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В країнах з ринковою економікою вітчизняні та іноземні банки часто
виступають кредиторами підприємств не тільки прямо, надаючи прямі
банківські кредити, але й непрямо також, коли підприємство не сплачує
відсотки, або основну суму боргу за кредитом вчасно.

•  Відсоткові виплати, які б підприємства виконали у тому випадку,
коли брали б кредити в фінансових установах, а не в
постачальників (у формі несплачених зобов’язань за товари, роботи
та послуги), тобто, втрачені прибутки банку. Всі невиплати можна в
певному аспекті розглядати як безвідсоткові кредити з бюджету, від
комерційних банків, робітників та інших підприємств.

3.2.5 Торгівельні субсидії

Непрямими субсидіями можна також вважати різні протекціоністські
заходи, направлені на захист вітчизняного виробника, наприклад,
імпортні квоти та цінову підтримку.

Ці субсидії є дуже поширеними в індустріалізованих країнах. Вони
захищають від конкуренції або неплатоспроможності. Наприклад, якщо
уряд США обмежує експорт автомобілів японського виробництва до
країни, американські виробники виграють від того в результаті
послаблення конкуренції та росту цін, хоча, очевидно, що американські
споживачі програють. Протекціонізм є дуже поширеним способом
субсидування вітчизняних виробників за рахунок іноземних виробників
у міжнародній торгівлі.

3.2.6 Інші непрямі субсидії, що надаються державою

Ця група охоплює державний контроль над цінами, спеціальні пільги в
отриманні державних замовлень або контрактів, пільги купувати
державні товари або послуги за нижчими від ринкових цінами,
можливість безкоштовного користування державними землями або
будівлями.

Розглянуті вище непрямі субсидій можна підсумувати у вигляді Таблиці
1:

В своїй роботі я в більшій мірі досліджую дві перші категорії субсидій:
податкові видатки та кредиторську заборгованість; та у меншій мірі
взаємозаліки та банківські субсидії.
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Таблиця 1
Непрямі субсидії на економічну діяльність

1. Податкові
видатки

•  Податкові пільги

•  Вільні економічні зони

•  Несвоєчасна сплата податків

•  Списання або реструктуризація
податкової заборгованості

•  Ухилення від сплати податків

2. Прострочена
кредиторська
заборгованість

•  Заборгованість між підприємствами в
межах території країни (торговий кредит)

•  Заборгованість по заробітній платі

•  Заборгованість перед підприємствами
інших країн

3. Немонетарні
розрахунки

•  Взаємозаліки

•  Бартерні операції

•  Векселі

4. Банківські
субсидії

•  Пільгові кредити (за нижчими ставками)

•  Кредити під гарантію уряду та
заборгованість по цим кредитам

•  Відсоткові виплати

•  Заборгованість перед банками

5. Торгівельні
субсидії

•  Будь-які протекціоністські заходи: митні
або інші регуляторні заходи зовнішньої
діяльності

6. Інші субсидії,
що надаються
державою

•  Пільги в отриманні державних замовлень

•  Пільги в закупівлі державних товарів та
послуг за пільговими цінами

•  Безкоштовне використання державних
земель або будівель

•  Державний контроль над цінами
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4 Прямі та непрямі субсидії в Україні

4.1 Прямі субсидії в Україні

В Україні протягом перехідного періоду держава продовжувала
підтримувати економічну діяльність, як і за радянських часів,
приділяючи менше уваги покращенню виконання своєї соціальної
функції – розвитку системи соціального захисту населення, освіти,
медичного обслуговування, і т. д. Одними з найважливіших категорій
бюджетних видатків залишалися субсидії підприємствам. Бюджетні
субсидії були в основному ціновими субсидіями й після цінової
лібералізації (в плановій економіці ціни встановлюються
адміністративно) потреба в них зменшилася. Певною мірою, на
початковому етапі перехідного періоду ці субсидії можна було
виправдати з соціальної точки зору (велика частка працівників була
зайнята на підприємствах), але вони сповільнювали процес
реструктуризації цих підприємств, процес їх приватизації, та сприяли
поширенню корупції. Менше бюджетних доходів лишалося на
фінансування соціальних видатків, що сприяло появі соціальної
заборгованості держави та заборгованості бюджетних організацій за
комунальні послуги. Результатом такої державної політики стали
бюджетні дефіцити з року в рік та зростання державного боргу.

Протягом перехідного періоду 1992-2000 років спостерігаються значні
зміни в структурі видатків Зведеного бюджету6. Відбулася зміна
пріоритетів уряду від видатків на народне господарство (43%
бюджетних видатків в 1992 році порівняно з 15% в 2000 році) до інших
видатків, серед яких видатки на соціальну сферу та обслуговування
державного боргу значно збільшилися в 2000 році (соціальні видатки
збільшилися з 28% в 1992 році до 42% в 2000 році, видатки на
обслуговування державного боргу збільшилися з 0,1% в структурі
бюджетних видатків в 1992 році до приблизно 13% в 2000 році) та
видатки на державну діяльність зросли удвічі. Скорочення видатків на
народне господарство стає навіть більш очевидним, якщо розглядати
видатки у відсотках від ВВП (див. Таблицю 2). Їх скорочення склало
більшу частку падіння загальних видатків.

                                          
6 Примітка: Зведений бюджет України складається з державного та місцевих

бюджетів. Він не включає бюджет Пенсійного фонду та інших
позабюджетних фондів.
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Таблиця 2
Україна: Видатки Зведеного бюджету, % від ВВП, 1992-2000 рр.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Видатки на
державну діяльність

3.4 4.7 4.7 4.7 4.5 5.5 4.5 4.0 5.3

Видатки на
соціальну, культурну
та наукову сфери

10.6 21.8 17.4 17.8 15.2 17.5 13.1 10.8 11.2

Видатки на народне
господарство

16.4 8.0 15.7 7.8 5.9 8.8 6.3 5.4 4.1

Видатки на житлово-
комунальне
господарство

n/a 1. 1.7 0.8 0.6 0.6 1.4 0.9 0.3

Видатки
Чорнобильського
фонду

2.3 1.3 1.9 1.7 1.9 1.9 1.4 1.1 1.0

Видатки на захист
навколишнього
середовища

n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1

Обслуговування
державного боргу

0.03 0.4 1.1 4.5 3.0 3.2 2.3 2.4 3.4

Державні цільові
фонди

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.8 1.2

Серед яких
Державний
інноваційний фонд

- - - - - - 0.2 0.2 0.0

Загальні видатки 38.2 38.6 44.9 37.0 33.1 37.1 30.4 27.2 27.0
Номінальний ВВП,
млн. грн.

50 1483 12038 54516 81519 92484 102593 127126 175000

Джерело: Звіти Державного казначейства України; розрахунки автора

Видатки на державну діяльність включають видатки на державне
управління, судову владу, міжнародну діяльність, національну оборону,
правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави. Соціальні
видатки та видатки на культурну та наукову діяльність включають
видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне
забезпечення, фундаментальні дослідження, культуру та мистецтво,
засоби масової інформації та фізичну культуру та спорт. Видатки на
народне господарство включають видатки на промисловість та
енергетику, будівництво, сільське господарство, лісове господарство,
рибальство та мисливство, транспорт та зв’язок, у 1997-2000 роках –
інші видатки, пов’язані з економічною діяльністю, поповнення
державних резервів, резервний фонд Кабінету Міністрів та бюджетні
позики.

Основну частку бюджетних субсидій (прямих бюджетних субсидій в
широкому розумінні цього слова) продовжують отримувати вугільна
промисловість (на яку припадає основна частка видатків на
промисловість та енергетику), будівництво, транспорт та сільське
господарство7. В структурі видатків Зведеного бюджету видатки на

                                          
7 Необхідно зазначити, що видатки на народне господарство не можна

розглядати як субсидії у вузькому розумінні цього слова. Вони можуть
включати певні видатки, пов’язані з іншими функціями держави.
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сільське господарство, транспорт, будівництво збільшилися, в той час
як видатки на промисловість та енергетику зменшилися (див. Графік 2).

Графік 2
Україна: Структура видатків Зведеного бюджету, повязаних з екномічною
дяльністю, 1997-2000 рр.

Джерело: Звіти про виконання бюджету Державного казначейства України

Серед інших державних видатків на економічну діяльність можна
виділити групу видатків, що займає проміжну позицію між прямими та
непрямими субсидіями суб’єктам економічної діяльності. Такі субсидії
відображаються в бюджеті та включають видатки Державного
інноваційного фонду, резервного фонду Кабінету Міністрів. Інші
видатки включають видатки на поповнення державних резервів,
бюджетні позики та видатки на виплату кредитів під гарантії уряду.

Державний інноваційний фонд було створено з метою збільшення
інноваційної діяльності підприємств, стимулювання розвитку нових
технологій і т.д. Але розподіл цих коштів завжди залишався сумнівним, і
найбільш ймовірно, що частина цих коштів направлялася на підтримку
поточної діяльності підприємств.

