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Iнформацiя
щодо макроекономiчноТ ситуацii та змiн у економiчнiй полiтицi

Королiвства Бельгiя
Пожвавлення економiчноТ активностi у БельгiТ, яке розlrочалося у другiй

половинi 201З р., дещо сповiльнилося HaBecHi 2014 р. За даними СвропейськоТ
KoMiciT, прогнознi fIоказники економiчного зростання для Бельгii складають 0,9Ой у
2014 р. та 2015 р. та |,|Yау 2016 р. I_{e менше, нiж попереднi прогнози Федерального
бюро статистики БельгiТ (\,|О/о на2014 р. та |,5О/о на 2015 р).

Експерти федерального Агентства з боргу вiдзначають зменшення вiдсоткових
ставок за зобов'язаннями державного боргу, якi станом на жовтень 20|4 р. складаJIи

З,|9О/о. Таке зменшення, наприклад, порiвняно зi ставкою 4% у 2010 р., зумовило
ситуацiю, коли у 2014 р. виlrлати з обслуговування державного боргу не збiльшились,
BTiM сума державного боргу збiльшилась. Очiкусться, що витрати з обслуговування

державного боргу БельгiТ становитимуть 11,4 млрл. евро у 2014 р. та i0,9 млрд. €вро у
2015 р. !ержавний борг Бельгii скJIадас 380 млрл. евро. За прогнозами MiHicTpa
бюджету БельгiТ Ерве Жамара, на кiнець 2014 р. дер}кавний борг БельгiТ становитиме
|05,6О/о вiд ВВП. Свропейська Комiсiя ставить поред нинiшнiм урядом завдання до
кiнця його каденцii у 2018 р. зменшити обсяг державного боргу краТни на 8,50й. З

цiсю метою уряд плануе досягнути у 2017 р. показника державного боргу у 100% вiд
ВВП та у 2018 р. - 97,1% вiд ВВП. HaBiTb якщо правоцентристському уряду Шарля
Мiшеля вдасться виконати цi плани, БельгiТ усе одно буле лалеко до рекомендованого
СК найвишого рiвня державного боргу у 60%. У 2015 р. федеральний уряд планус
здiйснити HoBi запозичення на фiнансових ринках: trерше, обсягом 39,9 млрл. евро, з

яких понад 28 млрл. евро буде використано на випrtати за вже iснуючими борговими
зобов'язанням. Також на 2015 р. заплановане ще одне урядове запозичення на суму 3

млрд. евро для фiнансування виtrлат за фiнансовими зобов'язаннями, заtrланованими
на 2016 р.

Показники iнфляцiТ у БельгiТ, якi на початку II пiврiччя 20114 р. протягом
кiлькох мiсяцiв наближались до нульовоi позначки, у BepecHi 20ll4 р. стiLти

вiд'смними (-0,|2О/о), й коливались навколо нульовоТ позначки у жовтнi (0,09%) та
листопадi (-0,11%). Станом на грудень 2014 р. Федеральне бюро планування Бельгii
прогнозус рiчнi показники iнфляцiТ у 0,3% у 2014 та 2015 рр.

Збiльшення витрат бельгiйських домогосподарств у 2014 р., за даними еК,
становитиме |,2О^. Очiкуеться, що у результатi запланованих урядом заходiв
стримування зростання номiнальноТ заробiтноТ плати та низького рiвня iнфляuiI
зростання сllоживчих витрат у 2015 та 201б рр. не перевиIцуватиме 10lо, Запланованi

урядом заходи мають поступово покращити ситуацiю на ринку шрацi, BTiM ефект вiд
створення нових робочих мiсць у приватному ceкTopi дещо знiвелюеться ЗнаЧниМИ

скорочоннями у державному ceкTopi. Тому очiкуеться зменшення рiвня безробiття з

десятирiчного максимуму у 8,5О/о у 2014 р. opieHToBнo до 8,2Уо у 2016 р.
Обсяги прямих iноземних iнвестицiй, якi надiйшли до БельгiТ у I пiврiччi 2014

р., становили 55 млрд. дол. США. Вiдповiдно до здiйсненого експертами наприкiнцi
2014 р. аналiзу, обсяги rlрямих iноземних iнвестицiй у бельгiйську eKoHoMiKy за

