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ТЕМА 17. ФІНАНСИ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ
ЕКОНОМІКОЮ
План лекції:
1. Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки.
2. Особливості функціонування фінансової системи Японії.
3. Основні положення побудови фінансової системи Великобританії,
Німеччини та Франції.
4. Основи функціонування фінансової системи скандинавських країн.
Рекомендована література:
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Бюджетний кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Земельний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Митний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
11. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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Основна література:
13. Біла О.Г. Фінанси : навч. посіб. :рекомендовано МОН України / О.Г.
Біла, І.Р. Чуй.- 2-ге вид., випр. та допов.- Львів : Магнолія 2006, 2018.- 389 с.
14. Висоцька І.Б. Фінанси : навч. посіб. / І.Б. Висоцька; Львів. держ. унт внутр. справ.- Львів : ЛьвДУВС, 2010. - 256 с.
15. Глущенко А.С. Фінанси : навч. посіб.: рекомендовано МОН України
/ А.С. Глущенко.- Львів : Магнолія 2006, 2018. - 438 с.
16. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник: Рекомендовано МОН України
/ О.Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Центр навч.
літ., 2004 - 312 с.
17. Романенко О.Р. Фінанси [Електронний ресурс ]: практикум для
студентів усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1): навч.-метод. посіб. /
Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова та ін.; Мін-во освіти і науки
України; Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана - Київ: КНЕУ, 2015.
- 162 с.
18. Фінанси: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / В.І. Оспіщев,
Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і
доп. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
19. Фінанси: Навч. посіб., рек. МОН України (лист № 1/11-8082 від
28.05.2012 р.) // Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І., та ін. – Харків :
Видво «Лідер», 2013. – 560 с.
Допоміжна література:
20. Фінанси для фінансистів: Підручник / О.А Шеремет, І.В.
Дем’яненко; за ред. Говорушко Т.А. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 612
с.
21. Фінанси підприємств: Підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер.
кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с.
22. Фінанси домогосподарств : навч. посіб. / за ред. Т. О. Кізими. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 228 с.
23. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова.-2-ге вид.
переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
24. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський. – К. : Ліра-К,
2015. – 280 с.
25. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки та індивідуальні
завдання для підготовки бакалаврів за спеціальностями 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини» /
Т.О. Ставерська, І.Л. Шевчук. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 36 с.
26. Вісник податкової служби України. Щомісячний науковопрактичний журнал Державної податкової адміністрації України.
27. Вісник Національного банку України. Щомісячний науковопрактичний журнал Національного банку України.
28. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційнопрактичний журнал Міністерства фінансів України.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www. zakon.rada.gov.ua
2. http:// www.kmu.gov.ua
3. http:// www.sta.gov.ua
4. http:// www.customs.gov.ua
5. http:// www.me.gov.ua
6. http:// www.lawukraine.com
7. http:// www.ukrstat.gov.ua
8. http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:
1. Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки
США – лідер світової економіки, одна з найбільших за територією і
населенням країна у світі. Розвиток економічних процесів в Америці є
головними генератором змін в економіці всього світу. Ділова активність США
виступає головним індикатором для світової економіки, безпосередньо має
вплив на зміни циклу і руху господарського стану інших країн і впливає на
структуру міжнародного фінансового обміну.
До складу системи державних фінансів США входять: фінансова система
федерацій, фінансова система 50 штатів, фінансова система 3044 графств, які
становлять 95 тис. місцевих адміністративних одиниць, що мають понад 43 тис.
округів. Така структура системи державних фінансів свідчить про те, що
підрозділ державного управління самостійно формує свій бюджет, керує
бюджетним боргом, розробляє і здійснює податкову політику.
Фінансова система США складається з таких елементів:
– фінанси федерації, які включають федеральний бюджет, бюджет
округу Колумбія (столичний), спеціальні фонди федерального рівня, фінанси
державних підприємств;
– фінанси 50 штатів, кожен з яких має власний бюджет, спеціальні фонди
та фінанси підприємств, що знаходяться у власності штату;
– місцеві фінанси, до яких входять місцеві бюджети (графств та інших
місцевих адміністративних одиниць, серед яких – округи, муніципалітети,
міста), фінанси комунального господарства, різноманітні фонди.
Така структура системи державних фінансів вказує на те, що підрозділ
державного управління самостійно формує свій бюджет, керує бюджетним
боргом, розробляє і здійснює податкову політику.
Організація фінансової системи в США характеризується високим рівнем
автономності – кожен з рівнів державного управління самостійно проводить
бюджету та податкову політику. Загалом через державні фінанси
перерозподіляється близько третини ВВП.
Всі урядові видатки розподіляються між рівнями фінансової системи
приблизно у таких пропорціях: на федеральні фінанси припадає 60 %, на
фінанси штатів – 15 і на місцеві фінанси – 25 %. Із загальнодержавного рівня
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забезпечується національна оборона, деякі програми соціального захисту,
видатки на обслуговування державного боргу, на розвиток економіки, на
зовнішні зв'язки, фінансування загальнодержавної влади.
Оскільки США є федеративною державою, то бюджетна система
складається з трьох бюджетних рівнів: федеральний, бюджети штатів та місцеві
бюджети (загалом більше 12 тисяч). Бюджетна історія США налічує два
століття. За цей час бюджетні відносини трансформувались у чітку злагоджену
систему, що дає змогу ефективно вирішувати масштабні зовнішні та внутрішні
проблеми.
Бюджетний рік у США починається 1 жовтня і закінчується 30 вересня.
Бюджетний процес складається з трьох основних стадій, тісно пов'язаних між
собою:
1) вироблення президентського варіанту проекту бюджету;
2) робота Конгресу над бюджетом;
3) виконання бюджету.
Федеральний (державний) бюджет СІНА як фінансовий документ
складається з кількох томів – власне бюджет, пояснення до нього, історичні
дані, добірка економічного аналізу та брошури, що пояснюють процедури
бюджетного процесу, обсягом загалом близько 3000 сторінок.
Формування бюджету починається не пізніше весни кожного року.
Ґрунтуючись на вказівки президента, щодо бюджетних пропозицій,
Адміністративно-бюджетне управління (АБУ) разом з Міністерством фінансів
відпрацьовує державний бюджет як на наступний рік, так й на наступні чотири
роки, для керування підготовкою їхніх бюджетних запитів.
Після затвердження державного бюджету Конгресом починається його
виконання, а контроль за цим процесом покладається на Адміністративнобюджетне управління та Міністерство фінансів.
Доходною частину Штатів становлять: прибутковий податок, податок на
прибуток корпорацій та податок з продаж. Якщо перші два податки вносяться у
федеральний бюджет за єдиними ставками на всієї території країни, то
надходження в бюджети штатів відбувається за нормативами, що
встановлюються місцевими органами законодавчої влади.
Основним засобом як державного, так і муніципального запозичення в
США є емісія облігацій штатів і муніципальних облігацій. Державний уряд не
несе відповідальності за цінні папери, які були випущені органами влади
нижчестоящого рівня. Інвестори спираються на рейтинги приватних агентств,
які визначають ціну запозичень бюджетів штатів та муніципалітетів на
відкритому ринку
За останні роки в США було сформовано параметри розподілу і
перерозподілу коштів між бюджетами трьох рівнів: приблизно 65 % сукупних
витрат консолідованого бюджету проходять через федеральний бюджет і 35 %
– частка інших двох бюджетів, яка розподіляється між штатами і місцевими
органами.
Бюджети в США керуються шляхом дотацій і відрахувань. Ресурси
прямують одночасно за чотирма каналами: з федерального бюджету – у
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бюджети штатів і місцеві бюджети; з бюджетів штатів – у місцеві бюджети; з
місцевих бюджетів – у бюджети штатів; та між місцевими бюджетами.
Бюджетна система США характеризується сталістю бюджетноподаткових відносин держави і регіонів. Фактично штати мають рівні права в
цій галузі з федерацією в цілому, тому на рівні федерації та у штатах існують
ідентичні за найменуванням податки (прибутковий податок з населення і з
корпорацій). Найбільш принциповим обмеженням податкових прав штатів є
заборона на введення окремих непрямих податків, які перешкоджають свободі
торгівлі між штатами, що заборонено Конституцією США. Саме тому середня
ставка податку з продажів, яка забезпечує до 30 % бюджетних надходжень,
становить за штатами приблизно 4 % у роздрібній ціні. Прямий перерозподіл
коштів між штатами практично відсутній. Але Конгрес США відповідно з
Конституцією має право фінансувати витрати тільки на «загальний добробут
США», що також перешкоджає перерозподілу коштів між регіонами. Штати
можуть встановлювати будь-які форми податків, але не можуть перешкоджати
міжрегіональним господарським зв’язкам, які і призводять до рівного
податкового тиску.
Основною формою фінансових зв’язків між центральним урядом і
місцевими органами влади США є блоки і програми розподілу доходів.
Блоки – це федеральні субсидії, які надаються штатам і місцевим
органам влади для використання у визначеній законом галузі.
Програма розподілу доходів – принцип розподілу повноважень між
центральним урядом і владою штатів у сфері фінансів.
Державний бюджет США складається з двох частин: урядового бюджету
та довірчих фондів (трастів).
За рахунок урядового бюджету відбувається фінансування національної
економіки та соціальних програм. Довірчі фонди забезпечують фінансування
інфраструктури а їх доходи формуються за рахунок надходжень від
використання державної власності.
Головним джерелом надходжень у доходи державного бюджету є
прибуткові податки і внески у фонди соціального страхування. Разом ці види
податків забезпечують приблизно 80% доходів державного бюджету. Це
відбувається
оскільки, саме ці податки сплачуються основною масою
американських робітників та службовців.
Податкові надходження від бізнесу і приватних підприємств
у
державному бюджеті США представлені наступними основними видами:
прибутком корпорацій, акцизами (в США вони вважаються непрямими
податками на бізнес), митними зборами та податками на дарування та
нерухомість.
Приблизна структура видатків федерального бюджету така: 15 %
спрямовується на оборону, приблизно 2 % – на освіту, 20 % – на охорону
здоров'я, 20% – на обслуговування державного боргу, 20 % – на соціальне
забезпечення. Освіта переважно фінансується з місцевих бюджетів та бюджетів
штатів. Близько 40–60 % доходів регіональних бюджетів штатів та
територіальних одиниць формуються за рахунок трансфертів.
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Особливістю справляння податків у США є те, що один податок може
стягуватись до різних бюджетів. Податки поділяються на федеральні, рівня
штату і місцеві. Систему федеральних податків складають: податок на доходи
фізичних осіб, відрахування до фондів соціального страхування, податок на
прибуток корпорацій, акцизи, податки на подарунки і спадок, мито та ін.
За рахунок податку на доходи формується приблизно 43 % доходів
федерального бюджет, 39 % доходів дають надходження в рамках системи
соціального страхування. Податок на прибуток забезпечує лише 10 % доходів
федерального бюджету США.
Економіка США – одна з найбільш диверсифікованих національних
економік світу, яка останні 100 років утримувала лідерство у світовій
економіці. Однак з початку 2000-х років внаслідок кризи її вплив у світовій
економіці трохи знизився.
Економіка США продовжує зростати дещо повільними темпами. Згідно
останніх розрахунків, зростання ВВП у третьому кварталі 2012 року склало
3,1%. Станом на вересень 2013 року обсяг ВВП США складає 15,797 трлн. дол.
Бюро економічного аналізу США (БЕА) переглянуло показник зростання
ВВП США за 2012 р. у бік поліпшення – з 2,2 до 2,8%. Перегляд пов'язаний зі
зміною методики підрахунку динаміки ВВП, зокрема з переглядом обліку
пенсійних зобов'язань і переглядом обліку витрат на наукові розробки та
дослідження, які тепер розглядаються як інвестиції. Переглянувши за новою
методикою динаміку ВВП в 2012 р., експерти виявили більш високий рівень
заощаджень американських домогосподарств, що є доброю ознакою
поліпшення ситуації в споживчому секторі в майбутньому.
За результатами десяти місяців 2012 року зовнішньоторговельний
дефіцит США сягнув -452,5 млрд. дол. (-459,3 за цей же період минулого року),
при цьому загальний експорт США склав 1828,7 млрд. дол., а імпорт – 2281,2
млрд. дол.
Рівень безробіття на початку 2012 року складав 8,5%, однак станом на
листопад 2012 року він знизився до 7,7% (або близько 12 млн. осіб).
Основні макроекономічні показники США наведено у табл. 17.1.
Таблиця 17.1
Основні макроекономічні показники США за 2012 рік
Номінальний ВВП США