                                                                                                              
Наприклад, частину видатків на будівництво можна розглядати як соціальні
видатки, наприклад, ті видатки, спрямовані на надання житла
військовослужбовцям, надання кредитів на житло молодим сім’ям. Інша
частка видатків на будівництво спрямована на реставрацію пам’ятників.
Серед видатків на транспорт є видатки на компенсацію пільгового проїзду
для певних категорій населення. До видатків Чорнобильського фонду
включаються видатки, спрямовані на соціальний захист населення, яке
постраждало від катастрофи на Чорнобильській атомній станції, видатки,
пов’язані з переселенням населення з однієї території на іншу та державні
капітальні видатки. Але обсяг таких видатків не є значним.
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Протягом 1992-1999 років держава підтримувала підприємства шляхом
надання іноземних чи вітчизняних кредитів під гарантію уряду. Так як в
більшості випадків підприємства не повертали ці кредити, або не
сплачували відсотки, в кінці кінців уряд був змушений це робити, що
створювало додаткове навантаження на бюджетні видатки.

Інша група бюджетних видатків включає бюджетні позики за
пільговими умовами. Якщо вони не повертаються вчасно
підприємствами, ця форма прямої державної підтримки переходить в
непряму.

Незважаючи на все це, ці радикальні зміни в структурі бюджетних
видатків та чітко виражена тенденція скорочення видатків на народне
господарство у відсотках до ВВП не можуть показати справжню картину
ступеню втручання держави в економічну діяльність та й розмір самого
уряду (в цьому випадку поняття загального уряду може підійти більше).
Позабюджетні фонди, створені різними бюджетними організаціями,
могли б дещо більше пролити світло на ступінь державного втручання.8

Не маючи можливості отримувати більше бюджетних надходжень для
фінансування своїх видатків, уряд шукав непрямі шляхи для цього:
непрямі субсидії почали займати левову частку державної підтримки
підприємств, витісняючи непрямі субсидії.

4.2 Оцінка неявних субсидій в Україні та їх
динаміка

Широке розповсюдження непрямих субсидій в Україні можна пояснити
декількома факторами:

•  Практика субсидіювання економіки, збережена з радянських часів,
та обмежені ресурси для прямого фінансування видатків. Державні
підприємства виконували економічну діяльність, все в певній мірі
належало державі на початку перехідного періоду.

•  Вигода для певних впливових груп і для уряду також. Певною мірою
цей аргумент пов’язаний з попереднім ствердженням. Держава не
могла фінансувати свої видатки. Це привело до виникнення
заборгованості перед робітниками, різними соціальними групами
населення та заборгованості бюджетних організацій перед
енергопостачальними компаніями, що створювало стимули до
взаємно вигідного вирішення проблеми – взаємозаліків.

•  Поява сильних регіональних лоббі та використання вільних
економічних зон та територій зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності як інструменту регіональної політики.

•  Розбіжності між макроекономічною та мікроекономічною політикою
могли виступити вирішальним фактором в системі неплатежів (Pinto,
Drebentsov, Morozov, 1999). Макроекономічна політика була
спрямована на досягнення макростабілізації шляхом фіксації

                                          
8 У 2000 році уряд включив позабюджетні фонди (власні кошти бюджетних

установ) до зведеного бюджету, що збільшило обсяг бюджетних доходів та
видатків та сприяло більшій прозорості в бюджетному процесі.
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обмінного курсу та введення кредитних обмежень, в той час як
мікроекономічна політика була спрямована на соціальний захист
населення, уникаючи випадки банкрутства та надаючи непрямі
субсидії підприємствам у вигляді зростання кредиторської
заборгованості, немонетарних розрахунків за електроенергію та
сплати податків у натуральній формі. Енергетичні монополії, в свою
чергу, не сплачували податки та створювали взаємозалікові
системи. Не існувало суворого покарання за неплатежі.

•  Недосконале податкове законодавство: високі ставки податків, часті
зміни в ставках оподаткування. Це призводило до нестабільності
законодавчого та бізнесового середовища, що врешті-решт сприяло
накопиченню податкової заборгованості (заборгованість існувала і в
плановій економіці, але списувалася в кінці року), більшій кількості
випадків ухилень від сплати податків та в кінцевому результаті до
втрат бюджетних надходжень.

•  Слабка фінансова система, значна залежність державних банків від
рішень уряду, спрямованих на підтримку окремих підприємств або
галузей (наприклад, банк “Україна ”), і т.д..

Далі в роботі аналізуються різні види непрямих субсидій в Україні.

4.2.1 Податкові видатки

•  Податкові пільги, вільні економічні зони та території зі
спеціальним режимом інвестиційної діяльності

В останні роки податкова політика супроводжувалася наданням тисяч
нових поправок щодо нових чи розширення вже існуючих пільг для
певних груп, секторів та підприємств та створенням вільних
економічних зон та територій зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності. Мотиви такої політики були скоріше політично, а не
економічно обґрунтованими. Більшість податкових пільг стосується
таких основних податків, як податок на додану вартість, податок на
прибуток підприємств, плати за землю, імпортного мита та акцизного
збору та надається з Державного бюджету.

Податкові пільги могли надаватися з соціальних міркувань, наприклад,
звільнення по сплаті податку на прибуток для підприємств, створених
українськими громадськими організаціями інвалідів, звільнення по
сплаті плати за землю для культурних, наукових, освітніх, медичних
закладів, спортивних організацій та закладів соціального захисту,
звільнення по сплаті ПДВ під час продажу домашніх товарів для дітей
спеціалізованими магазинами, звільнення по сплаті ПДВ під час
продажу медикаментів та інших медичних товарів, при наданні
пожертвувань, і т. д. Незважаючи на це, більша частина податкових
пільг надається з чисто міркувань підтримки економічної діяльності
підприємств, наприклад, фіксований податок для
сільськогосподарських виробників, або нульова ставка ПДВ для
сільськогосподарської продукції.9 Уряд часто також був змушений

                                          
9 Джерело: Довідник №13 пільг юридичним особам при сплаті податків,

зборів та інших обов’язкових платежів (на 01.03.2000). Державна
податкова адміністрація України, 20 березня 2000 року.
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приймати рішення щодо пільгового оподаткування при імпортуванні
паливних ресурсів для енергетичних та сільськогосподарських
підприємств.

Зараз в Україні існує 12 спеціальних економічних зон10. Спеціальний
режим інвестиційної діяльності був створений для підприємств 9
регіонів. Так, протягом 1998-2000 років такий режим було введено на
окремих територіях в Криму, Донецькій, Волинській, Житомирській,
Закарпатській, Луганській та Чернігівській областях, в містах Шостка та
Харків. Вільні економічні зони були створені в Донецькій області
(“Донецьк”), Київській (“Славутич”), Львівській (“Трускавець” та
“Яворів”), Миколаївській (“Миколаїв”). Крім того, існує декілька вільних
економічних зон зовнішньої орієнтації : “Азов”, “Закарпаття”, “Інтерпорт
Ковель”, “Рені”, “Порто-франко” та порт “Крим”11, а з початку 1996 року
функціонує Північно-Кримська економічна зона “Сиваш”, це - пілотний
проект проведення місцевого екологічного експерименту з елементами
спеціальної екологічної зони.

Основною метою вільних економічних зон є стимулювання
підприємницької діяльності, структурних реформ шляхом залучення
іноземних інвестицій, експорту товарів та послуг, постачання
високоякісної продукції на внутрішній ринок, введення нових
технологій, вдосконалення ефективного використання природних та
трудових ресурсів та прискорення регіонального соціального та
економічного розвитку. Спеціальні економічні зони можна поділити на
такі підвиди: зони зовнішньої торгівлі, складні виробничі зони, зони
ноу-хау, зони туризму та відпочинку, офшорні зони, зони прикордонної
торгівлі. Верховна Рада може приймати рішення про створення вільних
економічних зон за ініціативи Президента, уряду, місцевих рад
народних депутатів та місцевих державних адміністрацій.

Територія пріоритетного розвитку визначається як територія, на якій
існують несприятливі соціальні, економічні та екологічні умови, і де
вводиться спеціальний режим економічної діяльності. Цей режим
передбачає податкові, митні та інші пільги для суб’єктів економічної
діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на цій території.

Не всі вільні економічні зони в Україні визнаються ефективними.
Декілька зон не використовують своє право проводити пільгову
інвестиційну діяльність. Міністерство економіки України називає ‘Сиваш’
та вільну економічну зону в Донецькій області найбільш успішними12, а

                                          
10 12 вересня 2000 року Верховна рада України затвердила постанову

Кабінету Міністрів, що передбачає тимчасовий мораторій на створення
нових вільних економічних зон.

11 Два офіційні документи регулюють діяльність вільних економічних зон в
цілому:
1. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон”, №50, ст. 676 від 13 жовтня  1992
року.
2. Постанова Кабінету Міністрів N 167 “Про Концепцію створення
спеціальних (вільних) економічних зон в Україні” від 14 березня 1994 року.