пiдсумками 2013 р. зросли на 4Yо. Кiлькiсть iнвестицiйних проектiв У 2013 Р.
збiльшилась до 175 порiвняно з 1б9 у 20|2 р. У рейтингу iнвестицiйноТ привабливостi
компанii <Ernst&Young) Бельгiя посiла 5 мiсце серед краiн Свропи. У 2013 Р.
найбiльше iноземних iнвестицiй - 65% - надiйшло до регiону ФландРiЯ, 20О/о * ДО

регiону Валлонiя, решта |5% - до столичного регiону. Створення робочих мiСць У
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результатi прямих iнвестицiЙних проектiв збiльшилось на 20О/о та склало 3,5 тис.
робочих мiсць, перевая(но завдяки реалiзацii великих проектiв у секторах пошиття
одягу та транспорту. Експерти еК прогнозують зростання обсягiв iнвестицiй наЗ,6О/о
за пiдсумками 201'4 р. та ix зниження у 2015 р.

Протягом 20|4 р, гrродовжуваJIась загрозлива тенденцiя поступовоТ втрати
Бельгiсю своТх позицiй на зовнiшнiх ринках. Продовжилась тенденцiя зниження
торгового балансу БельгiТ, яка тривае протягом ocTaHHix 10 poKiB у результатi втрати
експортних ринкiв внаслiдок суттевого зниження конкурентоздатностi бельгiйськоТ
економiки. За даними Нацiон.tJIьного банку БельгiТ, зовнiшньоторговельний баланс
Бельгii за |2 мiояцiв станом на вересень 2014 р. був негативний -6,9 млрд. евро ( у
2013 р. цей показник становив -10,9 млрд. свро). Ватtливими чинниками покращення
ситуацiТ для бельгiйських експортерiв експерти нiLзивають зменшення обсягiв
обов'язкових виплат бельгiйських пiдприемств, включаючи соцiальнi внески та
заробiтну lrлату, а також активiзацiя зусиль з виходу на HoBi ринки. BTiM, бюджетнi
скорочення змушують до обмежень витрат на експортну експансiю. Тому,
незважаючи на протести федерацiй бельгiйських пiдприсмцiв, було вирiшено з 2015

р. зменшити з чотирьох на piK до двох кiлькiсть закордонних торговельних мiсiй
Бельгii на чолi з Принцесою Астрiд, якi давали додаткову можливiсть для виходу на

ринки) якi ранiше за,чишались закритими для бельгiйських експортерiв.
У 2014 р., rrродов}куючи тенденцiю попереднiх poKiB, Бельгiя залишалась на

першому мiсцi серед краТн Свропи по рiзницi мiж сумою зарплатнi, яку отримус
працiвник та його реальною вартiстю для роботодавця. За пiдрахунками
Економiчного iнституту Молiнарi на базi даних компанii <Ernst&Young), 1 евро
зарплати бельгiйського працiвника коштуе бельгiйоькому роботодавцю у 2,5 рази
бiльше. Причиною цього е високi податок iз заробiтноТ плати та податок на прибуток.
Бельгiсць iз середньою по KpaiHi зарплатою у 3133 свро на мiсяць отримуе ((чистими))

лише 1984 свро.
Запланованi урядом Шарля Мiшеля плани rKopcTKoT eKoHoMiT викликали шквал

невдоволення у бельгiйських профспiлок та населення у цiлому, тому б листопада
2014 р, у Брюсселi вiдбулася органiзована профспiлками манiфестацiя, в якiй, за

даними органiзаторiв, узяли участь 120 тис. бельгiйцiв (кiлькiсmь населення Бельzii'у
2013 р. * ] ],2 лtлн.). Протягом листопада-|рудня 2014 р. у краiнi проходили страйки у
регiонах, а 15 грудня ц.р. вiдбувся загальнонацiональний страйк, органiзаторами
якого виступили Конфедерацiя християнських профспiлок та Генеральна федерацiя
працi Бельгii та Генеральна конфедерацiя лiберальних гrрофспiлок Бельгii, першi двi з

яких ведуть свою iоторiю ще з 19 ст. У страйку взяли участь працiвники ycix
провiдних ceKTopiB. Не працювали залiзницi, порти, школи, дитячi садочки, великi й
малi компанiТ, громадський транспорт у MicTax тощо. Через участь у страйку
авiадиспетчерiв на24 години було призупинено роботу ycix аеропортiв краТни.



