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ФІНАНСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ВІЙН РФ НА ТЕРИТОРІЇ
МОЛДОВИ ТА ГРУЗІЇ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Касперович Юлія Володимирівна,
кандидат економічних наук

У статті на основі відкритих даних розкрито особливості фінансової підтримки Російською
Федерацією самопроголошених республік на території Молдови, Грузії та України. Виявлено
тенденцію щодо зменшення обсягу коштів для цієї підтримки у 2015 р. Однак вона залишається значущою та істотно різниться від найменшої для «Придністровської Молдавської Республіки» («ПМР») до понад 60 % бюджету «Республіки Абхазія» та 90 % «Республіки Південна Осетія», 75 % для т. зв. «Д/ЛНР». Допомога має переважно соціальну спрямованість, що
активно використовується у пропагандистських цілях. Спрогнозовано, що обмеженість фінансових ресурсів РФ, політична та економічна ізоляція на міжнародному рівні, демографічні та зовнішньоторговельні дисбаланси самопроголошених республік зумовлюватимуть їх
наближення до діалогу із материнськими державами. Цей процес уже відчутний на прикладі «ПМР» та Молдови. Доведено, що обмін досвідом урегулювання «заморожених» конфліктів та координація зусиль (у т. ч. фінансових) країн, що перебувають у зоні потенційного ризику, має сприяти прискоренню реінтеграції невизнаних республік до материнських держав.
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Kasperovych Yuliia
FINANCING HYBRID WARS BY RUSSIA ON THE TERRITORY OF MOLDOVA
AND GEORGIA: CONCLUSIONS FOR UKRAINE
Peculiarities of financial support from the Russian Federation for self-proclaimed republics on the
territory of Moldova, Georgia and Ukraine on the basis of open data are revealed in the article.
A tendency to reduce the amount of funds for this support in 2015 is discovered. But it remains significant and varies significantly from the smallest to the so-called "Pridnestrovian Moldavian Republic" (PMR) to more than 60 % of the so-called budget "Republic of Abkhazia" and 90 % of socalled "Republic of South Ossetia", 75 % for the so-called "D/LNR". This assistance is mainly social
oriented, which is actively used for propaganda purposes. It is forecasted that the limited financial resources of the Russian Federation, political and economic isolation on the international level, demographic and foreign trade imbalances of the self-proclaimed republics will determine their
approach to the dialogue with the mother-states. Especially this process has already felt on the example of the so-called "PMR" and Moldova. It is proved that the exchange of experience in resolving "frozen" conflicts and the joint coordination of efforts (including financial) states at the zone
of potential risk should accelerate reintegration of self-proclaimed republics into mother-states.
Keywords: hybrid war, finance, budget, Russian Federation, Moldova, Georgia, unrecognized
republics, Transnistria, Abkhazia, South Ossetia.
Постановка проблеми. Втрата території та життів
співгромадян унаслідок військової агресії Російської Федерації стала тією надвисокою ціною, яку