15,579 трлн. дол (станом на жовтень)

Зростання реального ВВП США

3,1 % (за ІІІ квартал 2012 р.)

ВВП США на душу населення

49 тис. дол.

Рівень безробіття США

7,7 % (станом на листопад)

Національний борг США

16,369 трлн. дол. (станом на листопад)

Поточний індекс споживчих цін

– 0,3 % (за листопад)
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Темпи промислового виробництва США 1,1 % (за листопад)
Поточна облікова ставка ФРС

0,16 % (станом на листопад)

Експорт США

1828,715 млрд. дол. (станом на
жовтень)

Імпорт США

2281,230 млрд. дол. (станом на
жовтень)

Торговельне сальдо США

– 452,515 млрд. дол.

Експорт товарів з України в США

1142 млн. дол. (станом на жовтень)

Імпорт товарів з США в Україну

1579 млн. дол. (станом на жовтень)

Сальдо двосторонньої торгівлі

– 437 млн. дол.

Держбюджет США

2013 фінансовий рік (жовтеньлистопад):

Доходи

346 млн. дол.

Видатки

638 млн. дол.

Дефіцит

– 292 млн. дол.

Бюджетам більш нижчого рівня надається цільова фінансова
допомога у вигляді грантів двох типів: блоків-грантів та категорійних грантів.
Блоки-гранти виділяються на фінансування широкого кола видаткових
статей, а саме не охорону здоров’я, соціальне забезпечення та на фінансування
інших видаткових груп.
Категорійні гранти фінансують окремі видаткові програми.
Фінансова інфраструктура Сполучених Штатів Америки містить у
собі: процедури бухгалтерського обліку та судочинства; розрахунковоклірингові організації (займаються торгівельною діяльністю фінансовими
інструментами); регулюючі органи (регулюють учасників фінансової системи).
Державний борг США станом на 2013 р. збільшився до 16 трлн дол.
Таким чином він досяг історичного максимуму.
Зростання державного боргу США зумовлено:
– фінансово-економічною кризою;
– витратами коштів на запобігання обвалу на Уолл-стріт;
– войнами в Афганістані та Іраку;
– заходами економічного стимулювання;
– витратами на систему соціального страхування пенсіонерів та інші
урядові програми.
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Теоретично підвищення «стелі» державного боргу може привести до
дефолту, проте на практиці США досі ніколи не оголошували мораторій на
виплату відсотків по своїх зобов'язаннях.
2. Особливості функціонування фінансової системи Японії
Японія – країна з конституційною монархією. Особливості її фінансового
ладу – вертикальна інтеграція фірм, їх групування, що пронизують всю систему
ділових відносин у країні.
Розрізняються два рівні чи типи утворення економічних групувань.
Перший – базується на переплетенні капіталу та особистої унії.
Другий – визначає наявність груп, які є об’єднанням великих компаній із
дрібними та середніми, що базуються на зв’язках різних видів, головними з
яких виступають виробничі, обумовлені головними підприємствами.
Особливість фінансової моделі Японії полягає в єдності державного
апарату і великого капіталу у вирішенні загальних проблем. Основні цілі і
завдання загальнонаціональних планів фінансового розвитку конкретно
втілюються в змісті внутрішньо корпоративних планів, що мають директивний
характер. За рахунок цього утворюється складана, взаємозв’язана система
фінансового планування.
В розвитку Японії проявляється чітка тенденція формування моделі
самоврядування без поєднання її з акціонерною власністю. Юридичні особи
купують акції для забезпечення стабільності зв’язків з тими чи іншими
фірмами. Система взаємного утримання акцій майже цілком виводить компанії
з-під впливу коливань
на фондовій біржі і зовнішньої скупки акцій.
Встановлення довгострокових зв’язків між банками і компаніями
забезпечуються не тільки через взаємне володіння акціями, а й через
кредитування.
Серед державних фінансових організацій існують: Центральний банк
Японії і Японський банк розвитку, 11 суспільних фінансових організацій, а
також система поштових установ.
Вищим органом державної влади і єдиним законодавчим органом
Японії є Парламент, що складається з двох палат: Палата представників
(512 депутатів) і Палата радників (252 депутати).
Виконавча влада здійснює, крім традиційного фінансування країни через
поточний бюджет, дохідна частика якого формується за рахунок податків, ще й
паралельну, теж державну, систему фінансування економічних проектів, але із
залученням позабюджетних, у традиційному розумінні, коштів. Ця система
називається державною інвестиційною програмою і використовується для
розвитку пріоритетних, з погляду держави, виробництв та об’єктів. Таким
чином, фактично уряд Японії має реальний важіль проведення структурної і
промислової політики.
Програма державних позик та інвестицій відрізняється від
загальнодержавного бюджетного фінансування тим, що її кошти виділяються
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на умовах зворотності, терміновості і платності. Капіталовкладення і позики,
отриманні компаніями в рамках цієї Програми, підлягають повному
поверненню з нарахуванням відсотків, які сьогодні встановлюються в
основному на рівні приватних кредитних установ.
Програма розробляється урядом одночасно з підготовкою проекту
«звичайного» поточного бюджету, але окремо від нього. Японський
інвестиційний бюджет також проходить щорічне затвердження в парламенті.
Фінансовими джерелами Програми державних позик та інвестицій є:
1) система заощаджень громадян;
2) система страхування життя;
3) пенсійні фонди;
4) спеціальний рахунок промислового інвестування;
5) гарантовані урядом зобов’язання в позики.
Програми державних позик і інвестицій оперує на теперішній час
капіталами, що досягають 10 % вартості ВВП. Це приблизно відповідає сумі,
що становить 2/3 загальних витрат бюджету.
Доходи і витрати бюджету мають певне групування, яке містить розділи,
статті і параграфи. Доходи підрозділяються 7 підрозділів, 11 статей і 43
параграфи, витрати – на 13 розділів, 41 статтю і 242 параграфи. Характерною
рисою бюджету Японії є те, що невикористані кошти переходять на наступний
бюджетний рік.
Дохідна частина Японії складається з податкових і неподаткових
надходжень. Серед податкових надходжень близько 40 % становить
прибутковий податок в фізичних осіб, близько 30 % – податок на прибуток
юридичних осіб (на прибуток компаній) і також близько 30 % – непрямі
податки (стягнуті з продажу алкогольних напоїв, сигарет, предметів розкоші).
У порівнянні з іншими країнами частка неподаткових надходжень у
Японії досить висока. До них відносяться доходи від орендної плати, продажу,
штрафи, доходи від лотереї, позики.
Реалізація державного бюджету здійснюється в трьох основних формах:
прямі виплати (в основному на утримання адміністративного апарату), витрати
коштів на спец рахунках (пенсійне забезпечення, соціальне страхування,