12 В оцінці ефективності вільних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку використовуються наступні критерії: кількість інвестиційних
проектів, обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій, прибутковість
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такі галузі як хімічна, металургійна, легка, вугільна, харчова,
машинобудування, транспорт та зв’язок визнаються найбільш
привабливими для здійснення інвестиційних проектів. На територіях
декількох економічних зон підприємства можуть зловживати своїм
правом пільгового оподаткування ПДВ та імпортного мита та можуть
імпортувати товари, щодо яких не передбачається пільгове
оподаткування в законах.

Крім існування вільних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку, можна виділити також проведення так званих ‘економічних’
експериментів: на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, на
Київській будівельній компанії “Київміськбуд”, на підприємствах
деревообробної промисловості у Чернівецькій області, в космічній галузі
і т.д..

Вільні економічні зони існують в країнах з ринковою економікою також.
В Україні вони розповсюджені на значній території та стосуються
багатьох видів економічної діяльності. Загальні втрати бюджету від
надання податкових пільг, які насправді можуть навіть перевищувати
доходи бюджету (див. Додаток, Таблицю 1), компенсуються більшим
податковим навантаженням на підприємства, що не отримують пільг. Це
створює нерівні умови господарювання для українських підприємств.

•  Заборгованість по сплаті податків та до позабюджетних фондів

Недосконалість податкової системи, високий податковий тягар,
можливість різної інтерпретації податкових законів, законодавча
нестабільність, слабка фінансова дисципліна, і т.д. призвели до
акумулювання податкової заборгованості та заборгованості до
позабюджетних фондів. Суми штрафів та інших видів покарань
виявлялися низькими у порівнянні з рівнем податків, що робило
невчасну сплату або взагалі несплату податкових зобов’язань
привабливим. Більшу частину податкової заборгованості можна
розглядати як субсидії, оскільки найімовірніше, що вони не були та й не
будуть сплаченими. Більша частина податкової заборгованості – це
заборгованість по сплаті ПДВ, що поряд з великою кількістю
податкових пільг щодо цього податку сприяло спотворенню податкової
бази цього стабільного податку. На противагу зростанню бюджетних
втрат в результаті пільгового оподаткування протягом останніх років,
спостерігалося значне сповільнення у зростанні заборгованості у 2000
році. На жаль, не тільки позитивні (наприклад, економічне зростання,
що дозволило своєчасну сплату нарахованих податкових зобов’язань),
але й негативні фактори можуть пояснити цей факт, а саме, часті
постанови щодо списання бюджетної заборгованості.

•  Реструктуризація та списання податкової заборгованості

Неможливо отримати вичерпну інформацію щодо обсягу таких
податкових видатків, оскільки частина законодавчих документів не
містить такої інформації, в інших випадках, де сума реструктуризованої
або списаної податкової заборгованості вказується, вона може

                                                                                                              
підприємств та бюджетні показники. В останні роки МВФ суворо критикував
велику кількість вільних економічних зон та територій зі спеціальним
режимом інвестиційної діяльності в Україні.
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відрізнятися від дійсності, оскільки в кінцевому результаті деякі
підприємства можуть бути виключеними зі списку підприємств, що
підпадали під цю постанову. Цей вид субсидії є більш характерним для
сільськогосподарських підприємств. Серед інших галузей, що
отримують таку державну підтримку, знаходяться металургійні
підприємства, вугільні підприємства, і т.д. В 1997 році постанова щодо
списання заборгованості планувалася як одноразовий захід, але в
дійсності це перетворилося в постійний рятувальний спосіб
неприбуткових підприємств та сприяло зростанню стимулів не платити
податки взагалі. В 1997 році було списано 5.4 млрд. гривень, що може
пояснити низьку частку бюджетної заборгованості у відсотках до ВВП в
1997 році. Згідно з інформацією Пенсійного фонду13, протягом 1997-
1999 рр. Пенсійний фонд реструктуризував, або списав біля 4 млрд.
гривень. Практика списання податкової заборгованості продовжувалася
у 2000 році 14.

•  Ухилення від сплати податків

Ухилення від сплати податків є досить розповсюдженим в Україні.
Багато підприємств є збитковими і продовжують функціонувати. Згідно
з результатами опитування 150 державних/приватних підприємств в 5
українських містах15, нижня межа ухилення від сплати податків складає
22%, верхня межа - 43% в середньому. Приймаючи до уваги сучасну
тенденцію збільшення кількості збиткових підприємств, можна
стверджувати, що частка прихованих прибутків залишається в
крайньому випадку стабільною або навіть зросла. Значна частка
заробітної плати також сплачується в ‘конвертах’ (неофіційно).

4.2.2 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість є широко розповсюдженим явищем в
даний момент, її обсяг значно перевищує обсяг торгового кредиту в
індустріалізованих країнах. Більш успішні країни з перехідною
економікою скоротили обсяг заборгованості досить швидко, але
проблема залишається актуальною в більшості країн. На 1 січня 2001
року прострочена кредиторська заборгованість в Україні складала біля
66 % від ВВП (кумулятивно).

В кредиторській заборгованості підприємств можна виділити декілька
категорій (див. Додаток, Таблицю 2):

                                          
13 Джерело: Уніан. Регіон, № 099 (318), 16 грудня 2000 року.
14 21 грудня 2001 року Верховна Рада прийняла Закон України ‘Про порядок

погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами’, який передбачає скасування картотеки
№2. Згідно з цим Законом, накопичена на 1 січня 2001 року сума
податкової заборгованості списується, а податкова заборгованість, що
виникла протягом 2000 року, реструктуризується на 60 місяців. Крім того,
на протязі 2000 року частку податкової заборгованості було списано для
підприємств машинобудування, чорної металургії та реформованих
сільськогосподарських підприємств.

15 Це опитування було проведене в 1996 році Державним комітетом з питань
підприємницької діяльності та регуляторної політики України.
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•  заборгованість між підприємствами, більшу частку якої складає
заборгованість за товари, роботи та послуги, заборгованість по
сплаті заробітної плати та заборгованість до бюджету та
позабюджетних фондів;

•  заборгованість до країн колишнього Радянського Союзу;

•  заборгованість до інших країн;

•  заборгованість перед банками.

Заборгованість між підприємствами та організаціями займає левову
частку в структурі загальної заборгованості протягом 1996-2001 рр.,
хоча їх обсяг зменшився з 93,7% на 01.01.96 до 87% на 01.01.01.

В багатьох розвинутих країнах та країнах з перехідною економікою
прострочена кредиторська заборгованість складає близько однієї
третьої загального обсягу торгового кредиту. В Україні спостерігається
набагато складніша ситуація: на початку 1997 року прострочена
заборгованість складала біля 74% від загальної заборгованості, на
початок 2001 року частка простроченого торгового кредиту зменшилася
до 43% (див. Додаток, Таблицю 3).

Прострочена заборгованість у відсотках до ВВП зменшилася протягом
останнього року. Різке скорочення заборгованості в 1998 році можна
пояснити різкою девальвацією гривні на кінець року, коли підприємства
могли сплатити за отримані раніше товари, роботи, послуги. Ще більш
очевидне скорочення простроченої заборгованості в 2000 році можна
пояснити економічним зростанням в країні, що спинило зростання нової
простроченої заборгованості (Див. Додаток, Таблицю 4).

Заборгованість постачальникам, робітникам і т. д. може компенсувати
високі витрати на виробництво. Серед заборгованості за товари, роботи
та послуги більша частка заборгованості припадає на заборгованість по
сплаті за електроенергію.16 Такий стан розрахунків дає можливість
енергетичним компаніям використовувати ці неплатежі за
електроенергію як привід для несплати податків до бюджету. Врешті-
решт, уряд повинен відповідати за можливість існування таких видів
субсидій, оскільки він не виконує свої зобов’язання перед працівниками
бюджетної сфери, вугільної промисловості, пенсіонерами, студентами та
іншими соціальними групами. Основними споживачами електроенергії в
Україні є бюджетні організації, особливо на місцевому рівні, видатки
яких на комунальні послуги завжди не передбачалися в повному обсязі
в бюджеті. Це створювало базу для проведення бюджетних
взаємозаліків між бюджетними організаціями та енерго-, тепло та
водопостачальними компаніями. Здається, що ми маємо замкнуте коло
неплатежів, від якого кожен отримує вигоду, навіть звичайне
населення, адже заборгованість по заробітній платі дозволяє їм

                                          
16 Станом на 1 вересня 2000 року, серед найбільших боржників за

електроенергію були підприємства вугільної промисловості (9%), хімічної та
металургійної промисловості (6%), машинобудування (2%),
сільськогосподарські підприємства (9%), підприємства сфери комунальних
послуг (18%), організації, що фінансуються з державного та місцевого
бюджетів (3%), інші галузі промисловості (16%).  Джерело: Українська
Інвестгазета, 3 жовтня, 2000, №39 (200).
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зберегти робочі місця. Незважаючи на це, економічні та екологічні
втрати від такого стану речей дуже значні. Енергетичний сектор
вважають центром неплатежів на сьогодні, він є чистим кредитором,
адже непрямо субсидує інші сектори та галузі промисловості, отже, він
повинен програвати від такої політики. В той же час підприємства цього
сектору отримують пряме бюджетне фінансування. Тому, врешті-решт
вони можуть отримувати вигоду, особливо беручи до уваги той фактор,
що ці підприємства погано розраховуються з бюджетом та
позабюджетними фондами, таким чином, отримують непрямі субсидії
також.

