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ВСТУП
Європейський Союз — інтеграцій�

не об'єднання, що розвивається
найбільш динамічно у світі. Спільна
бюджетна політика ЄС свідчить про
рівень, якого досягло це інтеграційне
угрупування. Як і сам ЄС, спільна бюд�
жетна політика формувалася і удоско�
налювалася поступово. Основним зав�
данням бюджетної політики є досяг�
нення максимально високого розвит�
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ку економіки і підвищення життєвого
рівня громадян ЄС. Фінансовий конт�
роль і регулювання, вмілий розподіл та
правильне застосування коштів —
обов'язкові заходи для поставлених
цілей та збереження досягнутих пози�
тивних результатів.

Бюджетна політика здійснюєть�
ся за допомогою свого традиційно�
го інструменту — бюджету, який
формується в певному порядку і згід�

но певних принципів, дозволяє фінан�
сувати заходи, спрямовані на розви�
ток інтеграції та найкраще демонст�
рує минулий і поточний стан розвит�
ку.

Спільний бюджет ЄС — основний
фонд централізованих ресурсів, що ви�
ражає економічні відносини інтеграцій�
ного об'єднання. Через спільний бюджет
Європейський Союз централізовано роз�
поділяє частину доходу на розвиток еко�
номіки в країнах�членах, соціальний за�
хист населення, утримання органів вла�
ди, захист навколишнього середовища
тощо. Створення спільного фонду гро�
шових засобів дає змогу ЄС регулювати
ефективність, пропорційність, збалансо�
ваність розвитку виробничої та невироб�
ничої сфери в окремих регіонах, вплива�
ти на темпи розвитку і структуру сусп�
ільного виробництва. Усі доходи спільно�
го бюджету ЄС формуються за рахунок
трьох основних, так званих традиційних
джерел: компенсаційних зборів і мита,
що стягуються з імпорту в ЄС сільсько�
господарських товарів в рамках дії
спільної сільськогосподарської політи�
ки, а також мита, що стягується згідно з
єдиним митним тарифом імпорту про�
мислових товарів з третіх країн; відраху�
вань в спільний бюджет від ПДВ, зібра�
ного на території кожної країни�члена;
диференційованих надходжень від ВНП
держав — членів ЄС.

Через витратну частину бюджету
ЄС фінансові засоби перерозподіля�
ються між сферою матеріального ви�
робництва та невиробничою сферою,
між галузями економіки країн�членів
ЄС.

За цільовим спрямуванням видат�
ки спільного бюджету поділяються на
основні групи: сільське господарство,
охорона навколишнього середовища,
зовнішня політика, управління, соц�
іальний захист населення, досліджен�
ня та інновації, компенсації країнам —
членам тощо.

Бюджет як фінансовий план ві�
діграє уже важливу роль в діяльності
держави. Він визначає її можливості й
пріоритети, її роль і форми реалізації
закріплених за нею функцій. Це доку�
мент, що спрямовує фінансову діяль�
ність держави, робить її конкретною і
фінансово забезпеченою.

Бюджетна стратегія повинна виз�
начати основні напрямки бюджетної
політики Європейського Союзу на
перспективу, а бюджетна тактика —
методи її реалізації.

Об'єктом дослідження даної ро�
боти є бюджет Європейського Союзу,
статистичний та економічний аналіз
стану його доходів та видатків.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Одним із вагомих інструментів впли�
ву на економічний розвиток країн є ефек�
тивна політика у сфері фінансово�бюд�
жетних відносин. Серед вагомих науко�
вих досліджень з питань бюджетування
є праці зарубіжних вчених Дж. Кейнса,
А. Сміта, Д. Рікардо, А. Вагнера, Дж. Кит�
чина, Й. Шумпетера, Р. Харрода, Е. Хан�
сена, М. Фрідмана, Ф. Хайєка, А. Лаффе�
ра, В. Танзі, П. Самуельсона, А. Іл�
ларіонова, В. Лебедєва. Питання бюд�
жетного регулювання висвітлені в робо�Рис. 1. Динаміка доходів до бюджету ЄС (млн євро)
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тах вітчизняних вчених: С. Буковин�
ського, О. Василика, В. Гейця, В. Чужи�
кова, А. Даниленка, І. Луніної, І. Люто�
го, Ц. Огня, Д. Полозенка, В. Федосова,
І. Чугунова, С. Юрія, І. Запатріної.