громадські роботи, оборона) і фінансова допомога місцевим адміністраціям.
Величезну частину витрат державного боргу становлять соціальні
витрати. А серед них – пенсії по старості та інвалідності. Це пов’язано з тим,
що чисельність даної категорії через підвищення тривалості життя постійно
зростає.
Пенсійна система Японії досить складна та багаторівнева. Коштами
державного бюджету забезпечується 1/3 виплат базової пенсії. Інше
виплачується за рахунок різних пенсійних фондів.
За рахунок бюджету фінансується в Японії так звана суспільна допомога.
Вона охоплює тих, хто сам не може забезпечити мінімальний рівень життя.
Така допомога надається на основі Закону «Про гарантії прожиткового
мінімуму» і виплачується за сімома номінаціями: на повсякденні потреби,
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освіту, житло, медичне обслуговування, материнство, по безробіттю, на
похорони.
Особливу увагу державний бюджет Японії приділяє освіті та науці, це
пояснюється тим, що Японія перетворила науку в головний структурний
фактор економічного розвитку. Приріст ВВП за рахунок наукових досягнень
забезпечується на 75-80 %. Серед витрат на науку 13 % становлять асигнування
на соціальні науки, а 87 % – на природні та технічні.
За рахунок державного боргу фінансується дорожнє будівництво, роботи
з розвитку авіаційного і залізничного транспорту, систему зв’язку, витрати з
ліквідації наслідків стихійних лих.
Стосовно військових витрат, то їх рівень в Японії, у порівнянні з іншими
країнами з розвинутою економікою досить низький. Військові витрати в Японії
не виходять за межі 1 % ВВП.
Фінансовий рік у Японії починається 1 квітня і закінчується 31 березня
наступного
року.
Підготовка
проекту
бюджету
здійснюється
Міністерством фінансів. Інші міністерства і відомства готують пропозиції
щодо обсягу і структури своїх бюджетів, а також з деяких інших фінансових
питань і не пізніше 31 серпня направляють відповідні документи в бюджетний
департамент Міністерства фінансів.
Бюджетний департамент Міністерства фінансів – з вересня до грудня
розглядає матеріали, що надійшли, порівнює ці питання з передбачуваними
доходами та на їх основі розробляє проект бюджету. Проект направляє для
узгодження в Управління економічного планування, а потім на розгляд
Кабінету Міністрів.
Після схвалення Кабінетом міністрів уряд вносить виправлення, у січні
представляє проект бюджету на затвердження в парламент і намагається
забезпечити його прийняття до початку нового фінансового року. Після
обговорення в бюджетній комісії парламент затверджує бюджет у вигляді
закону.
За рахунок коштів місцевих органів влади в Японії фінансується
розвиток виробничої інфраструктури, заходи, пов’язані з ліквідацією
наслідків стихійних лих. Крім того, через місцеві бюджети здійснюються
витрати на підготовку робочої сили, виплати різноманітних допомог, пенсій.
Значна частина бюджетних коштів витрачається на утримання місцевих органів
влади, у тому числі поліції, органів суду і прокуратури.
Місцеві бюджети в Японії зводяться без дефіциту. Крім загально
балансу року, враховується реальний баланс, що розраховується шляхом
виключення з балансу залишку фінансових ресурсів попереднього року.
З метою перерозподілу фінансових ресурсів для вирівнювання
фінансового потенціалу префектур у Японії створена спеціальна установа –
Фонд фінансового вирівнювання. Формується він у складі бюджету
центрального уряду, з метою визначення територій, які мають право на
одержання коштів з фонду вирівнювання, розраховуються бюджети
стандартних територій.
Бюджетна діяльність місцевих органів поділяється на 6 категорій:
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охорона громадського порядку;
громадські роботи;
освіта;
соціальне забезпечення;
сприяння ринку зайнятості;
сприяння розвитку промисловості й економіки.
Для кожної категорії визначається одиниця виміру витрат і загальні
витрати.
Сума витрат за всіма категоріями діяльності дає показник базових
фінансових потреб.
Базові фінансові потреби корегуються на коефіцієнти модифікації з
метою визначення базових фінансових потреб реальних територіальних органів
влади.
Фонд вирівнювання формується за рахунок наступних відрахувань:
32 % надходжень особистого прибуткового податку, податку на
прибуток корпорацій і акцизу від алкоголю;
24 % надходжень податку на товари і послуги;
5 % надходжень від акцизу на тютюнові вироби;
19 % від інших надходжень.
Сьогодні Японська економіка переживає складний період свого
існування.
Сума загального державного боргу Японії у фінансовому 2012 році
перевищила позначку 1 тис. трлн єн (майже $ 12,6 трлн). Дана сума складається
з непогашених урядових облігацій, рахунків за короткостроковими платежами,
які були відкладені, і кредитів від великих фінансових інститутів.
Варто зауважити, що розмір державного боргу вже більше ніж вдвічі
більший від ВВП Японії. У даний момент країна впевнено утримує досить
неприємну першість за цим показником серед всіх провідних розвинутих
держав.
Зростання економіки було відзначене в I кварталі 2012 р., тоді воно
склало 1,2 % у порівнянні з IV кварталом 2011 р. У наступних кварталах було
відзначено рецесію або скорочення ВВП. Зокрема, в IV кварталі 2012 р. ВВП
знизився на 0,1 %. Зростання внутрішнього споживання склало 0,4 % в
порівнянні з попереднім кварталом, а рівень капітальних витрат за період із
жовтня по грудень 2012 р. знизився на 2,6 % в порівнянні із III кварталом
минулого року.
Рівень інфляції в Японії у 2012 р. знизився на 0,1 % порівняно із 2011 р.
Таким чином, 2012 р. став четвертим роком поспіль, коли рівень інфляції у
Японії знижується. У грудні 2012 р. індекс споживчих цін у Японії знизився на
0,2 % в порівнянні з груднем 2011 р.
Дефіцит торгового балансу Японії у 2012 р., за попередніми даними,
склав 78,5 млрд дол. Варто зазначити, що дефіцит торгового балансу став
найбільшим за всю історію Японії. У 2011 р. аналогічний показник становив 54
млрд дол.
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Боргове навантаження Японії, яке вдвічі перевищує обсяг ВВП країни,
продовжує зростати, оскільки уряд країни змушений продавати облігації, щоб
залучити кошти для реконструкції об'єктів інфраструктури після землетрусу
який відбувся у березні 2011 року.
Рейтингові агентства Moody's Investors Service і Standard & Poor's знизили
рейтинги Японії в цьому році, відзначивши відсутність в уряду реальних планів
скорочення боргового навантаження, що є найзначнішим серед розвинених
країн.
Подібного роду показники значно перевищують допустимі нормативи для
країн, які хочуть приєднатися до системи єдиної європейської валюти.