сплатили три країни за європейську інтеграцію.
За вирішальної організаційної, збройної та технічної участі РФ, а найголовніше – її фінансових
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вливань, були самопроголошені: «Придністровська Молдавська Республіка» (у 1991 р.) на території Молдови; «Республіка Південна Осетія» та «Республіка Абхазія» на території Грузії
(у 2008 р.); анексована Республіка Крим, самопроголошені дві т. зв. «народні республіки»
на території Донецької та Луганської областей
України (у 2014 р.). Існування ситуації «заморожених конфліктів» є ключовою проблемою національної безпеки, що гальмує соціально-економічний розвиток молодих європейських держав.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значущим
внеском у вивчення питань ґенези та наслідків сучасної гібридної війни РФ проти України стали
підготовлені в Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД) колективні монографії
«Донбас і Крим: ціна повернення» (за загальною
редакцією В. Горбуліна, О. Власюка, Е. Лібанової,
О. Ляшенко) та «Світова гібридна війна: український фронт» (за загальною редакцією В. Горбуліна) [1; 2]; наукові праці співробітників створеного в НІСД Центру досліджень проблем Російської
Федерації [3; 4]; дослідження Українського центру
економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова [4] та Українського інституту майбутнього. Означені проблеми перебували в полі зору
відомих вітчизняних політологів – авторів монографій, серед яких Т. Березовець («Анексія: Острів Крим. Хроніки „гібридної війни“»), Є. Магда
(«Гібридна війна. Вижити і перемогти»), Г. Перепелиця («Конфлікт у Придністров’ї» та «Україна – Росія: війна в умовах співіснування») [5; 6];
а також К. Кононенко [4], В. Огризко [4], В. Фесенко [4], В. Яблонський та ін. Питання функціонування самопроголошених республік давно
стали об’єктами ретельного вивчення iноземних
дослідників [7; 8], а віднедавна – й авторів вітчизняних дисертаційних робіт [9; 10]. Питання
фінансування самопроголошених республік регулярно порушують російські опозиційні політики [11] та ділові періодичні видання РФ [12; 13].
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Згадані вище публікації більшою мірою
були присвячені міжнародним, політичним аспектам або проблемам захисту прав людини. Водночас замало уваги приділяється механізмам фінансової підтримки самопроголошених республік
з боку РФ, вивченню бюджетних відносин на теренах цих утворень. Разом із виведенням російських військових формувань, саме припинення
фінансування державою-агресором є визначальним для політичної та економічної реінтеграції
самопроголошених республік до материнських
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держав, відновлення цілісності та суверенітету
останніх. Відтак форми та зміст існуючих фінансових відносин заслуговують на окреме наукове
дослідження.
Метою статті є аналіз механізмів, динаміки й
структури фінансування Російською Федерацією розпочатих нею гібридних війн у частині
підтримки самопроголошених квазідержавних
утворень на території Молдови, Грузії та України. Такий аналіз має сприяти розширенню наукового осмислення феномену гібридної війни
для формування подальших заходів її протидії на
національному та міжнародному рівнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Самопроголошення невизнаних республік під тиском РФ призвело до їх міжнародної політичної
та економічної ізоляції. Занепало виробництво
через зменшення внутрішніх та особливо зовнішніх інвестицій. Загострилися демографічні дисбаланси внаслідок міграції молоді та зростання кількості пенсіонерів. Зовнішньоторговельне сальдо
залишається хронічно від’ємним через деградацію
промисловості, яка трималася за рахунок радянської спадщини. Нестабільна «правова» система
в «республіках» поєднується з недовірою до правоохоронних органів на всіх рівнях, що унеможливлює захист прав власності навіть поодиноких
місцевих інвесторів. У результаті тривалого соціально-економічного занепаду самопроголошені
республіки неспроможні себе фінансувати, а тому
дефіцити їхніх публічних фінансів покриваються за рахунок коштів РФ. Витрати РФ на ведення гібридних війн та, як наслідок, застосування
міжнародних санкцій істотно уповільнили соціально-економічний розвиток цієї країни.
Розглянемо докладно особливості бюджетної підтримки РФ «заморожених» конфліктів у Молдові
та Грузії на основі фінансових і статистичних даних «інституцій» 1 невизнаних республік.
1

Див.: «Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://minfin-pmr.org/otchety-ministerstva ; «Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mer.gospmr.
org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnikgosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html ; «Управление государственной статистики Республики Абхазия» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ugsra.org/ofitsialnaya-statistika.
php ; т. зв. «МИА «Южная Осетия сегодня» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://south-ossetia.info/ ; Н.В. Штански, Д.Н. Паламарчук, Д.Н. Камбур. Блокада Приднестровья:
выживание вместо развития. Весь путь меж двух огней : аналит. записка [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу :
http://mfa-pmr.org/sites/default/files/publish/pdf/tetrad.pdf
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постійно скорочується – з 668,2 тис. чол. на кінець 1998 р. до 470,6 тис. чол. на кінець 2016 р.,
або майже на 30 %. Причому 126,0 тис. чол., або
понад чверть населення, становлять пенсіонери.