Метою статті є моніторинг дина�
міки та структури бюджету Євро�
пейського Союзу на основі статистич�
ного аналізу доходної та видаткової її
частин, побудова регресійної моделі
формування доходної частини бюдже�
ту ЄС та проведення кореляційного
аналізу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для досягнення поставленої мети

визначено такі завдання:
— розглянути основні економічні

аспекти побудови бюджету Євро�
пейського Союзу;

— здійснити моніторинг структури
і динаміки доходів та видатків бюдже�
ту ЄС на основі статистичного аналізу;

— дослідити взаємозв'язок до�
ходів державного бюджету з основни�
ми макроекономічними показниками,
зокрема, побудувати регресійну мо�
дель формування доходної частини
бюджету ЄС та провести кореляцій�
ний аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основними показниками, за яки�
ми здійснюється формування та вико�
нання бюджету ЄС є доходи та видат�
ки [1, с.31]. Тому одним із важливих
завдань даної статті є вивчення дина�
міки цих показників.

До моменту світової фінансово —
економічної кризи як в видатковій ча�
стині бюджету, так і в дохідній, спос�
терігалось постійне зростання. Зрос�
тання дохідної частини обумовлене
ростом ВНП і підвищенням рівня жит�
тя громадян. Від добробуту громадян
залежить їх платоспроможність,
рівень витрат, а отже і доходи бюдже�
ту за статтями надходжень від ПДВ і
ВНП ресурсу (рис. 1).

Як ми бачимо, період 2000—2002
рр. характеризується помірним зрос�
танням надходжень до бюджету. У
2003 році навіть виникає незначний
спад доходів. Однак в період з 2004
року і до 2008 року спостерігаємо
стрімке зростання надходжень коштів.

З метою детального моніторингу
динаміки доходів бюджету ЄС слід
розрахувати такі статистичні показ�
ники, як абсолютні прирости, темпи
зростання, темпи приросту (базисні
та ланцюгові), абсолютне значення
одного відсотка приросту, середнь�
орічний абсолютний приріст, темп
зростання і приросту та іншi [2]. Роз�
рахунок цих показників наведено у
таблиці 1.

Спостерігається позитивна дина�
міка надходжень до бюджету на всьо�
му періоді, окрім таких років як 2003
та 2009. Бачимо, що найбільший темп
приросту на проміжку років, що дос�
ліджуються, спостерігався в 2008 році
(29,69%). Абсолютний приріст в цьо�
му році становив 27 551,36 мільйонів
євро, що на 4 849,56 мільйонів євро
більше ніж в попередньому році. У
2003 році порівняно з попереднім 2002
роком темп приросту склав �0,12%, що

пояснюється зменшенням надходжень
від ПДВ ресурсу. А у 2009 році спос�
терігається значний спад доходів до
бюджету порівняно з 2008 роком, що
обумовлюється світовою фінансовою
кризою, котра незважаючи на потуж�
ну фінансову систему Євросоюзу, все�
таки мала великий вплив на її стан еко�
номіки. Хоча ПДВ ресурс накопичен�
ня бюджету був на рівні 19616,1 млн
євро, що порівняно з попереднім
фінансовим роком є більшим на 2,76%,
однак всі інші показники доходів знач�
но зменшилися. Звісно, що найбільше
зазнав впливу фінансової кризи ВНП
ресурс, котрий в порівнянні з 2008 ро�
ком зменшився на 6,36%.

Динаміка видатків бюджету ЄС
яскраво проілюстрована на рис. 2.

