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Актуальність теми  дослідження  обумовлена  тим,  що 
наразі  в  політичних,  наукових  та  експертних  колах  точаться 
активні дискусії навколо питання чи перебуває економіка США 
на краю рецесії та фінансового обриву. Зростає американський 
державний борг і  дефіцит бюджету.  У цьому зв язку питанняʼ  
фіскальної  політики  виходять  на  перший  план 
внутрішньополітичного порядку денного США.

Метою статті є дослідження сучасних проблем бюджетної 
політики США. Зважаючи на мету, ми поставили перед собою 
такі  завдання:  відстежити  розвиток  державної  бюджетної 
політики в податковій  сфері  в межах сучасної  бюджетної  ери 
США, проаналізувати проблему бюджетних видатків, дослідити 
явище т.зв. «фіскальної прірви», порівняти бюджетні пропозиції 
демократичної та республіканської партій США.

Розвиток бюджетної політики в податковій сфері



Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми

Початком сучасної бюджетної ери в США вважається 2001 
рік.  У  той  період  економіка  країни  перебувала  на  підйомі, 
демонструючи  рекордно  високі  показники  зростання  ВВП  та 
зайнятості  в поєднанні із  збалансованим бюджетом. У такому 
контексті  під  час  передвиборчої  кампанії  2000 року  одним із 
найпопулярніших  пунктів  передвиборчої  програми 
республіканців  на  чолі  із  кандидатом  у  президенти  Дж. 
Бушем-мол.  було  широкомасштабне  скорочення  податкового 
навантаження  на  американські  домогосподарства  та  суб єктиʼ  
підприємницької діяльності [6, c. 2]. 

Одразу  після  обрання  новий  глава  держави  розпочав 
виконання  передвиборчої  обіцянки.  Зокрема,  у  2001  та  2003 
роках Конгрес США підтримав дві законодавчі ініціативи Дж. 
Буша-мол.  (Economic  Growth and Tax Relief  Reconciliation  Act 
[5] і Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act [8]), завдяки 
яким  було  внесено  значні  зміни  в  напрямку  скорочення 
податкових  ставок  на  нерухомість,  фонд  заробітної  плати, 
пенсійні програми, подарунки тощо. 

Однак найвідчутнішою була реформа прогресивної шкали 
індивідуального  податку  на  прибуток.  Зокрема,  податкова 
ставка для тих домогосподарств США, які перебували за межею 
бідності (макс. річний дохід 17,8 тис. дол., станом на 2012 рік) 
опустилася від 15% до 10%, а для найбагатших (річний дохід 
понад 388,4 тис.  дол., станом на 2012 рік) – від 38,6 до 35%. 
Крім того,  було спрощено систему оподаткування прибутку  з 
дивідендів і довгострокового приросту капіталу завдяки заміні 
трьох рівнів  податкової  шкали  залежно від  розміру  прибутку 
(8%, 10%, 20%) – двома (5%, 15%).

Термін  дії  згаданих  законодавчих  ініціатив,  які  серед 
американців отримали назву «податкові скорочення Буша», був 
розрахований на період до кінця 2010 року [2]. За цей час США 
постали перед історичними викликами, зокрема «війною проти 
терору»,  розв язання  яких  призвело  до  загострення  проблемʼ  
дефіциту бюджету та критичного зростання розміру державного 
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боргу.  Станом  на  середину  2010  року  було  підраховано,  що 
скорочення податків 2001–2003 років обійшлося країні у понад 
ніж 2 трлн. дол., а військові кампанії в Іраку та Афганістані – у 
1,1  трлн.  дол.  Крім  того,  фінансово-економічна  рецесія 
2008–2009  років  призвела  до  колапсу  системи  фіскальних 
надходжень  у  поєднанні  із  різким  зростанням  витрат 
соціального  характеру,  зокрема,  на  покриття  державної 
програми страхування з безробіття [11, c. 29].