Iнформацiя
щодо макроекономiчноI ситуацii та змiн у екоIrомiчнiй полiтицi

Великого Герцогства Люксембург
Грулневi пiдсумки економiчного життя Люксембургу пiдтверджують оцiнкУ

експертiв щодо як загаJIом уопiшного 2014 Р, для економiки краiЪи. За прогнозами

СвропейськоТ KoMiciT, економiчне зростання в Люксембур.у за пiдсУмками 201'4 Р.
мас досягти3о/о (за пiдсумками 2013 р. - 2%). Цi данi трохи перевищують прогнози

ЛюксембурзькоТ статистичноТ агенцii STATEC на 201,4 р., яка передбачае зростання

на piBHi 2,go/o ВВП. На 2015 р. STATEC прогнозус економiчне зростанняу 2,2О/о, а

Свропейська Комiсiя - у 2,4О/о,

Наприкiнцi рооу рейгингове агентство <Standard & Poor's> пiлгвердило рейтинг
AJd\ Люксембурry та визначило перспективу як стабiльну. Рейтинги JIrоксембурry

залишаютьоя найкращими у трьох найбiльш впливовIж свiтових рейтингових агентствах

<Standard & Poor's>>, <Moody's> та <Fitch>.

Бюджет Люксембурry на 2015 р. передбачае дефiцит у обсязi 817 млн. СвРО. ЯК
очiкуеться, податковi надходження держбюджету у 2015 р. становитимуть 14,8 млрд.

свро, бiльшу частину цiеТ суми, 6,8 млрд. евро, буде отримано через прямi податки, а

через непрямi податки, зокрема пдв, б млрд. евро. Решту надходжень, як

планусться, держбюджет отримас вiд доходiв державних установ та сплати вiдсоткiв

та дивiдендiв
запланований на 2015 Р. дефiцит дерrкбюджету Люксембургу пояснюсться

намаганням уряду краiни зменшити темпи зростання дер}кавного боргу, який за
пiдсумками 2014 р. склав майяtе 11 млрд. евро. Хоча ЛюксембУрг мас одиН З

найншttчих у Свропi показникiв деря<авного боргу у спiввiдношеннi до ВВП (2З,6О/о За

пiдсумками 2013 р.), у разi невжиття заходiв зi скорочення витрат до 2018 р.

державний борг Люксембургу може збiльшитися до понад 1б млрл. свро. Вжитгя
обмежень витрат дозволить утримати державний борг у зазначений перiод у межах

12,4 млрд. евро й продовжити роботу з досягнення бездефiцитного бюджету, що
вимагае збiльшення надходжень або зменшення витрат на загальну суму 1,1 млрл.

евро. Планусться, що меншу частину цих коштiв (500 млн. евро) буде отримано за

рахунок збiльшення ПЩВ на певнi види ToBapiB та послуг, а решту 510 млн. свро не

буле витрачено у результатi заходiв ekoHoMiТ. Зокрема, заплановане скасування

ви11лат у зв'язку з народженням дитини батькам дiтей, народженим пiсля 1 сiчня 2015

Р., мас забезпечити економiю у 2,5 млн. свро у 20|5 р. та 17 млн. свро у перiод до
2018 р. Представлений проект державного бюджету мас на MeTi до 2018 р. лосягнення
збалансованого бюджету з доходами та витратами opieHToBнo на piBHi 17 МЛРЛ. СВРО.

у 2014 р. Люксембург гtриеднався до СвропейськоТ дироктиви, яка дозволяс
автоматичний обмiн iнформацiсю щодо закордонних paxyнKiB та прийняти необхiднi

11равила стосовно автоматичного обмiну iнформацiею щодо банкiвських paxyHKiB

pu.o' зi своТми партнераМи по еС з 1 сiчня 2015 р, Восени 2014 р. провiднi cBiToBi

видання повiдомили про опублiкованi розультати дослiдження Мiжнародного

KoHcopltiyMy журналiстiв-розслiдувачiв (International Consorlium of Investigative

Journalists) <Luxleaks>>, якi мiстять 28 тис. cTopiHoK матерiалiв, якi викривають

фiнансовi схеми, що дали можливiсть великим мiжнародним компанiям зменшити

aуr, податкiв, с11лачуваних у державах, де вони lrрацюють (згадуються Pepsi, IKEA,
Deutsche Bank, Burberry, Prooter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx). Через cTBopeHi у
люксембургу представництва на пiдставi двостороннiх угод про оподаткування