Зростання соціальної напруженості в суспільстві (наприклад, страйки
шахтарів, вчителів, парламентські вибори в 1998 році та президентські
вибори в 1999 році) призвело до сповільнення зростання
заборгованості по виплаті заробітної плати з 1.6 % в 1997 році до 0.4 %
в 1999 році (див. Додаток, Таблицю 5). У 2000 році обсяг
заборгованості зі сплати заробітної плати скоротився на 0.2%.

4.2.3 Немонетарні розрахунки: взаємозаліки, сплата податків в
натуральній формі, бартерні розрахунки (фактори
виробництва/виробництво, використання векселів і т.д.)

Ці розрахунки можна розглядати як неявні субсидії також, оскільки ціни
промислових товарів, що використовуються в немонетарних
розрахунках, насправді перевищують їх реальну ринкову ціну в
грошовому еквіваленті.

•  Взаємозаліки, сплата податків в натуральній формі

Немонетарні розрахунки між бюджетними організаціями та
промисловими чи іншими підприємствами можуть здійснюватися через
поставку товарів бюджетним організаціям за рахунок списання
податкової заборгованості. Це зазвичай нееквівалентний обмін: вартість
списаної заборгованості перевищує вартість поставленої продукції. Хоча
цю практику дуже гостро критикували в останні роки та й уряд
заборонив проведення взаємозаліків в розрахунках з бюджетом, такі
операції проводилися і у 2000 році. Уряд ніколи не виділяв достатню
суму коштів бюджетним організаціям на сплату розрахунків за
електроенергію, воду та інші комунальні послуги. Крім того, бюджетні
організації ніколи не ставили сплату цих рахунків серед своїх
пріоритетних видатків та віддавали перевагу витратам цих коштів на
адміністрування, виплату заробітної плати і т.д..17 Раніше, взаємозаліки
складали досить значну частку доходів Зведеного бюджету.

                                          
17 Хоча сума проведених взаємозаліків може прямо не відображуватися в

доходах бюджету, в бюджеті передбачаються статті, які дозволяють
проведення таких операцій: взаємозаліки між бюджетними організаціями та
енергопостачальними компаніями дозволяються статтями 60 та 71 Закону
України про Державний бюджет на 2000 рік. Серед подібних останніх
рішень Кабінету Міністрів можна виділити постанову “ Про підтвердження
порядку проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
натуральний газ, та воду” № 934 від 07.06.2000 та  подібні постанови в
листопаді 2000 року. В бюджеті на 2000 рік є також стаття №10, що
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Для того, щоб отримати суму неявних субсидій від проведення
взаємозаліків між бюджетом та підприємствами, суму податкових
взаємозаліків можна дисконтувати за ставкою 30%. Це мінімальна
дисконтна ставка; в деяких випадках дисконтна ставка перевищує
70%. Дисконтна ставка присутня в усіх взаємозалікових операціях і
зазвичай є їх основною метою. В цій роботі ми припускаємо дисконтну
ставку в 30%, тобто ціна поставлених товарів та послуг перевищує
реальну ринкову ціну на 30%. Таким чином, неявні субсидії від
бюджетних взаємозаліків можна оцінити наступним чином:

Неявна субсидія = Взаємозаліки*0.3/1.3 18.

Результати таких оцінок подаються в наступній таблиці:

Таблиця 3
Україна: Неявні субсидії від взаємозаліків, 1995-2000

Взаємозаліки та
векселі в доходах
бюджету, млн.
гривень

Неявні субсидії,
млн. гривень

Неявні субсидії, %
від ВВП

Номінальний ВВП,
млн. гривень

1996 3583.0 826.8 1.0 81519
1997 8336.9 1923.9 2.1 92484
1998 6280.8 1449.4 1.4 102593
1999 6237.2 1439.3 1.1 127126
2000 7524.6 1736.5 1.0 175000*

* попередні дані

Джерело: Міністерство фінансів України; Державний комітет статистики
України; розрахунки автора

•  Негрошові розрахунки за електроенергію

Ціни товарів та інших інструментів негрошових розрахунків за
електроенергію можуть також перевищувати реальну вартість на 30%.
Ціни на електроенергію не можуть завищуватися, оскільки вони
встановлюються спеціальним комітетом регулювання електроенергії.
Описаний вище спосіб можна також використати для оцінки неявних
субсидій від негрошових розрахунків за електроенергію між
енергопостачальними компаніями та оптовим ринком електроенергії.

                                                                                                              
дозволяє проведення взаємозаліків на основі реструктуризованої
заборгованості по сплаті ПДВ та заборгованості по відшкодуванню ПДВ з
бюджету на суму 1,5 млрд. гривень. Такі дії приводять до зростання
очікувань суб’єктів економічної діяльності на проведення таких актів в
майбутньому і до зменшення бюджетних надходжень в грошовій формі.
Подібні статті передбачалися в Законі про Державний бюджет на 1999 та
1998 роки. Закон України “Про порядок приведення в дію Закону України
“Про Державний бюджет на 1998 рік” дозволяв проведення взаємозаліків
лише між Міністерством оборони України та сільськогосподарськими
підприємствами. Але на практиці такі взаємозаліки спостерігалися в усіх
секторах економіки.

18 Ця методологія була використана в роботі російських економістів Пінто,
Дрєбєнцова та Морозова (Pinto, Drebentsov, Morozov, 2000).
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Протягом багатьох років в Україні електрогенеруючий сектор
характеризувався низьким рівнем оплати за електроенергію та низьким
рівнем оплати в грошовій формі. Через обмеженість даних ми можемо
запропонувати результати оцінок лише для 1999-2000 років (див.
Таблицю 4).

Таблиця 4
Україна: Немонетарні розрахунки за електроенергію, 1999-2000

Негрошові
розрахунки за
електроенергію,
млн. гривень

Неявні субсидії,
млн. гривень

Неявні субсидії, %
від ВВП

Номінальний ВВП,
млн. гривень

1999 10371.5 2393.4 1.9 127126
2000 8467.7 1954.1 1.1 175000

Джерело: Міністерство палива та енергетики України; розрахунки автора

•  Бартер

Серед країн СНД бартерні розрахунки найбільш широко
використовуються в Україні та Росії, хоча й спостерігається тенденція до
зменшення частки бартеру в загальному обсязі операцій. В торгівлі
кінцевою продукцією спостерігаються менші обсяги бартеру, аніж в
торгівлі проміжною продукцією. Найбільша частка бартерних операцій
проводиться в енергетичному секторі.

4.2.4 Банківські субсидії

Цей вид субсидій можна мабуть вважати одним з найбільш непрозорих
видів непрямих субсидій, особливо, що стосується пільгових кредитів за
нижчими, аніж ринкові, відсотковими ставками. В Україні кредити під
гарантію уряду надаються як українськими комерційними банками, так і
іноземними комерційними банками. В переважній більшості випадків
уряд змушений повертати кредити, і в першу чергу, іноземні кредити.
Такі кредити зазвичай отримують неефективні підприємства, більша
частина яких сільськогосподарські підприємства. Частина витрат на
повернення кредитів відображається у видатковій частині бюджету.
Заборгованість підприємств по цим кредитам перед державою
включається до суми кредиторської заборгованості підприємств перед
бюджетом. Інша частина знаходить відображення в заборгованості по
поверненню кредитів українським комерційним банкам, такі кредити
прямо сприяли збільшенню частки безнадійних та прострочених
кредитів в українській економіці. Тому вітчизняні банки змушені
непрямо кредитувати підприємства, що створює навантаження на
банківську систему України, так як банки змушені виконувати
фіскальну функцію. Ця практика врешті-решт призвела до банкрутства
державного банку Україна.

Підприємства віддають перевагу кредитам від постачальників, а не від
фінансових інституцій. Таким чином, вони не сплачують ніяких
відсоткових платежів по торговому кредиту, що також можна
трактувати як вид неявної субсидії підприємствам. Щоб оцінити їх обсяг,
так звані уявні відсоткові виплати по боргу підприємств, виключаючи
заборгованість до бюджету, були пораховані, використовуючи



          ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

25

процентну ставку комерційних банків за кредитами (середньозважена)
(UEPLAC) (Див. Таблицю 5).

4.2.5 Торгівельні субсидії

Протекціоністські заходи запроваджувалися для підприємств металургії,
машинобудування та сільського господарства. Вони перешкоджають
конкуренції в цих секторах економіки та дають привід торговим
партнерам вимагати компенсаційні санкції. Ці субсидії не досліджуються
в цій роботі.