Разом  з  тим,  у  2010  році  в  експертних  колах  існував 
консенсус щодо того, що припинення дії «податкових скорочень 
Буша» стане надмірним шоком для економіки країни, яка щойно 
розпочала  вихід  із  болючої  рецесії.  У цьому зв язку  в  грудніʼ  
2010  року  Президент  Б.  Обама  підписав  закон  Tax  Relief, 
Unemployment  Insurance  Reauthorization,  and  Job  Creation  Act, 
який  передбачав  повноцінне  продовження  дії  «податкових 
скорочень  Буша»  на  два  наступні  роки,  тобто  до  кінця  2012 
року. Крім того,  документ містив елементи заходів 2009 року, 
які  новообраний  президент  ініціював  з  метою  стимулювання 
ділової активності в США та соціального забезпечення верств 
населення найраженіших економічною кризою [14]. Додатковий 
ефект згаданого закону – зростання державного боргу США ще 
на 858 млрд. дол. 

Проблема бюджетних видатків
Станом на першу половину 2011 року розмір державного 

боргу США вперше в історії  країни перевищив позначку у 14 
трлн. дол., що складало більше 90% від ВВП США. Наприкінці 
року ця цифра становила вже 15 трлн. дол. Проблеми, пов язаніʼ  
із  дефіцитом  бюджету  на  рівні  1,48  трлн.  дол.  (38%  від 
бюджетних  надходжень  –  найвищий  показник  у  світі)  [1]  і 
реалізацією  затратної  медичної  реформи,  ініційованої  Б. 
Обамою за рік до того,  були серед основних причин появи в 
2009–2010 роках сучасних неоконсервативних рухів у США на 
чолі з так званою Партією чаювання. Після їхньої інтеграції в 
Республіканську  партію  та  перемоги  на  проміжних  виборах 
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2010 року стало зрозуміло, що на шляху розв язання згаданихʼ  
проблем  у  найближчому  майбутньому  стоятимуть  жорсткі 
ідеологічні розбіжності в поглядах політичних партій [3].

Яскравим  підтвердженням  цього  стала  фіскальна  криза 
влітку 2011 року, коли Президент США зробив чергове подання 
до Конгресу щодо підвищення ліміту державного боргу до рівня 
14,694  трлн.  дол.  Категорична  відмова  Палати  представників 
Конгресу,  яка  тепер  стала  підконтрольною  республіканцям, 
розглядати  це  питання  призвела  до  ситуації,  коли  США 
опинилися на межі технічного дефолту у зв язку з потенційноюʼ  
неспроможністю  здійснювати  нові  зовнішні  запозичення  та 
відповідно робити виплати за старими. 

Упродовж  полеміки,  що  оточувала  процес 
безкомпромісних  перегорів,  республіканці  звертали  увагу  на 
різке  підвищення  державного  боргу,  який  зростає  на  4  млрд. 
дол. щодня, а протягом трьох років правління Б. Обами виріс 
більш ніж за вісім років президенства Дж. Буша-мол. У цьому 
зв язку вони висунули вимоги щодо комплексної ревізії системиʼ  
бюджетних видатків  і  скасування  згаданої  медичної  реформи. 
Окрема  вимога  республіканців  стосувалася  необхідності 
прийняття  поправки  до  основного  закону,  яка  б  визначала 
баланс бюджету, як конституційну норму. 

Безвихідь  і  відсутність  видимих  перспектив  розв язанняʼ  
ситуації  призвели  до  пониження  кредитного  рейтингу  США 
агенцією Standart&Poorʼs. Зважаючи на це, між Білим домом та 
Палатою  представників  було  досягнуто  компроміс  у  вигляді 
Budget Control Act, який Б.Обама підписав 2 серпня 2011 року. 
Документ  чітко  визначив  урізання  певних  видів  бюджетних 
видатків на суму 917 млрд. дол. протягом 10 років пропорційно 
до чергового підвищення межі держборгу.

Іншим  пунктом  домовленості  стало  створення  т.зв. 
«суперкомітету»  з  кола  американських  законодавців,  які  в 
чотиримісячний  період  повинні  були  розробити  план 
додаткового  скорочення  державних  видатків  протягом 
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наступних  десяти  років  ще  на  1,2  трлн.  дол.,  що  дорівнює 
розміру  нинішнього  дефіциту  бюджету  США.  Разом  з  тим, 
політичні скперечності стали на заваді досягненню компромісу 
в  межах  «суперкомітету»,  робота  якого  завершилась  нічим  у 
листопаді 2011 року. 