3. Основні положення побудови фінансової системи Великобританії,
Німеччини та Франції
Велика Британія – одна з найстаріших у світі країн з ринковою
економікою та парламентсько-конституційною політичною системою.
Повна офіційна назва унітарної країни Великобританія – Об’єднане
Королівство Великобританії та північної Ірландії. До складу Об’єднаного
Королівства входять: Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія.
Державний бюджет Великобританії складається з двох частин:
Консолідований фонд, в якому відбуваються передбачені видатки та доходи, та
національний фонд позик, завдяки якого проходять капітальні витрати.
Перевищення доходів над видатками Консолідованого фонду
включаються до частини Національного фонду позик. І навпаки, дефіцит
Консолідованого фонду покривається за рахунок Національного фонду позик.
Основна структура доходів та витрат державного бюджету
Великобританії представлено у табл. 17.2.
Бюджетний рік Великобританії починається з 1 квітня і завершується 31
березня наступного року.
Особливості бюджетного процесу Великобританії полягає у тому, що
Парламент країни щорічно приймає «фінансовий закон», який фіксує зміни та
внески в систему бюджетних законів. Вирішальну роль в бюджетному процесі
Великобританії відіграє Казначейство, яке відповідає за законодавчу базу. А за
стосунки з фінансовими інститутами з метою забезпечення дотримання
нормативних вимог Казначейства – відповідає Управління з фінансового
регулювання і нагляду.
Фінансово-бюджетна політика Великобританії заснована на двох
основних економічних правилах:
1) «золоте правило» – уряд країни робить позики з метою інвестування
цих коштів у певний сектор економіки;
2) «правило стабільного інвестування» – відношення суми внутрішнього
державного боргу до ВВП протягом економічного циклу має утримуватися на
стабільному і розумному рівні.
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Таблиця 17.2
Структура податкових доходів та витрат
державного бюджету Великобританії, %
ДОХОДИ
Прибутковий податок
Податок на прибуток
корпорацій
Податок на реєстрацію
автомобілів
ПДВ
Податок на соціальне
страхування
Неподаткові надходження
в державних підприємств
Інші доходи

100
25–30
11
15
15
20
7
4–6

ВИДАТКИ
Військові асигнування
Витрати на втручання в
економіку
Допомога
місцевим
органам влади
Витрати на соціальні
цілі
На
утримання
державного апарату
Внески
в
бюджети
Європейських країн
Інші витрати

100
23
7
16
43
3
2
6

Основні макроекономічні показники Великобританії за 2017 рік
представлені у табл. 17.3
Таблиця 17.3
Основні макроекономічні показники Великобританії за 2017 рік
Номінальний ВВП

2,375 трлн. дол. США у 2017

Зростання реального ВВП

– 0,1 % (2012)

ВВП на душу населення

36.700 дол. США (2012)

Рівень безробіття

7,8% (2012)

Національний борг

88,7% ВВП (2012)

Інфляція

2,4 % (2012)

Експорт

481 млрд дол. США (2012)

Імпорт

646 млрд дол. США (2012)

Доходи

995,9 млрд. дол. США (2012)

Витрати

1,183 трлн. дол. США (2012)