4.2.6 Інші непрямі субсидії, що надаються державою

•  Державне постачання товарів за нижчими від ринкових цінами

Згідно з існуючим законодавством, Державний резервний фонд України
є недоторканим. Його кошти можна лише використовувати в
надзвичайних ситуаціях, спрямовувати на ліквідацію наслідків від
природних явищ та нещасних випадків, на введення нових законів, інші
заходи, фінансування яких не передбачене в Державному бюджеті
(загальна сума таких коштів не може перевищувати 20% від коштів
фонду). Цей останній пункт дозволяв Кабінету Міністрів України
фінансувати видатки, які він не повинен був би фінансувати.

Фонд може фінансуватися з двох джерел: з бюджету та за рахунок
коштів, отриманих з продажу власних резервів. Перше джерело
зазвичай характеризується недофінансуванням. В Україні цей фонд –
спосіб розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення та
надання допомоги під час посівних та збиральних компаній. Товари з
фонду можуть видаватися у вигляді товарного кредиту та під невисокі
процентні ставки (у порівнянні з процентною ставкою по кредитам
комерційних банків), ступінь повернення кредитів – дуже низький. Такі
кредити надаються за рішенням Кабінету Міністрів або Комітету
державної безпеки України. В останній час спостерігається збільшення
кількості випадків недозволеного використання коштів, у більшості
випадків зі сторони Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства аграрної політики України та обласних адміністрацій.
Ресурси використовуються для фінансування поточних видатків.
Протягом останніх років Державний матеріальний резерв перетворився
з стратегічного резервного фонду в джерело надання сировини та
товарів багатьом регіонам та галузям.19 Згідно з результатами аудиту
Рахункової палати України, на 1 січня 2000 року найбільшими
боржниками фонду були Міністерство палива та енергетики України (за
вугілля, паливо, газ), Міністерство аграрної політики України (за
продукти харчування, пальне, дизельне пальне, цукор,
нафтопродукти), Міністерство промислової політики (за інвентар).

В наступній таблиці пропонується оцінка вище описаних непрямих
субсидій20:

                                          
19 Бізнес, № 43 (406), 23 жовтня  2000 року.
20 Примітка: Податкові пільги, вільні економічні зони та території

пріоритетного розвитку складають втрати доходів бюджету (номінальну
суму) на основі даних Державної податкової адміністрації України. Що
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Таблиця 5
Україна: Приблизна оцінка непрямих субсидій, % від ВВП, 1995-2000 рр.

Види субсидій 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1.Прямі бюджетні субсидії 7.8 5.9 7.4 6.4 5.6 4.1

a. Видатки на економічну діяльність

Промисловість та енергетика 5.1 3.2 4.2 1.6 1.5 1.3

Будівництво Н.д Н.д 0.7 1.6 1.2 0.6

Сільське господарство, лісове та рибне
господарство

1.4 1.2 0.7 0.6 0.4 0.5

Транспорт  та зв’язок Н.д 0.0 1.2 1.7 1.6 1.1

Інші видатки, пов’язані з економічною
діяльністю

Н.д Н.д 0.2 0.1 0.1 0.3

б. Видатки Державного інноваційного
фонду

- - - 0.2 0.2 0.0

в. Видатки Резервного фонду Кабінету
Міністрів

- 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1

с. Поповнення державних резервів 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2

д. Бюджетні позички 0.6 0.0 -0.1 0.3 0.1 -0.1

е. Видатки Фонду розвитку паливно-
енергетичного сектору

0.1 1.3 - - - -

2.Податкові видатки 0.8 0.7 28.7 33.1 36.3 26.1

Податкові пільги, вільні економічні зони,
території пріоритетного розвитку - - 21.3 29.0 31.2 23.2

Загальний чистий приріст простроченої
заборгованості до зведеного бюджету та
позабюджетних фондів

0.8 0.7 1.6 3.8 4.3 -0.4

Списання або реструктуризація різних видів
кредиторської заборгованості - - 5.8 0.3 0.8 3.3

3. Прострочена заборгованість,
виключаючи заборгованість до бюджету 17.3 31.8 21.5 6.9 19.2 0.006

За товари, роботи та послуги Н.д Н.д 13.1 4.9 13.8 0.0

По сплаті заробітної плати Н.д Н.д 1.4 0.3 0.1 -1.0

Заборгованість перед підприємствами країн
колишнього Радянського Союзу та інших країн Н.д Н.д -0.8 5.2 4.7 0.0

4. Негрошові розрахунки - 1.0 2.1 1.4 3.0 2.1

Бюджетні взаємозаліки - 1.0 2.1 1.4 1.1 1.0

                                                                                                              
стосується приросту простроченої заборгованості до бюджету та
позабюджетних фондів, у 1995-1996 роках вона включає тільки суму
податкової заборгованості, в наступних роках – прострочену заборгованість
до бюджету з балансу підприємств: форма 1б підприємств. Що стосується
списання та реструктуризації податкової заборгованості, у 1997 році 5.4
млрд. гривень було списано сільськогосподарським підприємствам, в 1998
році – сільськогосподарським підприємствам та виробникам газу, пального,
транспортним підприємствам, які надавали свої послуги сільському
господарству, в 1999 році – сільськогосподарським підприємствам,
виробникам газу та пального, транспортним підприємствам, які надавали
свої послуги сільському господарству, компанії ЄЕСУ та підприємствам
гірничо-металургійного комплексу України.
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Таблиця 5 (продовж.)
Україна: Приблизна оцінка непрямих субсидій, % від ВВП, 1995-2000 рр.

Види субсидій 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Не грошові розрахунки між оптовим ринком
електроенергії та енергопостачальними
компаніями

Н.д Н.д Н.д Н.д 1.9 1.1

5. Банківські субсидії

Відсоткові виплати по кредиторській
заборгованості підприємств 1.8 2.1 0.9 0.3 0.9 Н.д21

Прострочена заборгованість підприємств та
організацій перед банками 0.4 Н.д Н.д Н.д Н.д Н.д

Джерело: Державне казначейство України; Міністерство фінансів України;
Державний комітет статистики України; розрахунки автора

Як можна побачити з таблиці, прямі бюджетні субсидії на економічну
діяльність, або якщо бути точнішим, то видатки зведеного бюджету на
економічну діяльність зменшилися протягом періоду часу, що
розглядається в роботі, що можна оцінювати як позитивну тенденцію.
Не зважаючи на це, втручання держави в економічну діяльність не
зменшилося, якщо брати до уваги обсяг непрямих субсидій, який
свідчить про значний розмір державного втручання в економічну
діяльність.

Таким чином, непрямі субсидії домінують в структурі субсидій на
економічну діяльність. Їх обсяг може бути недооціненим, так як в цій
роботі розглядаються не всі категорії непрямих субсидій та існують
проблеми з отриманням необхідних даних. Протягом 1995-2000 років
непрямі субсидії у вигляді втрат бюджету від надання податкових пільг
займають левову частку в структурі непрямих субсидій. Прострочену
заборгованість підприємств за товари, роботи та послуги, обсяг якої
значно зменшився у 2000 році, можна розглядати як певний вид
непрямої субсидії на фактори виробництва, що дозволяє постачання
факторів виробництва за штучно заниженими цінами. Непрямі субсидії
від проведення немонетарних операцій залишаються стабільними
протягом періоду часу, що розглядається.

4.3 Детальний огляд непрямих субсидій в Україні

4.3.1 Непрямі субсидії в розрізі секторів економіки та галузей
промисловості

В цьому розділі наукової роботи розглядаються неявні субсидії в розрізі
секторів економіки та галузей промисловості, їх динаміка та структура.

•  Податкові видатки

                                          
21 Відсоткові виплати по кредиторській заборгованості не розраховувалися

для 2000 року, так як в цьому році спостерігалося зменшення обсягів
простроченої заборгованості.
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Кількісна оцінка податкових видатків в розрізі економічної діяльності є
надзвичайно складним завданням, навіть у агрегованому вигляді,
якісна оцінка видається більш можливою. Окремі податкові пільги
можуть надаватися підприємствам різних видів економічної діяльності.
Це ствердження також справджується щодо вільних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку.

Якщо розглядати заборгованість до бюджету в розрізі секторів
економіки, найбільший обсяг заборгованості зосереджений у
промисловості (Див. Додаток, Таблицю 6). Зменшення частки
бюджетної заборгованості сільськогосподарських підприємств не можна,
на жаль, пояснити кращою економічною діяльністю українських
сільськогосподарських підприємств, швидше це є наслідком практики
уряду списувати їх заборгованість. Значні обсяги заборгованості також
характерні для підприємств транспорту та будівництва. Серед галузей
промисловості найбільша частка заборгованості до бюджету
зосереджується в паливно-енергетичному секторі, машинобудуванні та
харчовій промисловості (див. Додаток, Таблицю 7). Спостерігається
значне зростання заборгованості енергетичного сектору перед
бюджетом, що підтверджує гіпотезу про те, що погана платіжна
дисципліна підприємств за електроенергію (дебіторська заборгованість
підприємств електроенергетики перевищує їх кредиторську
заборгованість, якщо виключити заборгованість державі та із заробітної
плати) змушує енергетичні підприємства акумулювати заборгованість
до бюджету. Інша помітна тенденція – це спадаюча тенденція
заборгованості підприємств чорної металургії до бюджету, що можна
пояснити списанням частки заборгованості тим підприємствам, що
приймають участь в економічному експерименті на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України та введенням жорстких
бюджетних обмежень для цих підприємств в результаті загрози бути
виключеним з експерименту. Аналіз законодавчих документів,
затверджених Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, вказує на те,
що податкова заборгованість в основному списувалася
сільськогосподарським або вугільним підприємствам.