зазначенi компанii, сплачуючи податки у Люксембурзi, укладали з урядом цiсТ краТни
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спецiальFIi додатковi угоди, якi, згiдно оприлюднених консорчiумом журналiстiв
матерiалiВ, дозволяЛи значнО знизитИ тягаР податкiв. TaKi, <повнiстю законнi>>, угоди
з податковими слуrкбами Люксембургу дозволили транснацiональним компанiям
недоплатити у бюджети кратн-партнерiв та союзникiв Люксембургу податкiв на coTHi

мiльярлiв доларiв. цi угоди готувалися за допомогою компанii
<PricewaterhouseCoopers)), й Ti З них, якi укладалиСя в перiод мiж 1995 та 20l3 рр.,
пiдписанi Жаном-Клодом IOHKepoM, нинiшнiм I1резидентом европейськоТ KoMiciT,

тодiшнiм ПpeM'ep-MiHicTpoM ЛюксембуРry. Уряд Люксембургу висловлюе готовнiсть

до змiн сектору фiнансових trослуг Люксембургу, який, на думку експертiв, дотепер

був прибутковим значною мiрою у зв'язку з мiцното традицiсю банкiвськоТ тасмницi,

tцо i приваблювtLчо значнi фiнансовi ресурси в краТну. Також Урядом буле

забезпечено бiльшу прозорiсть у прийнятгi рiшень про податковi пiльги, для яких,

починаючи з 1 сiчня 2015 р., визначено TepMiH дiТ у 5 poKiB, У раЗi, ЯКШО ЗМiНИ

нацiонального або мiжнародного законодавства не вимагатимуть змiн, або у разi,
якtцО змiнитьсЯ ситуацiя, яка була пiдставоЮ длЯ отриманнЯ компанiсю даноТ

податковоТ пiльги. Також iнформацiя про рiшення щодо rrодаткових пiльг буде

публiкуватися у рiчному звiтi податковоi служби краТни.

У KoHTeKcTi зi}значеного вище перед Урядом Великого Герцогства стоТть

завдання диверсифiкацiт економiки кратни з метою оформувати HoBi рушiйнi сили

розвитку економiки на додаток до фiнансового сектору. Прем'ер-мiнiстр, MiHicTp

комунiкацiй та медiа Люксембургу К.Бетгель вважас перспективним напрямком цих
зусиль забезпечення його kpaTHi статусу лiдера у сферi Iт-технологiй, що сприятиме

покращенню економiчноi ситуацiТ в KpaiHi.
створенню сприятливого бiзнес-середовища сприяс репутацiя Люксембургу як

краТни з дуже низьким piBHeM корупцii. Згiдно з опублiкованим у груднi рейтингом
органiзацii' KTransparency International> за iндексом сприйняття корупцii Люксембург

посiдас мiсце у десятцi краiн cBiTy з репутацiсю найменш корумпованих.
у Люксембурзi rrродовяtилась тенденцiя зниження споживчих цiн, а показник

iнфлячii впав до О,Зуо. Хоча восени вiдзначалося незначне збiльшення цiн на бензин,

cBiжi овочi, квiти та орендну платню загалом цiни знизились, насамперед на шини,

дизельне [iUIbHe, телевiзори та cBiжi фрукти. Базова iнфляцiя також зменшилась Еа

0,|Yо й становить ТО/о - найнижчий показник з травня 2010 р.
Незважаючи на позитивнi тенденцiТ в економiцi краТни, piBeHb безробiття

люксембургу зростае: статистична служба кратни прогнозуе? що за пiдсумками 20lr4

р. його piBeHb brurou"r"Me7,2o/o, ау 20|5 р. BiH зросте до 7,4О/а. При цьому лiдери

бiзнес-середовища вважають дефiцит квалiфiкованот мiсцевот робочот сили одним з

провiдних факторiв, якi гальмують розвиток пiдприемництва у Великому Герuогствi.

При цьому n"-. 1 з 10 мiсцевих працiвникiв у Люксембурзi вiдповiдае критерiям

робоrодu"ця, томУ 80% персоналУ в Люксембур.у наймасться з iнших краТн €С, а 2Yо

персоналу з краТн, якi не входять до сс. 66% люксембурзькиХ бiзнесменiВ

вважають, що простiше наймати працiвникiв з-за кордону.