Фінансова система Великої Британії складається:
– з державного бюджету;
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– місцевих бюджетів;
– спеціальних позабюджетних фондів;
– фінансів державних підприємств та корпорацій.
Кожна ланка бюджетної системи є незалежною та функціонує
автономно. Головну роль у фінансовій системі відіграє бюджет центрального
уряду (державний бюджет Великої Британії).
Державний бюджет складається з двох частин: звичайного бюджету (або
Консолідованого фонду) та Національного фонду позик.
Зі звичайного бюджету здійснюються переважно видатки поточного
характеру. Вони поділяються на:
– видатки, які щорічно затверджуються парламентом (приблизно 96 %
загального обсягу);
– витрати постійного обслуговування, які не затверджуються
парламентом. До них зараховуються кошти, що спрямовуються у Національний
фонд позик для сплати відсотків за державним боргом та витрати за Цивільним
листом (видатки на утримання королеви).
Система оподаткування Великобританії передбачає систему
регламентування пільг для малозабезпечених верств населення – 10% податок
на прибуток, а також кредит для оподаткування прибутку найбільш
низькооплачуваних категорій працівників. Цей процес сприяє зростанню
довгостроковому оподаткуванню, оскільки в 1998 році остаточно скасовано
авансовий податок на корпорації.
У Великобританії існують такі ставки податку на доходи фізичних осіб:
мінімальна (0 %, для річного доходу до 2440 ф. ст.), базова (20 %, 2 440 –
37 400 ф. ст.), максимальна (40 %, понад 37 400 ф. ст.). А з квітня 2010 року у
зв’язку з фінансовою кризою та потребою збільшення суми податкових
надходжень, було запроваджено ставку податку у розмірі 50 % для доходів, які
перевищують за рік 150 тис. ф. ст.
У Великобританії понад 30,6 млн осіб сплачують податок з доходів. При
цьому основний тягар оподаткування лягає на заможні верстви. Статистика
свідчить, що багаті платники податку, на яких поширюється максимальна
ставка, формують понад 50 % надходжень. А ось частка незаможних верств з
мінімальною на той час ставкою у 10 % становить лише 1%.
Щодо розподілу функцій фінансового посередництва для британських
фінансових інституцій характерна досить читка спеціалізація. Депозитнопозичкова – за небанківськими інституціями (численними й різноманітними
страховими компаніями, пенсійними, інвестиційними фондами тощо).
За рівнем економічного розвитку, величиною економічного потенціалу,
часткою у світовому виробництві, ступенем участі у міжнародному поділі праці
та інших важливих критеріях Батьківщина першої в світі наукової школи
управління державними фінансами та фіскального адміністрування,
найпотужніша країна Європейського Союзу за рівнем економічного розвитку та
фінансового потенціалу – Федеративна Республіка Німеччина.
ФРН належить до числа найбільш високо розвинутих держав світу,
входить у «велику сімку». За загальним обсягом ВВП і за величиною
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промислового виробництва країна займає 4-е місце в світі, за середнім
показником ВВП на душу населення Німеччина входить до першої десятки
світу.
Бюджетна система Німеччини містить у собі бюджет федерації, бюджет
16 земель і приблизно 11 тис. бюджетів громад, які утворюють ще й округи. У
фінансовій статистиці Німеччини всі перелічені ланки об’єднані в поняття
«зведений (консолідований) державний бюджет», показники якого звільнені віл
повторного підрахунку, пов’язаного їх взаєминами між бюджетами різних
рівнів.
Головні фінансові управління і Податкові інспекції є структурними
підрозділами Міністерства фінансів і одночасно вони діють як представники
федерації. Головне фінансове управління (ГФУ) або Верховна фінансова
дирекція існує тільки на рівні земель і керує підвідомчими податковими
інспекціями.
Наявність системи фінансового вирівнювання обумовлене нерівними
економічними можливостями окремих земель, обумовлених природногеографічними, історичними, демографічними і культурними розбіжностями,
конституційно закріпити бюджетну самостійність федерації.
Конституція ФРН визначає рівноцінні потреби федерації, земель і громад
у коштах і передбачає приблизно однакову частину податкових надходжень у
дохідну частину бюджетів різних рівнів.
Податкова система ФРН включає дві групи податків:
власні (закріплені, які надходять повністю у відповідний бюджет);
загальні (які надходять за нормативами між бюджетами).
Основи податкової системи законодавчо закріплені на федеральному
рівні, а землі не можуть змінювати ставки та механізм основних податків. Збір
податків розподілений між федеральними і земельними фінансовими
відомствами.
Забезпечення економічної рівності створює перепони самостійності і
незалежності, до якої прагнули землі, будучи суб’єктами федеральної держави.
Це створює певну загрозу зрівняльності, що згодом викликало серйозне
невдоволення фінансово сильних земель, яке особливо проявилося після
об’єднання Німеччини в 1990-і роки.
У ФРН нараховується 40 податків, загальними з яких є:
прибутковий податок;
податок на корпорації;
податок з обороту.
До федеральних податків належать:
доходи від фінансових монополій;
митні збори;
податок з вантажного автотранспорту;
разовий податок на майно;
податок на користь Європейського Союзу.
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Податкова система земель охоплює приблизно 25 податків, до яких
відносяться: податки на майно, спадщину, під час придбання земельної ділянки,
на автомобілі, на пиво, на проведення лотереї, інших перегонів та утримання
гральних будинків та податок на пожежну оборону. Ці податки складають
приблизно 85 % всіх податкових надходжень земель.
Велику питому вагу займають платежі із соціального страхування, що
включають внески на медичне і пенсійне страхування та страхування із
безробіття.
Громади одержують промисловий, поземельний податок і місцеві
податки (на собак, охорону і риболовлю, на додаткове житло).
З метою акумуляції ресурсів на потреби горизонтального і вертикального
вирівнювання створений Федеральний Фонд фінансового вирівнювання, який
формується за рахунок відрахувань частини податку на додану вартість
(основна ставка – 15 %, пільгова ставка – 7 %).
Розподіл ПДВ починається з вертикального фінансового вирівнювання,
тобто податкові надходження розподіляються між федераціями, землями
частково громадами на основі договору федерального уряду.
Наступним етапом
розподілу ПДВ пов'язаний із горизонтальним
вирівнюванням фінансового потенціалу різних земель:
75 % надходжень цього податку розподіляють між бюджетами земель
пропорційно чисельності населення і відповідно економічної і демографічної
ситуації;
25 % податку спрямовують до Фонду фінансового вирівнювання
земель, за рахунок якого економічно слабкі землі одержують додаткові
субсидії.
Контроль фінансового ринку над виробничим сектором Німеччини
здійснюють універсальні банки, які мають прямий доступ до внутрішньої
інформації фірми як великі акціонерні промислові фірми. Вони, крім того,
використовують голосування за дорученням своїх дрібних вкладників, а також
посилають представників у наглядові ради промислових компаній.
Франція є однією з провідних західних держав Європи. Вона займає
