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ВПЛИВ КВАЗІФІСКАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
НА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВ

У роботі основну увагу приділено питанням збалансованості фінансових ре-
сурсів держави, її індикаторам та квазіфіскальним операціям. Тому спочатку
визначимо, що розуміється під кожним із вказаних понять.

Під збалансованістю фінансових ресурсів держави розуміємо відповідність
між сукупністю грошових коштів, що надійшли в розпорядження центральних і
місцевих органів виконавчої влади в процесі формування фінансових ресурсів
держави і сукупністю грошових коштів, пов’язаних з їх подальшим викорис-
танням для фінансування витрат.

Індикаторами збалансованості фінансових ресурсів держави слід вважати
дефіцит зведеного бюджету, державний борг та залишок коштів на єдиному ка-
значейському рахунку (ЄКР).

Квазіфіскальні операції — це операції органів державної влади і управління,
центрального банку, державних цільових фондів, державних і недержавних під-
приємств, державних банків і страхових компаній, які не враховуються бюдже-
тною статистикою і не вказуються у бюджетній звітності, але впливають на по-
казники виконання бюджету чи зобов’язання держави.

Квазіфіскальні операції можуть призводити до заниження надходжень або
завищення видатків державного бюджету, місцевих бюджетів або державних
цільових фондів. Також квазіфіскальні операції можуть призводити до підви-
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щення зобов’язань держави, зменшення залишку коштів на єдиному казначей-
ському рахунку.

Квазіфіскальні операції законодавчо розглянути в Україні не так давно, лише
в 2011 році з’явилося їх законодавче тлумачення [1]. Згідно положенням Бю-
джетного кодексу України (ст. 2) квазіфіскальні операції — це операції органів
державної влади і місцевого самоврядування, Національного банку України,
фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного стра-
хування, суб’єктів господарювання державного і комунального секторів еконо-
міки, що не відображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до
зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюдже-
ту в майбутньому [2].

СЕКТОРАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАЗІФІСКАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗГІДНО ДЖ. МАККЕНЗІ ТА П.СТЕЛА

Операції, що відносяться до
фінансової системи

Операції, що відносяться до
валютної системи

Операции, що відносяться до сек-
тору комерційних підприємств

Субсидуєме кредитування Диференційовані курси
обміну валюти

Встановлення цін на рівні, що є
низшим за ринковий

Обов’язкові резерви, відсот-
кі на які нараховуються за
пониженими ставками

Імпортні депозити Надання некомерційних послуг

Граничні розміри кредитів Депозити для придбання
іноземних активів

Ціноутворення на основі досяг-
нення цілей забезпечення доходів

бюджету

Операції щодо здійснення
екстреної фінансової допо-

моги
Гарантії курсу обміну ва-

лют
Розрахунки за поставками за ці-
нами, що перевищують ринкові

--- Субсидуєме страхування
валютного ризику ---

Джерело: складено авторами на основі [3]

У рамках роботи, що була проведена МВФ у цілях забезпечення фінансової
прозорості та вдосконалення бюджетної звітності, Джордж Маккензі та Питер
Стела запропонували секторальну класифікацію квазіфіскальних операцій [3].
Вказана класифікація охоплює значно більшу кількість операцій, ніж розроб-
лений і ухвалений Кабінетом міністрів України перелік квазіфіскальних опе-
рацій.

Зменшуючи бюджетні надходження або потребуючи додаткові витрати бю-
джету у майбутньому, квазіфіскальні операції впливають безпосередньо або
опосередковано на дефіцит зведеного бюджету, і на показники державного бор-
гу. Внаслідок використання квазіфіскальних операцій можливе виникнення фі-
скальних дисбалансів, що може призвести до розбалансування фінансових ре-
сурсів держави і багатьох макроекономічних проблем, характерних сьогодні
для Греції, Іспанії, Італії та інших країн Європи.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено основні характеристики глобалізаційних процесів,
вплив цих процесів на банківській сектор України, а також подано позитивні та не-
гативні наслідки функціонування банків з іноземним капіталом на території Украї-
ни.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные характеристики глобализаци-
онных процессов, влияние этих процессов на банковский сектор Украины, а также
подаются позитивные и негативные последствия функционирования банков с
иностранным капиталом на территории Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, глобализационные процессы, финансовая
глобализация, финансовая безопасность банков, иностранные банки.

ANNOTATION. The main characteristics of globalization processes, the impact of these
processes on the banking sector of Ukraine examined in the article. The positive and
negative effects of the operation of banks with foreign capital in Ukraine are also given.

KEY WORDS: globalization, globalization processes, financial globalization, financial
security of bank, foreign banks.

Сутність глобалізації проявляється через процеси всесвітньої економічної,
політичної та культурної інтеграції. Основною рушійною силою і водночас нас-
лідком процесів глобалізації є міграція в масштабах усієї планети капіталу
(особливо фінансового), уніфікація законодавства, економічних і технологічних
процесів. Глобалізація стосується більше економічних процесів. Саме цю важ-
ливу її роль підкреслює вільна торгівля, вільний рух капіталів, зниження подат-
ків і прибутків підприємства, спрощення переміщення галузей промисловості
між різними державами для зменшення витрат, у тому числі на працю і природ-
ні ресурси.