Унаслідок цього 1 січня 2013 року передбачається набуття 
чинності  іншою  нормою  Budget Control Act –  автоматичних 
скорочень  на  ту  ж  суму,  або  т.зв.  секвестру.  Половина  із 
згаданих 1,2 трлн. дол. – урізання фінансування Збройних сил 
США. Очікується,  що починаючи з наступного, кожного року 
видаткова  частина  бюджету  США  ставатиме  меншою 
приблизно  на  110  млрд.  дол.  Побічним  ефектом  потенційно 
може  стати  значне  ослаблення  обороноспроможності  країни. 
Зокрема, за словами Міністра оборони США Л. Панетти, згадані 
ініціативи призведуть до найменшого розміру наземних сил з 
1940  року,  ВМС  –  з  1915  року  та  історично  найслабших 
спроможностей ВПС [16].

Окремою домовленістю в межах Budget Control Act стало 
одноразове  наступне  підвищення  ліміту  держборгу  без 
схвалення Конгресом США, що відбулося на початку 2012 року. 
За  прогнозами  Міністерства  фінансів  країна  досягне 
сьогоднішнього  ліміту  державного  боргу  у  16,394  трлн.  дол. 
всередині третього кварталу 2012 року, що збігається в часі із 
проведенням  президентських  виборів  у  США.  Лідер 
республіканців,  спікер  Палати  представників  Дж.Бейнер  уже 
встиг  заявити,  що  його  партія  має  намір  використати  цей 
момент для продовження дискусій на фіскальну тему, що може 
означати повторення минулорічної кризи [4].

«Фіскальна прірва»
Таким  чином,  унаслідок  двох  окремих  процесів  і  у 

випадку відсутності змін до чинного законодавства 1 січня 2013 
року США можуть опинитися на порозі явища, якому експерти 
дали назву «фіскальна прірва». Це поняття включає в себе: 1) 
зростання та повернення до рівня 2000 року ставок фактично 
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усіх видів оподаткування та відповідно бюджетних надходжень 
у  зв язку  із  завершенням  терміну  дії  «податкових  скороченьʼ  
Буша,  а  також  2)  початок  секвестру  –  процесу  урізання 
бюджетних видатків  на 1,2 трлн.  дол.  протягом наступних 10 
років. 

На  перший,  логічний  погляд,  на  фоні  високого  рівня 
дефіциту  бюджету  «фіскальна  прірва»  уособлює  позитивне 
явище. Разом з тим, таке розуміння спростовується детальним 
аналізом цієї теми, здійсненим Бюджетним офісом Конгресу – 
політично  незалежним  «мозковим  танком»  у  структурі 
законодавчого  органу,  який  вважається  провідним  у  США 
центром фіскальних досліджень і прогнозів. 

Навесні 2012 року аналітики БОК розробили два сценарії 
розвитку подій у зв язку із наближенням «фіскальної прірви».ʼ  
Базовий  сценарій  передбачає  згадані  підвищення  податкового 
навантаження та скорочення видатків, результатом яких станом 
на кінець  2021 року  стане  зростання  бюджетних  доходів  (від 
середньо-історичного  рівня  у  18%  ВВП  до  24%  ВВП), 
скорочення  дефіциту  бюджету  (від  8,5%  ВВП  нині  до  1,2% 
ВВП),  а  також  сповільнення  темпів  накопичення  державного 
боргу (на 70%). 