сьоме місце серед усіх країн світу – 4,7 % ВВП з 1 % населення земної кулі.
Фінансова система Франції має багато ланок, але відрізняється високим
ступенем централізації. Центральний бюджет (загальний бюджет, приєднані
бюджети різних державних організацій, спеціальні рахунки казначейства)
акумулює приблизно 80 % усіх доходів і витрат фінансової системи Франції.
Бюджетна система Франції багатоланкова, але відрізняється високим
ступенем централізації. Складова бюджетної системи акумулює приблизно 80%
усіх доходів і витрат фінансової системи і включає центральний бюджет,
приєднані бюджети і спеціальні рахунки Казначейства. Дані бюджети містять
доходи і витрати, пов’язані з поточною діяльністю, і інвестиційні витрати та
спеціальні ресурси, які виділяються на їх покриття.
Спеціальні рахунки Казначейства – це різні фонди соціальнокультурного характеру і торгівельні рахунки Казначейства.
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За допомогою бюджетної системи Франції перерозподіляється приблизно
20 % ВВП і 50 % національного доходу.
Структура податкових доходів бюджету формується у наступний
спосіб: прямі податки – 36 %, непрямі податки 59,2 % неподаткові надходження
– 4,8 %.
Головне податкове управління (ГПУ) Франції збирає приблизно 50 %
сукупного доходу центрального і місцевих бюджетів і забезпечує приблизно 80
% усіх доходних надходжень бюджету.
Французька податкова система відома своїм податковим контролем.
Зокрема за несвоєчасне подання декларації податок стягується в повній сумі з
одночасним накладанням штрафу в розмірі 0,75% на місяць (9% на рік), а якщо
дохід прихований навмисне з метою ухилення, то штраф складає від 40 до 80%
від суми нарахованого податку. У разі регулярного применшення доходів
податки стягують у безспірному порядку з рахунків платника, при серйозних
порушеннях податкового законодавства (фальсифікація документів тощо)
передбачається кримінальна відповідальність аж до тюремного ув’язнення. При
цьому у Франції на відміну від України звинувачення в ухиленні від сплати
податків юридичної особи пред’являють лише керівникові підприємства, а у
разі переплати податків відповідна різниця повертається негайно з відсотками.
Списання боргів або податкова амністія проводиться під час президентських
виборів, один раз у п’ять років.
Витрати місцевих органів влади розподіляються за двома частинами:
поточний (функціональний) бюджет, який фінансує приблизно 1/3
витрат місцевих органів влади (поліцію, цивільну оборону, пожежну охорону,
управління), 1/3 витрат на освіту та культуру;
інвестиційний бюджет місцевої влади, за допомогою якого
здійснюються великі капіталовкладення.
Джерела доходів поділяються на:
внутрішні – від муніципальної власності, місцевого господарства;
податкові – забезпечують 50 % загальної суми надходжень,
передбачених бюджетом;
зовнішні – дотації та кредити.
Для вирівнювання доходів від різниці
в отриманих податках
використовується глобальна (єдина) дотація функціонування, тобто
спеціальний фонд трансфертів для органів місцевого самоврядування, кошти з
якого надаються комунам і департаментам Франції.
Головна особливість кредитної системи Франції – швидкий розвиток
після Другої світової війни державного сектора у банківський системі. Цей
процес відбувається шляхом націоналізації приватних банків, створення
державних та спів державних установ, державного регулювання банківської
справи.
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4. Основи функціонування фінансової системи скандинавських країн
Скандинавськими країнами називають п'ять держав, які розташовані на
території Скандинавського півострова. в північній частині Європи, до них
відносяться: Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія та Ісландія Три з них —
Швеція, Норвегія та Фінляндія — становлять особливо значний інтерес у плані
організації фінансів, оскільки тут сформовано модель загального добробуту із
найвищими соціальними стандартами та гарантіями з боку держави. В окрему
групу ці країни об'єднують не лише фінансові, а й економічні, соціальні,
політичні, а також історичні національні ознаки.
Скандинавська модель соціальної політики вважається найбільш
соціалізованою, оскільки найбільшою мірою працює на задоволення потреб
суспільства. В Швеції, Норвегії, Фінляндії та інших північноєвропейських
країнах соціальна політика виступає як мета економічного розвитку держави.
Характерними ознаками цієї моделі є:
– висока частка ВВП, яка розподіляється через бюджет;
– значні фінансові ресурси акумульовані «в руках» держави;
– домінування ідей рівності, справедливості, солідарності при
здійсненні соціальної політики;
– жорстка державна політика доходів, коли значна частина доходу
вилучається до бюджету для спрямування на соціально-економічні цілі;
– соціальний захист населення за рахунок державних фінансових
ресурсів.
На країни Північної Європи Припадає всього 1 % населення, 3 % ВВП і
промислової продукції розвинутих країн. Однак, за показниками ВВП і
промислового виробництва на душу населення Скандинавські країни входять у
перші 15 найбільш високорозвинених країн світу, і на одному з перших місць за
запропонованою «Програмою розвитку ООН» за показником «Індекс
людського розвитку», який охоплює такі показники життя людини: освіта,
рівень доходів, грамотність дорослого населення.
Державне регулювання в країнах північної Європи розрізняється за
державною власністю та державним сектором.
Частка державної власності значна у Фінляндії, Швеції та Норвегії, де
державні компанії є достатньо потужними і активно використовуються в
окремих галузях економіки.
Частка державного сектору значна у всіх скандинавських країнах,
оскільки це показник активної участі держави у всіх економічних і соціальних
процесах розвитку країни.
Рівень оподаткування у скандинавських країнах один з найвищих
серед промислово розвинутих країн.
У 2010 р. за даними дослідницької організації Heritage Foundation частка
податків у ВВП деяких країн світу склала Швеція – 47,9 %, Данія – 50 %,
Норвегія – 43,6 %. Данія і Швеція вже не перший рік є країнами з найвищим
оподаткуванням. Так, у 2009 році вони разом розділили перше місце з
показником 49,1 % [2].
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Так склалося, що країни Північної Європи завжди відрізнялися високим
рівнем податкових відрахувань, але в той же час там і достатньо високі
соціальні витрати».
Питома вага державного споживання в Скандинавських країнах також
має високий показник: Швеція – 28 %, Данія – 26 %, Фінляндія і Норвегія –
22 %. До сфери державного споживання належить освіта, охорона здоров’я,
соціальне забезпечення, підтримка суспільного порядку, оборона та ін.
Приблизно кожна третя людина, що є громадянином Скандинавських
країн належить до числа державних робітників та службовців (їх частка у
Швеції – 32 %, Норвегії і Данії – 30 %, Фінляндії 28 %).
Як показує світовий досвід важливе місце у забезпеченні фінансової
стабільності, соціальної справедливості та сталого економічного розвитку
більшості розвинених країн світу займає оподаткування особистих доходів
Його основне призначення, на відміну від України, полягає зовсім не в