На рисунку чітко видно, що почи�
наючи з 2002 року, сума видатків зро�
стає і до 2007 року не перевищує суму
надходжень до бюджету. А вже в 2008
і 2009 роках ця сума перевищує дохо�
ди бюджету. Розрахунок основних по�
казників динаміки видатків бюджету
ЄС подано у таблиці 2.

Бачимо, що максимальне значення
абсолютного приросту видатків бюдже�
ту Європейського Союзу зафіксовано у
2009 році, а мінімальний і від'ємний
приріст у 2001 році (�3 462 млн євро).

 Дослідимо структуру доходної та
видаткової частини бюджету.

Відповідно до специфіки струк�
тури головного фінансового плану
держави (згідно з існуючою бюд�
жетною класифікацією) показники
його формування та виконання под�
іляються на дві групи: за доходами
та видатками. У період 2000—2009
років значне підвищення доходів до
бюджету припадає на 2006 рік, тоб�
то зросло на 5,9% відносно поперед�
нього фінансового року. Спад над�
ходжень припадає на 2003 рік (�
0,2%) та 2009 рік (�3,53%). Що ж до
видатків бюджету слід виокремити
2004 та 2008 роки, процентні відно�
шення яких складали +10,58% та
+15,86% порівняно з попередніми
звітними періодами.

Для детальнішого аналізу струк�
тури доходів і видатків бюджету ЄС
варто розрахувати наступні коефіціє�
нти структурних зрушень [3, с. 53]:

1. Лінійний коефіцієнт абсолют�
них структурних зрушень:

,

Таблиця 1. Статистичні показники динаміки доходів бюджету ЄС

Рис. 2. Динаміка видатків бюджету Європейського Союзу (млн євро)
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де d
2
,d

1
 — частки доходів (ви�

датків) у звітному і базовому роках
відповідно;

 k — кількість структурних частин.
2. Середній квадратичний ко�

ефіцієнт абсолютних структурних
зрушень:

3. Лінійний коефіцієнт відносних
структурних зрушень:

4. Середній квадратичний ко�
ефіцієнт відносних структурних зру�
шень:

Провівши розрахунок коефі�
цієнтів структурних зрушень у струк�
турі доходів державного бюджету та
усередивши результати обчислення в
період 2000—2009 років, отримано:

— Лінійний коефіцієнт абсолютних
структурних зрушень 0,01909421;

— Середній квадратичний ко�
ефіцієнт абсолютних структурних
зрушень 0,02593887;

— Лінійний коефіцієнт відносних
структурних зрушень 0,12534675;

— Середній квадратичний ко�
ефіцієнт відносних структурних зру�
шень 0,158549455.

Як відомо, чим більше значення
даних коефіцієнтів наближені до 1,
тим більш відчутною є зміна у струк�
турі доходів державного бюджету.
Проте у даному випадку як усеред�
нені коефіцієнти, так і попарні коеф�
іцієнти за роками структурних зру�
шень є доволі наближеними до нуля.
Отже, можна говорити про те, що
структура доходів до бюджету Євро�
пейського Союзу є більш�менш ста�
лою, незважаючи на зміни бюджетної
політики.

Результати розрахунку коефіцієнтів
структурних зрушень у структурі ви�
датків бюджету ЄС є наступними:

— лінійний коефіцієнт абсолют�

них структурних зрушень 2008/2007 —
0,017104938 і 2009/2008 — 0,0025167;

— середній квадратичний ко�
ефіцієнт абсолютних структурних
зрушень 2008/2007 — 0,025272626 і
2009/2008 — 0,003658044;

— лінійний коефіцієнт відносних
структурних зрушень 2008/2007 —
0,192563651 і 2009/2008 — 0,0281362 ;

— середній квадратичний ко�
ефіцієнт відносних структурних зру�
шень 2008/2007 — 0,267006917 і 2009/
2008 — 0,0381234.

Знову ж таки обчислені коефіціє�
нти структурних зрушень є близьки�
ми до 0, тому можна зробити висно�
вок про те, що структура видатків бюд�
жету є більш�менш сталою [4, C. 54].