Республіка Молдова:
окупований регіон
Придністров’я
із 475 тис. населення
Правовий та політичний статус. Закон Республіки Молдова «Про основні положення особливого
правового статусу населених пунктів лівобережжя Дністра (Придністров’я)» від 22 липня 2005 р.
№ 173 [14] ухвалений з метою зміцнення єдності народу, відновлення територіальної цілісності
держави, створення єдиного правового, економічного, оборонного, соціального, митного, гуманітарного простору та інших єдиних просторів. Згідно зі ст. 1 цього закону для здійснення політики
реінтеграції Республіки Молдова переговорний
процес із Тирасполем проводиться для досягнення цілей демократизації та демілітаризації Придністров’я. Після реалізації умов демілітаризації,
особливо в частині виконання РФ зобов’язань
з повного, швидкого і транспарентного виведення
військ і озброєнь з території Республіки Молдова,
і після формування в Придністров’ї демократично обраної системи влади, переговорний процес
розгортатиметься для спільної розробки і прийняття відповідного закону Республіки Молдова
про особливий правовий статус Придністров’я.
Кількість населення т. зв. «Придністровської Молдавської Республіки» (площа – 4,16 тис. км2)

Виконання зведеного бюджету «ПМР», починаючи з 2007 р., характеризувалося загостренням
дефіциту (рис. 1). Його природа значною мірою пояснюється наслідками заходів України,
які передбачали обов’язкове митне оформлення
придністровських вантажів у Молдові з березня 2006 р. Придністровськими аналітиками розраховано, що прямі втрати підприємств «ПМР»
за 2006–2013 рр. становили близько 250 млн дол.
США (у т. ч. бюджетом недоотримано 80 млн дол.
США), що майже еквівалентно доходам зведеного бюджету «ПМР» у 2013 р. (258,8 млн дол.
США за «офіційним» курсом). Уникнути падіння доходів невизнаній «республіці» вдалося лише
у 2006 р. за рахунок статті «Інші доходи».
Особливості розподілу гуманітарної допомоги
з Російської Федерації на адресу «ПМР» у 2012–
2016 рр. врегульовані відповідною постановою
«уряду ПМР». На початку документа констатовано напружену фінансово-економічну ситуацію
в «республіці», зумовлену впливом світової фінансової нестабільності й складним становищем
соціально незахищених груп населення. Кошти
гуманітарної допомоги, які надходили на адресу
«ПМР» на рахунки «уряду ПМР» у 2012–2016 рр.
з РФ, мали строго цільовий характер. Для зарахування грошових коштів гуманітарної допомоги

Рис. 1. Динаміка доходів та витрат «зведеного» бюджету «ПМР» у 1998–2016 рр., млн руб. «ПМР»
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Джерело: побудовано за даними щорічників «Державної служби статистики ПМР» (див.: http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/
informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html).

S T R AT E G I C P R I O R I T I E S

№ 4 (45), 2017

27

ЕКОНОМІКА

1

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Таблиця 1. Динаміка витрачання коштів гуманітарної допомоги РФ за «Республіканським
бюджетом ПМР» та «Єдиним державним фондом соціального страхування ПМР»
у 2014–2016 рр.
Кількість виплат, од.