стимулюванні інвестиційної активності, а в наповненні бюджету. Податкові
ставки на доходи фізичних осіб відіграють фіскальну функцію. Справедливість
в оподаткуванні тут оцінюється зовсім не за тим, хто скільки сплачує податків.
Державу цікавить більше те, скільки коштів залишається у платника після їх
сплати.
Ставки податку з доходів фізичних осіб в скандинавських країнах у 2012
р. склали: Данія – від 36,57 до 60 %, Норвегія – від 0 до 47,8 %, Фінляндія – від
9 до 32 %, Швеція – від 28,89 до 59,09 %.
Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок,
є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими прошарками
суспільства. Такий підхід є не лише виправданим з позиції соціальної
справедливості. Він є непоганим стимулом для ефективного функціонування
економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств надлишки доходів
через прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо
коштів для споживання.
Частина доходів, яка забирається у багатих, перерозподіляється на
користь бідних верств і стимулює загальний попит на товари і послуги.
В економіці скандинавських країн домінує Швеція, яка за рівнем ВВП
на душу населення займає 10-те місце у світі і 3-тє серед країн Північної
Європи.
Термін «шведська модель», тобто варіант економічного і суспільного
розвитку, головною метою якого є поліпшення життя людей, виник наприкінці
60-х років і є реальним/дієвим й сьогодні. Ця модель відрізняється сильною
соціальною політикою, спрямованою на скорочення майнової нерівності за
рахунок перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених
прошарків населення.
Шведська модель ринкової економіки сформувалась у XX ст. За мету
було поставлено досягнення високого рівня життя всіх верств населення. При
цьому саме держава мала забезпечити цей рівень.
Економічна політика держави сьогодні / або на теперішньому етапі
розвитку спрямована на такі цілі:
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підтримка високої і стабільної зайнятості;
забезпечення швидкого економічного зростання;
вирівнювання доходів, підтримка регіональної економічної
рівноваги;
досягнення сприйнятливої стабільності цін;
охорона навколишнього середовища;
забезпечення роботою повної зайнятості населення;
співучасть у виробництві і зростання допомоги країнам, що
розвиваються.
Складовими елементами економічної політики є податкова, грошова,
політика на ринку праці, регіональна політика.
За обсягом державного втручання в економічне життя Швеція займає
перше місце в світі. У державному регулюванні економіки Швеції
спостерігається поєднання кейнсіанської ідеї регулювання «ефективного
попиту» і підтримання рівня зайнятості з використанням різних методів
стримування інфляції. Це пояснюється тим, що головною метою державного
регулювання є повна зайнятість і вирівнювання доходів населення, а також
високий вплив соціального страхування.
Досвід розвитку Швеції показує, що «розбухання» частки ВВП, який
перерозподіляється через бюджет, призводить до придушення стимулів
економічної активності, до депресивної економіки, що, у свою чергу, змусило
уряд країни піти на здійснення реформ, спрямованих на велику лібералізацію
економіки.
Сутність реформи полягає в досягненні стабільного економічного
зростання з низькими темпами інфляції і «повної зайнятості» на базі
розвитку змішаної економіки та постійному вирівнюванні доходів різних
соціальних груп суспільства. Цей процес відбувається за допомогою певних
заходів державної політики, а саме:
податкових (високий рівень як корпоративного, так й особистого
оподаткування);
трансферних (розвинута система різноманітних допомог та дотацій
різних категорій своїх громадян).
Центральний уряд робить вплив на економіку в основному через систему
економічних важелів. Головний з них – державний бюджет.
В Швеції два рівня місцевої влади: країна складається з 23 ленів
(губерній) і 288 комун (низових адміністративно-територіальних одиниць),
Швеції притаманна конфедеративна бюджетна система.
На федеральному рівні в основному реалізуються міжнародні функції, які
відповідно корегують її податкову базу й акумулюють надходження за рахунок
акцизів і митних зборів.
Основна маса податків знаходиться в компетенції кантонів.
Вирівнювання регіонів здійснюється переважно за рахунок міграції населенні, а
останнім часом і виділення субсидій з федерального бюджету.
Як і в інших країнах, у Швеції доходи бюджету формуються за рахунок
податків. Сьогодні за рахунок ПДВ і податків на споживання забезпечується 2/3
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усіх податкових доходів бюджету, ще 20 % дають прямі податки, а інше –
внески із соціального страхування.
Особливістю податкової системи Швеції є те, що рішення про введення
якого-небудь податку чи нових ставок з кантонів приймається шляхом
референдуму, що обмежує можливості кантональної влади щодо самостійного
корегування податкової системи.
З метою залучення нових інвестицій розроблена певна система пільг та
стимулювання шляхом зниження податкових ставок. Також податкові пільги
використовуються для підприємств, які виготовляють продукцію на експорт.
На рівні центрального уряду стягуються прибуткові податки з
підприємств і громадян, ПДВ і акциз. Місцеві органи влади одержують
прибуткові податки з громадян та інші податки.
Податкова служба Швеції, яка була створена ще на початку 70-х років,
характеризується своєю єдністю, вона виконує фіскальну функцією і веде
повний облік не лише платників податків, а й всього населення, що дозволяє
складати декларації безпосередньо в податковій службі та розсилати їх
громадянам.
Провідне місце у фінансовій системі Швеції займає Королівський банк
(Riksbank) – найстаріший у світі центральний банк (створений у 1668 р.),
який має монополію емісії національної валюти, керує золотим і валютним
резервом країни, є головною оперативною ланкою платіжної системи,
відповідає за формування кредитно-грошової політики.
Головним інструментом контролю за функціонуванням платіжної
системи країни є об'єднуюча усі банки Швеції електронна система
Королівського банку.
Разом з Державною фінансовою інспекцією Riksbank несе
відповідальність за підтримку стабільності й ефективності фінансової системи.
При цьому центральному банку належать функції більш загального характеру,
як, наприклад, аналіз впливу на стабільність і безпеку фінансової системи
країни надання банківських ліцензій, у той час як безпосередній контроль за
діяльністю фінансових інститутів входить до компетенції Державної фінансової
інспекції.
Процес фінансового вирівнювання доходів населення проходить
наступні етапи:
1) вирівнюються доходи комун, виходячи з середніх доходів людини в
країни;
2) розраховується розмір субсидій і внесків, як різниця між середньою
податковоспроможністю кожної комуни, при цьому враховуються сфери
діяльності.
Зважаючи на продовження світової фінансової та економічної рецесії,
темпи економічного росту країни є далекими від прогнозованих, про що
свідчать процеси скорочення ВВП країни та падіння промислового
виробництва.
Серед найважливіших особливостей економіки Швеції слід назвати її
«яскраво виражену експортну спрямованість»: на зовнішньому ринку