На рівень доходів бюджету впли�
вають ряд чинників, основними з яких
є такі макроекономічні показники, як:

— обсяг валового національного
доходу;

— обсяг податкових надходжень
до спільного бюджету тощо.

Тому вивчаючи бюджет ЄС, слід
дослідити взаємозв'язок, який існує
між доходами бюджету та чинниками,
від яких вони залежать. Це так званий
кореляційно�регресійний аналіз, в ос�
нові якого лежить побудова регресій�
ної моделі.

Регресійна модель — це функція
чи система функцій, які описують ко�
реляційно�регресійний зв'язок між
економічними показниками, один з
яких є залежною змінною, а другий чи
декілька — факторними (незалежни�
ми або пояснюючими).

Оскільки доходи бюджету знач�
ною мірою залежать від обсягу ва�
лового внутрішнього продукту,
тому доцільно було б дослідити
взаємозв'язок між доходами бюд�
жету ЄС, валовим національним до�
ходом та розміром середньомісяч�
ної заробітної плати штатних праців�
ників.

Для дослідження взаємозв'язків
між змінними оберемо лінійну функцію
виду , де у
— залежна змінна, a

1
, a

2
 — параметри

функції, e — похибка, а x
1
, x

2
— неза�

лежні змінні. У даному випадку це об�
сяг валового національного доходу
(млн євро) та розмір середньомісячної
заробітної плати штатних працівників
(євро). Залежною змінною буде обсяг
доходів бюджету (млн євро). Для
вільного параметра регресії введемо
змінну х0

, значення якої будуть рівні 1
у всіх спостереженнях. Вихідні дані
відображено у таблиці 3.

Для виконання подальших обчис�
лень регресійну модель доцільно запи�
сати у матричній формі: Y = XA,

де Y — вектор значень залежної
змінної, тобто значення обсягу до�
ходів бюджету у кожному із періодів;

X — матриця незалежних змінних
х0

, х
1
 та х

2
; n m — розмір даної мат�

риці;
n — число спостережень, яке у да�

ному випадку рівне 9, оскільки розг�
лядаються дані за 9 років;

m — кількість незалежних змін�
них, у даному випадку рівне 3, оскіль�
ки крім змінних х

1
 та х

2
 потрібно ввес�

ти ще змінну х
0
, значення якої будуть

дорівнювати 1, це змінна вільного чле�

Таблиця 2. Статистичні показники динаміки видатків бюджету ЄС

Таблиця 3. Вихідні дані для обчислення параметрів кореляційно<регресійної
моделі
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на регресії;
А — вектор параметрів моделі.
Оцінку параметрів регресійного

рівняння знаходимо шляхом множен�
ня матриць . Провівши
обчислення параметрів кореляційно�
регресійної моделі, отримали такі зна�
чення: а

0
=�2099.58, а

1
=0.0572336,

а
2
=63.1865. Рівняння регресії має

вигляд:y=�2099.58+ 0.0572336x
1
+

+63.1865x
2
.

На основі побудованої регрес�
ійної моделі визначимо розрахункові
обсяги доходів бюджету ЄС. Для цьо�
го у рівняння регресії послідовно
підставимо значення незалежних
змінних у кожному з років.

Як бачимо, побудована регресійна
модель достатньо адекватно описує
динаміку доходів бюджету. Незначне
відхилення розрахункових даних від
фактичних спостерігається лише в
2007 році.

Варто зазначити, що при вивченні
різноманітних соціально�економічних
процесів недостатньо лише визначити
параметри рівняння, яке могло б з пев�
ною наближеністю описувати той чи
інший процес. Важливо також визна�
чити на скільки тісними є зв'язки між
змінними такої моделі. Тіснота зв'яз�
ку загального впливу всіх незалежних
змінних визначається коефіцієнтами
детермінації і множинної кореляції [5,
C. 28].