Водночас,  короткостроковий  ефект  «фіскальної  прірви» 
буде  різко  негативним  у  зв язку  з  ударом  по  показникахʼ  
зростання  ВВП  країни  та  відповідно  ослабленням 
спроможностей,  необхідних  для  подолання  таких 
соціально-економічних  проблем,  як  безробіття.  Так,  за 
прогнозами  БОК,  згаданий  пакет  автоматичних  заходів 
спричинить  у  першому  півріччі  2013  року  падіння  на  1,3% 
приросту  ВВП  країни,  повернувши  економіку  США  у  стан 
рецесії.  Незважаючи  на  потенційне  відновлення  цього 
показника  в  другому  півріччі,  аналітики  передбачають,  що  в 
межах  базового  сценарію  за  підсумками  наступного  року 
максимальний прогнозний показник зростання економіки США 
становитиме не більше 0,5%.
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Якщо  ж  до  кінця  поточного  року  американським 
законодавцям  вдасться  вжити  заходів  щодо  уникнення 
«фіскальної  прірви»,  то  найближче  майбутнє  позначиться 
продовженням  нинішньої  економічної  політики,  яке  описане 
альтернативним  фіскальним  сценарієм  БОК.  Він  передбачає 
чергову  повноцінну  пролонгацію  дії  «податкових  скорочень 
Буша»,  яка  в  2013 році  потенційно  здатна  забезпечити  країні 
приріст ВВП на рівні 4%. Водночас протягом наступних десяти 
років  державний  борг  зросте  на  10–11  трлн.  дол.  При  цьому 
співвідношення  лише  публічного  боргу  (суми  кредитних 
зобов язань  винятково  державного  сектору  –  нині  11,2  трлн.ʼ  
дол.) до ВВП зросте із 60% нині до 100% у 2021 році та 190% у 
2035 році [9].

Станом на сьогодні питання «фіскальної прірви» є одним 
із  найширше обговорюваних в експертних і  політичних колах 
США. Так, керівник МВФ К. Лагард улітку 2012 року назвала 
«фіскальну  прірву»  однією  з  основних  загроз  глобальній 
економічній  системі.  Приблизно  те  ж  повторив  і  Глава 
Федерального резерву США Б. Бернанке, який закликав Конгрес 
докласти всіх зусиль для уникнення цього явища, попередивши, 
що  неспроможність  досягти  компромісу  може  обернутися 
невиправними  наслідками  для  процесу  пост  рецесійного 
відновлення економіки країни [17].

Зважаючи  на  те,  що  республіканці  вважають  секвестр 
своїм знаковим досягненням, скасування процесу запланованих 
на  початку  наступного  року  скорочень  бюджетних  видатків 
видається  малоймовірним.  Таким  чином,  особлива  увага 
прикута до дискусій з приводу доцільності другого після 2010 
року продовження дії «податкових скорочень Буша». При цьому 
зазначена полеміка  підігрівається передвиборчою кампанією в 
США  та  служить  одним  із  яскравих  прикладів  ідеологічних 
розбіжностей між політичними силами.

Демократи на чолі з Б. Обамою відстоюють ідею часткової 
податкової відстрочки лише для тих домогосподарств і суб єктівʼ  
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підприємницької  діяльності,  річний  прибуток  яких  не 
перевищує  250  тис.  дол.  Крім  того,  глава  держави  пропонує 
підвищення  верхньої  межі  ставки  оподаткування  прибутку  з 
дивідендів і довгострокового капіталу від 15 до 20%. Ці заходи, 
за  підрахунками  аналітиків,  здатні  заощадити  бюджету  США 
850 млрд. дол. протягом наступної декади [10].

Тим часом республіканці  розцінюють такі  пропозиції  як 
чергову спробу чинної влади розв язати суспільне протистоянняʼ  
по  класовій  лінії  та  погоджуються  лише  на  продовження  дії 
«податкових  скорочень  Буша»  в  тому  вигляді,  у  якому  вони 
функціонують нині [7].

Наприкінці липня 2012 р. обидві пропозиції розглядалися 
на  пленарних  засіданнях  Конгресу  США,  однак  були 
заблоковані внаслідок голосування в одній із палат. 

Бюджетні пропозиції політичних партій
За чотири роки президентства Б. Обами Конгрес США так 

і  не  спромігся  жодного  разу  затвердити  принаймні  один  із 
запропонованих  проектів  бюджету  країни.  Однак  обидві 
політичні  партії  продовжують  активну  роботу  над  розробкою 
відповідних пропозицій. Разом з тим, її кінцеві продукти, а саме 
презентовані  в  лютому  2012  року  два  проекти  бюджету  на 
наступний  фіскальний  рік  («Народний  бюджет»  Б.  Обами  та 
«Шлях до процвітання» П. Райана), можна розцінювати радше 
як  своєрідні  маніфести  демократів  і  республіканців,  а  не 
реалістичні  плани  дій,  здатні  консолідувати  навколо  себе 
державотворчу еліту [13]. Як наслідок, обидва документи були 
заблоковані навесні 2012 року в Конгресі США.