24

реалізується близько 25 % валового національного продукту і понад 30 %
промислових товарів. Водночас, країна сильно залежить від імпорту, за рахунок
якого покривається до 25 % потреб Швеції в товарах і послугах. Це можна
пояснити процесами інтеграції, що відбуваються в Європі.
Рівень інфляції наприкінці 2012 року було зафіксовано на позначці
0,9 %. У соціальній сфері, у зв’язку з скороченням виробництва у ключових
галузях, спостерігається стійкий ріст рівня безробіття. У 2012 році показник
безробіття сягнув рівня 7,3 %. Скорочення виробництва та ВВП протягом
означеного періоду не зменшило бюджетні витрати Уряду Швеції та призвело
до підвищення рівня дефіциту національного бюджету.
Аналіз структури соціальних послуг показує, що загальні об’єми послуг,
що надаються органами державної влади та управління збільшились не за
рахунок розширення асортименту послуг, а за рахунок субсидій державного
бюджету місцевим органам державної влади для створення мережі робочих
місця у громадському секторі для подолання безробіття. Іншими словами,
загальний об’єм послуг збільшився за рахунок збільшення об’ємів громадських
робіт та збільшення зайнятості тимчасово безробітних.
Уряд Швеції продовжує втілювати заходи, спрямовані на подолання
кризових явищ в економіці країни. Центральним банком Швеції (Riksbank):
продовжена політика практично нульової ставки рефінансування – 0,25 %,
нульової ставки за депозитами та надзвичайно низької ставки за кредитами –
0,75 %. Політика дешевих грошей, на думку уряду Швеції, повинна
стимулювати обігові оборотні кошти у виробничій сфері та підтримати іпотечні
установи та банківські іпотеку з метою стимулювання житлового будівництва
та ринку нерухомості.
Для Фінляндії характерний високий рівень державного регулювання
економіки і значна роль держави в підприємницькій діяльності.
Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у Фінляндії
є оподаткування. Податкові органи країни наділені правами дізнання і слідства.
Державна політика Данії спрямована на сприяння розвитку екологічно
чистих виробництв, розробку безвідходних технологій, технологій утилізації
відходів виробництв і побуту, виробництва устаткування для охорони
навколишнього середовища.