Найменування категорії
одержувачів пенсій

Сума, тис. руб. «ПМР»

2014

2015

2016

2014

2015

2016

За вислугу років*

17 819

14 859

10 588

2 940

1 481

1 355

У зв’язку із втратою годувальника

4 907

3 590

2 420

810

358

309

По інвалідності

2 490

1 999

1 524

411

199

193

301

239

150

50

24

19

14 124

8 951

4 703

2 330

923

878

По інвалідності 1, 2, 3 групи**
Непрацюючі*
Довічне утримання суддів
Усього по «бюджету»
Трудові пенсії
Соціальні пенсії

498

533

536

82

53

69

40 139

30 171

19 921

6 623

3 037

2 822

1 506 212

1 165 070

1 436 895

270 161

152 850

189 353

41 463

33 795

43 070

7 639

4 477

5 783

Усього по «фонду»

1 547 675

1 198 865

1 479 965

277 799

157 327

195 136

РАЗОМ

1 587 814

1 229 036

1 499 886

284 422

160 364

197 958

Примітка: * – досягли 60 років для чоловіків та 55 років для жінок; ** – не досягли відповідно.
Джерело: дані «міністерства фінансів ПМР» про витрачання гуманітарної допомоги РФ у 2014–2016 рр.(див.: http://minfin-pmr.org/otchetyministerstva).

РФ Придністровський «республіканський банк»
відкрив спеціальний валютний рахунок «уряду
ПМР» у рублях РФ. Інформація про витрачання
гуманітарної допомоги підлягала щоквартальному опублікуванню в державних друкованих засобах масової інформації. Державні аудіо-, аудіовізуальні засоби масової інформації, прес-служба
«уряду ПМР» мали забезпечувати інформаційне
висвітлення надходження, витрачання та контролю за цільовим використанням коштів гуманітарної допомоги РФ в 2012–2016 рр.
Гуманітарна допомога РФ в 2012–2016 рр. спрямовувалася на такі заходи:
а) фінансування видатків із виплати щомісячної
додаткової допомоги до пенсії;
б) додаткове фінансування видатків, пов’язаних
з організацією харчування учнів шкіл-інтернатів,
вихованців дитячих будинків; осіб у лікувальних
установах; осіб у будинках-інтернатах (диспансерах) для громадян похилого віку та інвалідів;
в) додаткове фінансування видатків, пов’язаних
із забезпеченням учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовними додатковими сніданками або полуденками (дію норм
б) та в) призупинено з 17.03.2015 р.).
Кошти гуманітарної допомоги РФ зменшились
у 2015 р. на 47,3 % до показника 2014 р. Надалі у 2016 р. вони збільшилися на 23,4 % до показника 2015 р., проте все одно були на 35,0 %
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меншими від рівня 2014 р. (див. табл. 1). Обсяг
виплат можна вважати відносно незначним, але
вони охоплювали широкий перелік отримувачів
з огляду на кількість населення «ПМР».
Обравши євроінтеграційний вектор розвитку
та використовуючи сусідське географічне розташування, Україна почала вживати активні заходи у митній та енергетичній сферах для сприяння реінтеграції «ПМР» до Молдови, зокрема:
 відновлено з 01.03.2006 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання
митного оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться в Україну з Республіки Молдова»
від 01.03.2006 р. № 112-р механізм пропуску товарів і транспортних засобів, що ввозяться з території
Придністровського регіону на територію України,
за умови наявності митного оформлення Республіки Молдова. Саме такий порядок раніше був визначений Протоколом між Державною митною службою України та Митним департаментом Республіки
Молдова, введеним у дію ще з 25.05.2003 р.;
 налагоджено експорт електроенергії з
01.04.2017 р. українським енергохолдингом «ДТЕК»
до Молдови, оскільки енергобаланс країни дуже залежить від поставок з електростанції у «ПМР»;
 пропуск із 20.05.2017 р. відповідно до розпорядження Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України від 17.05.2017 р.
№ 33 підконтрольних вантажів у режимі транзиту через територію України, які направляються
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до невизнаної «ПМР», здійснюється лише за умови його погодження з Національним агентством
із безпечності харчових продуктів Республіки
Молдова;
 започатковано із 17.07.2017 р. здійснення спільного контролю українських та молдовських митників на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Кучурган – Первомайськ»
Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. Проект реалізовано за сприяння Місії Європейського Союзу з прикордонної
допомоги Україні та Молдові (EUBAM).
Самопроголошена влада «ПМР» в унісон із російською владою та ЗМІ, висловлюючи своє занепокоєння у вкрай різкій формі, щоразу називала законні українські заходи «економічною/
транспортною блокадою» Придністров’я. Це підтверджує успішність обраної Україною політики
реінтеграції.