•  Прострочена заборгованість (включаючи ефект крос-
субсидіювання)

Згідно з критерієм кредиторської заборгованості, промисловість, в
основному енергетичний сектор, паливна промисловість, чорна
металургія та машинобудування, сільське господарство, транспорт та
зв’язок отримують найбільшу частку непрямих субсидій (див. Додаток,
Таблиці 8,9).

Розглядаючи обсяги загальної та простроченої чистої заборгованості
між підприємствами, виключаючи заборгованість із заробітної плати та
перед загальним урядом22, можливо визначити чистих кредиторів та
дебіторів в розрізі секторів економіки, галузей промисловості,
підприємств різної форми власності та регіонів. Прийнято вважати, що
теоретично кредиторська заборгованість повинна дорівнювати
дебіторській заборгованості в межах економіки держави. Різницю між

                                          
22 Поняття загального уряду включає зведений бюджет, що складається з

державного та місцевих бюджетів, та позабюджетні фонди.
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цими видами заборгованості в Україні можна пояснити двома
факторами: 1) існуванням заборгованості до бюджету та
позабюджетних фондів, із виплати заробітної плати та 2) фактом, що
кредиторська заборгованість вимірюється в ринкових цінах, а
дебіторська заборгованість вимірюється на основі витрат.

Перший крок в цій процедурі полягає в оцінці наступного
співвідношення для кожного року:

Дебіторська заборгованість – кредиторська заборгованість між
підприємствами в межах країни (виключаючи заборгованість до
бюджету, позабюджетних фондів та із виплати заробітної плати) /
кредиторська заборгованість між підприємствами.

Наступний крок заключається у використанні цього співвідношення для
того, щоб скоригувати дебіторську заборгованість серед всіх цікавих
для нас груп дебіторської заборгованості. Цей метод звичайно має свої
недоліки та й коректування може бути досить грубим, так як в розрізі
різних секторів економіки дебіторська заборгованість не повинна
коригуватися до кредиторської заборгованості на таку ж суму,
співвідношення може бути різним серед секторів економіки в залежності
від особливостей сектору. Отримані результати показують, що сільське
господарство та промисловість являються чистими дебіторами, в той час
як транспорт та зв’язок, будівництво, підприємства матеріально-
технічного забезпечення та збуту є чистими кредиторами протягом
1998 –2000 років (див. Таблицю 6).

Таблиця 6
Україна: Чисті кредитори та дебітори в розрізі секторів економіки

Сектор економіки: чистий
кредитор/дебітор

01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

Промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Сільське господарство Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Транспорт та зв’язок Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Дебітор
Будівництво Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор
Торгівля та громадське
харчування

Дебітор Кредитор Кредитор Кредитор Дебітор

Матеріально-технічне
забезпечення та збут

Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Дебітор

Житлово-комунальне
господарство

N/a N/a Кредитор Кредитор Кредитор

Джерело: Державний комітет статистики України; розрахунки автора

Цю ж саму методологію можна використати для аналізу в розрізі
галузей промисловості. Наша попередня гіпотеза підтвердилася.
Протягом 1998-2000 років енергетичний сектор та такі підгалузі
паливного сектору як нафтодобувна та газова промисловості виявилися
чистими кредиторами, а інші галузі промисловості такі як
нафтопереробна, вугільна промисловість, чорна та кольорова
металургія, виробництво будівельних матеріалів, легка промисловість,
харчова, хімічна, машинобудування та металообробка, деревообробна
промисловість виявилися чистими боржниками (див. Таблицю 7). Що
стосується зведеного бюджету, то його можна вважати чистим
кредитором, оскільки кредиторська заборгованість бюджету є нижчою
за дебіторську заборгованість.
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Таблиця 7
Україна: Чистий кредитор/дебітор в розрізі галузей промисловості

Галузі промисловості: чистий
кредитор /дебітор

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

Енергетичний сектор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор
Паливна промисловість Дебітор Дебітор Кредитор Дебітор

Нафтодобувна Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор
Нафтопереробна Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Газова промисловість Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор
Вугільна промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Чорна металургія Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Кольорова металургія Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Виробництво будівельних
матеріалів

Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор

Легка промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Харчова промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Хімічна промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор
Машинобудування та
металообробка

Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор

Деревообробна промисловість Дебітор Дебітор Дебітор Дебітор

Джерело: Державний комітет статистики України; розрахунки автора

У підсумку, енергетичний сектор, газова промисловість, транспорт та
зв’язок виступають найбільшими чистими кредиторами. Найбільшими
чистими дебіторами є сільське господарство, паливна промисловість,
вугільна промисловість, чорна металургія, машинобудування та
металообробка. Так як проміжними споживачами продукції
енергетичного сектору являються підприємства вугільної промисловості,
чорної металургії, хімічної промисловості, машинобудування, сільського
господарства, транспорту, можна говорити про крос-субсидіювання цих
секторів підприємствами енергетичного сектору в першу чергу.
Продукцію нафтодобувної та газової промисловості в основному
споживають підприємства енергетичного сектору, чорної металургії,
сільського господарства, транспорту та зв’язку, таким чином,
підприємства нафтопереробної та газової промисловості субсидіюють ці
сектори. Послугами транспорту та зв’язку в основному користуються
підприємства паливної промисловості, чорної металургії,
машинобудування, виробництва будівельних матеріалів та сільського
господарства. В цьому випадку можна зробити такі ж самі висновки.

Виходячи з цього критерію, найбільш субсидійованими секторами зі
сторони інших секторів є підприємства вугільної промисловості, чорної
металургії, машинобудування та сільського господарства. Вони також
крос субсидіюються державою: підприємства енергетичного сектору,
транспорту та газової промисловості субсидіюють ці сектори, в свою
чергу вони отримують пряму бюджетну підтримку або непряму у вигляді
заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами, списання
заборгованості та проведення взаємозаліків. Наступна схема описує
більш детально це явище крос субсидіювання, яке складає основу теорії
віртуальної економіки (Gaddy, Ickes, 1998).
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Схема
Україна: Ефект крос-субсидіювання

Примітка:                      означає пряму державну підтримку,

                                     означає непряму підтримку з боку держави.

Виходячи з аналізу всіх згаданих вище критеріїв, можна зробити
висновок, що секторами економіки, які отримують найбільші обсяги
прямих субсидій в українській економіці, є сільське господарство,
будівництво, вугільна промисловість, енергетичний сектор та
транспорт. Секторами, що отримують найбільшу частку непрямих
субсидій, є сільське господарство, енергетичний сектор, чорна
металургія, вугільна промисловість та машинобудування. Складається
враження, що держава продовжує підтримувати ті сектори економіки та
галузі промисловості, де існують найбільші можливості для пошуку
ренти і де зосереджені найбільш впливові лобі. Енергетичний сектор,
сільське господарство та вугільна промисловість є найбільш
проблемними на даний момент. Аналіз витрат та вигод потрібен для
вивчення зростання виробництва чорної металургії для того, щоб
оцінити, чи держава та економіка в цілому виграють від підтримки цієї
галузі. У 2000 році зростали легка, деревообробна та харчова
промисловості, тобто ті галузі промисловості, що найбільш орієнтовані
на домашнього споживача і в яких найбільш розвинуте конкурентне
середовище. Ці факти ставлять під сумнів доцільність державної
підтримки вище згаданих секторів економіки та галузей та ефективність
державної підтримки.

Зведений
бюджет

Електроенергетика

Газова
промисловість

Транспорт
та  зв’язок

Вугільна  промисловість
Чорна  металургія
Х імічна промисловість
Машинобудування
С ільське господарство
Транспорт

Нафтогазова  промисловість
Чорна  металургія
Машинобудування
Промисловість  будівельних
матеріалів
С ільське господарство
Вугільна  промисловість

Електроенергетика
Чорна  металургія
С ільське господарство
Транспорт
Житлово-комунальне
господарство
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4.3.2 Аналіз субсидій за критерієм форми власності
підприємства

В більшій мірі, державні та колективні підприємства отримують
державну пряму та непряму підтримку. Більша частина державних
підприємств зосереджується в енергетичному секторі, паливній
промисловості, особливо, вугільній промисловості. Держава може прямо
або непрямо погоджуватися на затримку у сплаті рахунків за поставку
товарів, таких як паливо, вугілля, електроенергія та опалення, що
постачаються державними монополіями. Таким чином, держава може
підтримувати збиткові підприємства, замість того, щоб застосовувати
такі стабілізаційні заходи, як, приватизація, ліквідація підприємств і т.д.
Велика частка підприємств нафтодобувної та нафтопереробної галузей,
чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості,
машинобудування, деревообробної промисловості, зв’язку і т.д. є
колективними підприємствами. Колективні підприємства, та у меншій
мірі, приватні підприємства, отримують непрямі субсидії у вигляді
торгового кредиту.

