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ОПТИМІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ТА РОЗДУТИЙ ДЕФІЦИТ У ПРОЄКТІ 
БЮДЖЕТУ-2021 СТВОРЮЮТЬ РИЗИКИ ДЛЯ МАКРОСТАБІЛЬНОСТІ 

Щоб зберегти макроекономічну стабільність та уникнути секвестру видатків, макропрогноз та 
очікувані показники доходів бюджету потрібно переглянути, а дефіцит має становити не більше 3% 
від ВВП. До таких висновків дійшли економісти Центру економічної стратегії у аналізі проєкту 
бюджету-2021.  

Запланований на 2021 рік дефіцит у 6% ВВП є найбільшим за останні роки, крім «карантинного» 2020 
року. У поєднанні з очікуваними доходами  від часткової детінізації економіки та занадто 
оптимістичним інфляційним прогнозом  (7,3% проти поточних 2,5%), такий дефіцит створює ризики 
для виконання бюджетних видатків.  

Доходи бюджету спрогнозовані, виходячи із 19% збільшення доходів від податку на доходи фізичних 
осіб і 21% зростання ПДВ (внутрішній та імпортний). При цьому економіка у номінальному виразі 
зросте лише на 13%, якщо виходити з прогнозу уряду на 2021 рік. 

Додатковим ризиком для виконання бюджету буде епідеміологічна ситуація – якщо доведеться 
відновити жорсткий карантин, про зростання ВВП та доходів бюджету не буде мови.  

Через політизацію механізму визначення рівня соціальних гарантій, в проєкті закладено занадто 
швидке підвищення мінімальної заробітної плати – на 30% до 6500 грн. Для економіки було б краще 
уповільнити цей процес, підвищити «мінімалку» до 6000 грн у 2021 р. та 6500 грн у 2022 році, а надалі 
впровадити деполітизований механізм.  

В проєкті бюджету-2021 також знято ліміти по обсягу державних гарантій. Держава братиме на себе 
борги «Укравтодору» чи інших компаній без обмежень, що накладаються Бюджетним кодексом чи 
законом про бюджет. За ці борги українці розраховуватимуться через державні дефіцити та потребу 
фінансування у наступні роки. 

Дефіцит зведеного бюджету та квазі-фіскальні видатки 2010-2021 рр 
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На видатки сектору загальнодержавного управління всього розподілять 45% ВВП. Це на 5 відсоткових 
пунктів менше, ніж планується виділити у 2020 році, але перевищує середні у 2017-2019 роках 42% ВВП.  

На номінальне зростання видатків вплинуть як закладені прогнозні макропоказники, так і дві 
політичні «забаганки»: підвищення мінімальної заробітної плати та фінансування ремонту доріг.  

Найбільше додаткового фінансування отримають медицина та освіта (+17,1% та +12,2% відповідно). А 
от економічна діяльність втратить 14,4% – але додаткові 70 млрд грн витрат на дороги уряд планує 
здійснити через запозичення під державні гарантії, тому це може вважатися заміною бюджетних 
видатків квазі-фіскальними видатками. 

Фінансування дефіциту планують здійснити через внутрішні запозичення. Враховуючи, який великий 
заплановано дефіцит на 2020 рік, та те, що в кінці вересня він досі не матеріалізувався на 
запланованому рівні, за підсумком у наступні 15 місяців заплановані чисті запозичення без вчасного 
отримання траншів від МВФ будуть непідйомною сумою для внутрішнього ринку. 

Читайте огляд проєкту бюджет 2021 за посиланням: https://ces.org.ua/review-of-the-draft-budget-2021/ 

Дивитися відео з пресконференції: https://www.youtube.com/watch?v=YVI_R9M_tiQ   
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