Окрім  згаданого  підвищення  податків  для  найбагатших 
американців,  бюджетні  пропозиції  Б.  Обами  передбачали 
реструктуризацію секвестру. Таким чином за підсумками 2013 
року діюча влада пропонувала скорочення нинішнього дефіциту 
бюджету від 1,2 трлн. дол. (8,5% ВВП) до 901 млрд. дол. (5,5% 
ВВП). На більш довготривалу перспективу Б. Обама відстоює 
подальшу боротьбу з дефіцитом аж поки він не досягне рівня 
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575 млрд. дол. у 2018 році перед тим, як зросте до 704 млрд. 
дол.  у  2022-му.  При  цьому,  відповідно  до  пропозицій 
президента  для  забезпечення  здорових  темпів  економічного 
зростання  достатньо  підтримки  зовнішнього  боргу  на  рівні 
75–80% ВВП [12].

Консервативне  бачення  республіканців  знайшло 
відображення в пропозиціях глави бюджетного комітету Палати 
представників і  кандидата у віце-президенти США П. Райана. 
Розроблений ним проект кошторису передбачає імплементацію 
податкової реформи завдяки подальшому зниженню податкових 
ставок  та  одночасної  ліквідації  різного  роду  лазівок  як 
компенсуючого  механізму.  Крім  того,  П.  Райан  пропонує 
встановлення  обмеження  на  щорічні  бюджетні  необоронні 
видатки  на  рівні  1,029  трлн.  дол.  та  скасування  медичної 
реформи  Б.  Обами  2010  року,  що  протягом  наступних  п ятиʼ  
років дозволить зекономити близько 5 трлн. дол. Таким чином 
дефіцит  бюджету  буде  повністю  ліквідовано  до  2030  року,  а 
станом  на  2050  рік  державний  борг  не  перевищуватиме  15% 
ВВП [15].

З  огляду  на  вищезазаначене  можна  дійти  висновку,  що 
нині  неспроможність  лідерів  США  до  подолання  описаних 
проблем диктується передусім безкомпромісністю ідеологічних 
позицій  у  межах  протистояння  між  політичними  силами. 
Зокрема,  демократи на чолі  з  Б.  Обамою вважають основною 
перешкодою на шляху соціально-економічного розвитку США 
надмірну  концентрацію  фінансових  ресурсів  у  руках 
найбагатших  американців,  у  зв язку  з  чим  відстоюють  ідеюʼ  
справедливого  перерозподілу  багатства  через  підвищення 
податків і бюджетних витрат. Водночас республіканці навпаки 
переконані, що шлях до успіху лежить у звуженні ролі держави 
в  економічному  житті,  що  в  контексті  бюджетної  політики 
означає  максимально  низьке  податкове  навантаження  як 
основний  спосіб  стимулювання  ділової  активності  та 
економічного зростання. 
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Обрання  апологета  «фіскальних  консерваторів», 
конгресмена П. Райана як кандидата у Віце-Президенти США 
створює  перспективу  змістовного  обговорення  зазначених 
розбіжностей у межах президентської кампанії, які таким чином 
стануть зрозумілішими для американського виборця. Унаслідок 
цього  все  частіше  лунають  сподівання,  що  підсумки  виборів 
будуть розцінені суспільством і політичними силами як вибір на 
користь  одного  із  двох  запропонованих  шляхів  розв язанняʼ  
фундаментальних  викликів  у  сфері  фіскальної  політики,  який 
створить  умови  для  конструктивного  процесу  подолання 
існуючих проблем у найближчому майбутньому.

Прийняття будь-якої із запропонованих схем оздоровлення 
бюджету США неминуче призведе до скорочення військових та 
інших  витрат  уряду  США,  зокрема,  іноземної  технічної 
допомоги.
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В  статье  анализируются  проблемы  государственной  
бюджетной политики в налоговой сфере в рамках современной  
бюджетной  эры  США,  проанализирована  проблема  
бюджетных  расходов,  исследовано  явление  т.н.  «фискальной  
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пропасти»,  сравнено  бюджетные  предложения  
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