Коефіцієнт детермінації визна�
чається як відношення загальної дис�
персії до поясненої (0.9821). Він ха�
рактеризує, якою мірою варіація за�
лежної змінної визначається варіа�
цією незалежних змінних. Згідно ре�
зультатів обчислень коефіцієнт де�
термінації рівний 0,998404. У даному
випадку це означає, що зміна обсягу
доходів бюджету Європейського Со�
юзу у 99,84% визначається зміною
обсягу валового національного дохо�
ду та зміною середньомісячної заро�
бітної плати штатних працівників.
Коефіцієнт множинної кореляції
рівний 0,999250. Оскільки він є дуже
близьким до 1, це означає, що за�
лежність між обсягом доходів бюд�
жету та обсягом валового національ�
ного доходу і розміром середньомі�
сячної заробітної плати штатних
працівників наближається до функ�
ціональної.

Для вивчення взаємозв'язків між
залежною змінною та кожною неза�
лежною змінною зокрема, доцільно
визначити парні коефіцієнти кореляції
Пірсона [2, с. 121].

Коефіцієнт кореляції між обсягом
доходів бюджету та обсягом валового
національного доходу рівний 0,98057.
Це означає, що зв'язок між обсягом
доходів бюджету та обсягом валового
національного доходу є прямим та сут�
тєвим. Натомість, між незалежними
змінними існує також суттєвий взає�
мозв'язок (коефіцієнт кореляції між x

1
та x

2
 рівний 0,9811). Отже, можна го�

ворити про те, що зміна обсягу вало�

вого національного доходу у 98,11%
визначається зміною середньої заро�
бітної плати.

Наступним етапом кореляційно�
регресійного аналізу є визначення
рівня значущості зв'язку між залеж�
ною та незалежними змінними. У да�
ному випадку потрібно перевірити на
скільки коректно побудована модель
описує залежність обсягу доходів
бюджету Європейського Союзу від
обсягу валового національного дохо�
ду та розміру заробітної плати.

Для цього висуваємо гіпотезу, що
модель

y=�2099.58+0.0572336x
1
+63.1865x

2
є значущою. Дану гіпотезу по�

трібно перевірити за допомогою F�
критерію[5, 6]. Визначений критерій
порівнюємо із табличним значенням
критерію, при ступенях свободи k

2
=6

та k
1
=2. Табличний критерій при за�

даних ступенях свободи рівний 19,32,
а F�критерій розрахунковий рівний
61,28. Оскільки значення розрахун�
кового більше за значення таблично�
го критерію, то гіпотеза про зна�
чущість регресійної моделі прий�
мається. Отже, з ймовірністю 0,95
можна стверджувати, що побудова�
на регресійна модель залежності об�
сягу доходів бюджету Європейсько�
го Союзу від обсягу валового націо�
нального доходу та розміру заробіт�
ної плати, є адекватною, тобто ре�
ально описує зв'язок між обсягом
доходів бюджету та валовим внут�
рішнім продуктом і середньомісяч�
ним розміром заробітної плати.

ВИСНОВКИ
У статті розкрито економічні ас�

пекти та практичні принципи форму�
вання бюджету Європейського Со�
юзу. Основними завданнями статис�
тичного вивчення бюджету є збиран�
ня та обробка даних про доходи і вит�
рати бюджету; аналіз динаміки до�
ходів і витрат бюджету; вивчення
зв'язку доходів бюджету з найважли�
вішими макроекономічними показни�
ками тощо.

Бюджет Європейського Союзу —
основний елемент державних фі�
нансів, фінансовий план Союзу, який
відображає утворення і використан�
ня фінансових ресурсів для забезпе�
чення його функцій в інтересах сус�
пільства.

Основою формування бюджету

виступає бюджетний процес та бюд�
жетні класифікації. У бюджетному
процесі значну роль відіграє бюджет�
не планування та прогнозування, оск�
ільки від правильного визначення пла�
нових показників бюджету залежить
якість його виконання. Ефективність
планування доходів та видатків бюд�
жету ЄС в значній мірі залежить від
врахування результатів дослідження
динаміки та структури її складових.
Проведений аналіз розширює мож�
ливість підвищення ефективності бюд�
жетування.
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Рис. 3. Реальні та змодельовані обсяги доходів