Аналіз кредиторської заборгованості за формою власності підприємства
ускладнювався проблемою отримання необхідних даних. Для 1997-1998
років можливий розподіл лише на державні та недержавні
підприємства, що не дає можливості розрізнити між приватними та
колективними підприємствами. Щодо 1999-2000 років існує більш
детальна класифікація, розподіл на приватні, колективні та державні
(загальнодержавні та колективні) підприємства. Більша частка
заборгованості підприємств, загальної, перед бюджетом та
позабюджетними фондами, зосереджена на колективних та державних
підприємствах.

Вище застосована методологія по відношенню до вивчення впливу
форми власності підприємства на отримання субсидій показала, що
державні підприємства являються чистими кредиторами, в той час як
колективні та приватні підприємства являються чистими дебіторами. Ця
тенденція проявилася ще помітніше у 2000 році, коли спостерігалося
дуже різке зростання чистої заборгованості державних підприємств.
Цей висновок може здаватися не так вже й дивним, так як держава
показала себе неефективним власником, керівники державних
підприємств не дбають про свою власність та повернення боргів. Крім
того, вони підтримуються державою прямо або непрямо, що дозволяє їм
продовжувати функціонувати.

Що стосується вільних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку, то тут підприємство будь-якої форми власності може отримати
пільги. Пільгове оподаткування в рамках таких територій може
відігравати вирішальну роль у розвитку приватного бізнесу, але ці
можливості не були використані широко та в кінці кінців не привели до
значного пожвавлення економічної діяльності в цих регіонах.

4.3.3 Регіональний аспект непрямих субсидій

Регіональні особливості відіграють важливу роль у регіональному
розподілі субсидій, насамперед соціальні, політичні та економічні
фактори. Саме Донецька, Закарпатська області та Автономна
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Республіка Криму, які отримують найбільшу частку субсидій, належать
до найважливіших регіонів для збереження загальноукраїнської
стабільності (як політичної, так і економічної) (див. Додаток, Таблицю
10). Закарпатська область є одним з найбідніших регіонів України.
Підтримка Криму видається скоріше політично мотивованою. Донецька
область – один із найбільш індустріально розвинених та найбільш густо
населених регіонів України. Місто Київ виступає найбільшим кредитором
інших регіонів України та найбільшим боржником бюджету. Створення
вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку є скоріше
політично мотивованим та є інструментом регіональної політики.
Підтримка саме цих регіонів не може означати, що інші регіони України
знаходяться у кращому становищі та не потребують державної
підтримки. Таким чином, спостерігається розподіл ресурсів не тільки в
розрізі підприємств, галузей, але й серед регіонів.

5 Наслідки для подальшої політики

Не зважаючи на те, що структура доходів Зведеного бюджету свідчить
про те, що держава вже визначила свої пріоритети і соціальні видатки
займають значну частку в структурі видатків бюджету, ступінь
державного втручання в економічну діяльність залишається значним
завдяки широкому розповсюдженню непрямих субсидій, в наданні яких
держава відіграє значну роль.

Обсяги надання субсидій українським підприємствам залишаються на
високому рівні: частка прямих субсидій зменшується, частка непрямих
субсидій зростає. Спостерігається позитивна тенденція до зменшення
загального обсягу субсидій на економічну діяльність, що співпадає зі
зменшенням ролі держави в ринковій економіці, в якій приватні
підприємства здійснюють економічну діяльність, а держава відповідає
за надання суспільних товарів та послуг.

Існування непрямих субсидій створює наслідки як на мікро-, так і на
макрорівні. Воно може бути показником відсутності глибоких
структурних реформ на рівні підприємств; на приклад, м’які бюджетні
обмеження продовжують існувати. Субсидії є способом підтримки
проблемних секторів економіки та неефективних підприємств, що в
свою чергу сповільнює процес їх реструктуризації та реального
зростання.

Крім економічних наслідків, неявні субсидії мають:

1) Фіскальні наслідки – зменшення обсягів непрямих податкових
субсидій могло б привести до зростання доходів бюджету через
розширення бази оподаткування, та в результаті сприяти покращенню
виконання урядом своєї основної функцій – надання суспільних товарів
та послуг, та забезпечення більшої прозорості в бюджетному процесі.
Неявні субсидії у вигляді податкових пільг та податкової заборгованості
повинні показуватися в бюджетних документах та подаватися в
окремому меморандумі, або звіті, що дозволить отримати чіткіше
уявлення щодо фінансового становища уряду. Для українських
державних діячів важливим є ухвалення такої податкової системи, що б
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звела ухилення від сплати податків до мінімуму, зменшила податкове
навантаження, розширила базу оподаткування та стимулювала сплату
податків.

2) Екологічні наслідки – наприклад, державна підтримка металургійної
промисловості, що знаходиться серед галузей промисловості, які
найбільше забруднюють навколишнє середовище в країні.

3) Політичні наслідки – пошук ренти стає надзвичайно привабливим під
час надання або отримання неявних субсидій. Ці субсидії, більша
частина яких зосереджена в енергетичному секторі, чорній металургії
та сільському господарстві, дуже вигідні для найбільш впливових груп
українського суспільства.

4) Соціальні наслідки – в значній мірі, неявні субсидії можна
виправдати з соціальних міркувань. Зменшення обсягів прямих або
непрямих субсидій може повести за собою закриття підприємств і,
таким чином, збільшити рівень безробіття та створити необхідність
перепідготовки робітників, переселення робітників з одного регіону в
інший. Сектори, що отримують субсидії, мають найвищий показник
зайнятості. Приймаючи до уваги повільний розвиток приватного
сектору в Україні, який би міг дати роботу робочій силі, вивільненій з
підприємств державного сектору, недостатність досвіду України та брак
коштів організовувати спеціальні програми перепідготовки працівників,
держава має деяке зобов’язання - певним чином підтримувати
проблемні галузі та сектори та надавати допомогу працівникам.
Банкрутство повело б за собою зростання незайнятості, що є дуже
небажаним досвідом з політичної точки зору.

Немонетарні розрахунки та прострочена заборгованість в Україні
продовжують існувати, адже не тільки підприємства, але й держава
приймають в них участь, що є поганим прикладом для наслідування. Не
дотримування урядом політики не проведення немонетарних
розрахунків може принести значну шкоду: практика проведення
взаємозаліків між бюджетними організаціями та постачальними
компаніями повинна припинити своє існування.

Структурні та інституційні зміни дуже необхідні для того, щоб вибратися
з теперішнього становища. Необхідно створити гарні інституції, такі як
справедлива податкова система та добре налагоджена бюджетна
система. Податкова реформа, що базується на зменшенні ставок
оподаткування, не може проводитися без скасування великої кількості
податкових пільг. Зі сторони видатків, завдяки очевидним негативним
наслідкам від надання прямих та непрямих субсидій, політика уряду
повинна бути спрямована на їх скорочення. Уряд також повинен
переглянути ефективність та необхідність існуючих бюджетних видатків
на економічну діяльність та досягти їх більшої прозорості. З виділенням
все більшого обсягу ресурсів бюджету на соціальні видатки необхідність
пільгового оподаткування з соціальних міркувань повинна зменшитися.

Держава, що дозволяє такі види субсидій, може мати певні
короткострокові вигоди, наприклад, зменшення соціальної
напруженості (наприклад, у вугільній промисловості) та досягнення
штучного економічного зростання (наприклад, зростання чорної
металургії у 2000 році, що в свою чергу сприяло реальному зростанню



          ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

35

ВВП), але в дійсності не закладати справжнє підґрунтя для
довгострокового сталого економічного зростання країни та покращення
добробуту українського населення. Дуже важливо виділити та
наголосити на необхідності уряду припинити цю практику
субсидування, для цього необхідно ліквідувати причини появи
непрямих субсидій та їх поширення.
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Додатки

Таблиця 1
Україна: Пільгове оподаткування, 1997-2000 рр.

1997 1998 1999 2000

Загальні втрати бюджету від надання
податкових пільг, млн. грн. 19715.4 29783.2 39693.5 40637.8

Втрати державного бюджету від
надання податкових пільг , млн. грн.

14620.2 25180.5 35687.2 38291.6

Втрати місцевих бюджетів від надання
податкових пільг, m UAH

5095.2 4602.6 4006.3 2346.2

Кількість платників податків, які
отримали пільги, тис.

116222 115966 122669 211264

Кількість отриманих податкових пільг,
тис.

234953 199555 187875 292590

Доходи зведеного бюджету, млн. грн. 28118.2 28915.8 32680.9 48443.7

Номінальний ВВП, млн. грн. 92484 102593 127126 175000*

Загальні втрати бюджету як частка від
доходів зведеного бюджету

70 103 121 84

Загальні втрати бюджету як частка до
ВВП

21 29 31 23

* попередня оцінка
Джерело: Державна податкова адміністрація України, Державне казначейство

Таблиця 2
Україна: Загальна кредиторська заборгованість, % від ВВП, зміна, 1996-2000
рр.

1996 1997 1998 1999 2000

1. Між підприємствами України 52 32 34 46 22
2. До країн колишнього Радянського
Союзу

-1 0 3 7 1

3. До інших країн 2 1 7 6 0

Загальна сума 54 33 45 60 23

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств

Таблиця 3
Україна: Частка простроченої кредиторської заборгованості у сумі загальної
кредиторської заборгованості, 1997-2000 рр.

01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

1. Між підприємствами України 75 75 59 54 44
2. До країн колишнього
Радянського Союзу

64 57 61 59 59

3. До інших країн 65 19 36 24 18

Загальна сума 74 71 58 52 43

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств
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Таблиця 4
Україна: Прострочена кредиторська заборгованість, % від ВВП, зміна, 1997-
2000 рр.

1997 1998 1999 2000

1. Між підприємствами України 23.9 4.6 18.8 -1.4
За товари, роботи, послуги 13.1 4.9 13.8 0.0
Векселі 0.3 0.8 0.4 -0.3
Заробітна плата 1.4 0.3 0.1 -0.6
Податкові платежі - - 0.5 -
Бюджет 2.1 2.3 3.5 0.4
Позабюджетні фонди -0.5 0.7 0.3 -
2. До країн колишнього Радянського
Союзу

0 1.9 4.3 0.8

3. До інших країн -0.8 3.3 0.4 -0.6
Загальна сума 23.1 9.8 23.5 -1.2
Номінальний ВВП 92484 102593 127126 175000

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств

Таблиця 5
Україна: Динаміка кредиторської заборгованості із заробітної плати, % від ВВП,
зміна, 1997-2000 рр.

1997 1998 1999 2000
Заборгованість із заробітної
плати 1.6 1.2 0.4 -0.2
Прострочена заборгованість
із заробітної плати 1.4 0.3 0.1 -0.6

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств

Таблиця 6
Україна: Структура простроченої заборгованості перед бюджетом в розрізі
секторів економіки, 1998-2000 рр.

Промисловість Сільське
господарство

Транспорт
та зв’язок

Будівництво Торгівля та
громадське
харчування

Матеріально-
технічне

забезпечення
та збут

Інші

01.01.98 48.2 22.9 11.9 8.6 1.5 0.5 6.4

01.01.99 56.9 14.8 15.0 7.2 0.5 0.7 4.9

01.01.00 55.6 7.8 9.1 5.7 0.4 0.5 20.8

01.01.01 61.0 5.1 4.8 6.3 0.5 0.7 21.6

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств
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Таблиця 7
Україна: Структура простроченої кредиторської заборгованості перед бюджетом
в розрізі галузей промисловості, 1998-2000 рр.

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

Енергетичний сектор 9.5 15.2 26.5 26.5

Паливна промисловість 25.4 21.9 28.2 30.8

Чорна металургія 16.5 19.6 3.5 2.6

Кольорова металургія 0.7 0.7 0.6 0.2

Хімічна та нафтохімічна промисловість 5.8 5.6 5.8 5.9

Машинобудування та металообробка 22.1 19.7 18.2 15.8

Деревообробна та паперова промисловість 1.5 1.2 1.3 1.2

Промисловість будівельних матеріалів 4.1 3.2 3.7 3.6
Легка промисловість 2.4 1.9 1.8 2.0
Харчова промисловість 8.5 7.9 7.3 8.4

Інші галузі 2.4 2.4 2.7 3.0

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств.
Необхідно помітити, що прострочена кредиторська заборгованість подається
кумулятивно.

Таблиця 8
Україна: Структура простроченої кредиторської заборгованості в розрізі
секторів економіки, 1997-2000 рр.

01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

Промисловість 49 46 50 49 44

Сільське господарство 10 12 11 8 7

Транспорт та зв’язок 11 14 14 11 10

Будівництво 6 6 5 4 4
Торгівля та громадське
харчування

9 5 3 3 10

Матеріально-технічне постачання
та збут

2 2 1 1 1

Інші 13 14 15 24 23

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1б підприємств

Таблиця 9
Україна: Структура простроченої кредиторської заборгованості в розрізі галузей
промисловості, 1998-2000 рр.

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01

Енергетичний сектор 23 24 34 36

Паливна промисловість 19 17 16 22

Чорна металургія 19 20 11 11

Кольорова металургія 1 1 1 1

Хімічна та нафтохімічна промисловість 6 5 4 5

Машинобудування та металообробка 15 12 11 12

Деревообробна та паперова промисловість 1 1 1 1

Промисловість будівельних матеріалів 3 2 2 3

Легка промисловість 1 1 1 1

Харчова промисловість 8 6 5 6

Джерело: Державний комітет статистики України: форма 1b підприємств



Таблиця 10
Україна: Регіональний аспект розподілу субсидій

Області Інвестиційна
привабливість

регіонів у 1999 році23

Вільні економічні
зони

Території зі
спеціальним
режимом

інвестиційної
діяльності

Частка
загальної
кредитор
ської

заборгов
аності на
01.01.00

Частка простроченої
заборгованості на

01.01.00

Частка
промислової
продукції, 1999

Чистий
кредитор або
чистий

дебітор на
01.01.99

Податкова
заборгованіс

ть на
01.12.99,
млн. грн.

Частка
бартерних
операцій в
загальному
обсязі

реалізованої
продукції в
1999 році, %

Крим, включаючи
Севастополь

‚переслідувач’ ‚Сиваш’, ‚Порт-
Крим’

+ 1.4 1.4 2.1 дебітор 428.7 35.3

Вінницька ‘аутсайдер’ 1.2 1.3 2.0 дебітор 260.2 31.4
Волинська ‚основний масив’ ‘Інтерпорт Ковель’ + 0.7 0.6 0.6 дебітор 100.8 32.7
Дніпропетровська ‘лідер’ 11.2 8.9 16.4 дебітор 2090.8 39.3
Донецька ‘лідер’ ‚Донецьк’, ‚Азов + 13.0 11.7 19.7 дебітор 2122.7 28.3
Житомирська ‘аутсайдер’ + 0.7 0.9 1.3 дебітор 163.2 42.6
Закарпатська ‚основний масив’ ‚Закарпаття’ + 0.4 0.4 0.5 дебітор 58.4 15.9
Запорізька ‚переслідувач’ 4.5 5.3 8.7 дебітор 1493.9 32.4
Івано-
Франківська

‚основний масив’ 1.1 1.1 1.7 кредитор 263.8 36.9

Київська ‚переслідувач’ ‚Славутич 2.3 2.6 3.2 дебітор 476.6 44.5
Кіровоградська ‘аутсайдер’ 1.3 1.9 0.9 дебітор 272.5 31.1
Луганська ‚основний масив’ + 5.0 6.2 6.5 дебітор 1114.0 44.8

Львівська ‘лідер’ ‘Трускавець’,
‘Яворів’

3.2 3.4 3.0 дебітор 636.7 29.1

Миколаївська ‚основний масив’ ‚Миколаїв’ 1.6 2.1 2.1 дебітор 390.2 19.1

Одеська ‘лідер’ ‚Порто-Франко’,
‚Рені’

2.0 1.7 2.5 дебітор 248.4 15.8

Полтавська ‚переслідувач’ 1.8 1.7 5.1 дебітор 395.8 29.7
Рівненська ‚основний масив’ 1.2 1.3 1.7 дебітор 537.8 50.4
Сумська ‘аутсайдер’ м. Шостка 1.9 1.5 2.6 дебітор 259.8 42.3
Тернопільська ‘аутсайдер’ 0.7 0.9 0.6 дебітор 167.2 41.3
Харківська ‘лідер’ м. Харків 3.9 3.9 6.5 дебітор 661.0 31.5
Херсонська ‚основний масив’ 1.2 1.1 0.9 дебітор 230.4 45.4
Хмельницька ‘аутсайдер’ 1.1 1.4 1.7 дебітор 342.5 51.2
Черкаська ‘аутсайдер’ 1.1 1.1 1.9 кредитор 230.5 18.6
Чернівецька ‚основний масив’ 0.4 0.3 0.5 дебітор 73.3 30.2
Чернігівська ‚основний масив’ + 0.7 0.9 1.5 дебітор 112.7 30.8
Місто Київ ‘лідер’ 36.4 36,4 5.8 кредитор 5349.6 8.6

Джерело: Окремі Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, Державний комітет статистики, Рейтинг
інвестиційної привабливості регіонів у 1999 році, підготовлений Інститутом реформ.

                                          
23 Інститут реформ проводить дослідження інвестиційного клімату в регіонах України та визначає Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів

України для  24 областей, Автономної Республіки Криму та міста Києва.