Грузія: окуповані регіони
Південної Осетії та Абхазії
Правовий та політичний статус. Закон Грузії
«Про окуповані території» від 23 жовтня 2008 р.
№ 431 [16] ухвалений з метою визначення статусу територій, окупованих у результаті військової
агресії РФ, встановлення особливого правового
режиму на цих територіях.
Відповідно до ст. 3 цього закону на окупованих
територіях поширюється режим надзвичайного стану, а також особливий правовий режим,
який передбачає обмеження щодо вільного пересування, здійснення економічної діяльності,
укладання угод з нерухомим майном та ін. Порушення зазначених вимог тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством Грузії.
Водночас необхідно відзначити, що окремі проросійські політики й правозахисники пропонують декриміналізувати норми цього закону, замінивши терміни ув’язнення адміністративними
штрафами.
Згідно зі ст. 7 закону захоплені території є невід’ємною частиною території Грузії, і на них поширюється законодавство Грузії. Відповідальність за порушення визначених Конституцією
Грузії загальновизнаних прав людини на окупованих територіях відповідно до норм міжнародного права покладається на Російську Федерацію.

1

ЕКОНОМІКА

Фінансування невизнаних республік здійснювалося впродовж 2009–2016 рр. через федеральний
бюджет РФ за такими напрямами: «Надання фінансової допомоги з метою соціально-економічного розвитку Республіки Південна Осетія/Республіки Абхазія» та «Надання фінансової допомоги
з метою здійснення бюджетних інвестицій і підтримки інвестиційної діяльності в Республіці Південна Осетія/Республіці Абхазія». За бюджетною
класифікацією, вони оформлені як «безоплатні перерахування суб’єктам міжнародного права». З 2009 по 2011 рр. розпорядником обох напрямів було Міністерство фінансів РФ. Однак
у 2012–2013 рр. здійснення бюджетних інвестицій було передане до Міністерства регіонального
розвитку РФ; у 2014 р. – до Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства;
із 2015 р. перебуває у віданні створеного в травні 2014 р. Міністерства РФ у справах Північного Кавказу. З 2016 р. Міністерство РФ у справах
Північного Кавказу стало розпорядником за всіма напрямами – соціально-економічним та інвестиційним. Зміна розпорядників ускладнює
фінансовий контроль.
Динаміка фінансування, подана на рис. 2 (с. 30),
свідчить про те, що в 2009–2016 рр. РФ за чотирма напрямами загалом вклала у самопроголошені республіки Грузії 89,3 млрд руб., у т. ч.
в «Республіку Південна Осетія» – 52,5 млрд руб.,
«Республіку Абхазія» – 36,8 млрд руб. Допомога самопроголошеним республікам з РФ дещо
зменшилася в 2015 р., але її обсяги відновились
у 2016 р. Втім, з урахуванням девальваційно-інфляційних процесів російського рубля у реальному вимірі вона зросла істотно меншими темпами.
З 2017 р. і згідно з планом до 2020 рр. чотири
напрями об’єднано у два – «Надання фінансової
допомоги Республіці Південна Осетія» та «Забезпечення співпраці з Республікою Абхазія з метою
її соціально-економічного і науково-технічного розвитку». Окрім зазначених напрямів, з 2016 р. також фінансуються три нові напрями: «Здійснення
пенсійного забезпечення громадян РФ, які постійно
проживають у Республіці Абхазія/Південна Осетія
(міжбюджетні трансферти)» (головний розпорядник – Мінфін РФ) та «Забезпечення співпраці
з Республікою Абхазія з метою її соціально-економічного і науково-технічного розвитку» (розпорядник – Державна корпорація «Росатом»). З урахуванням усіх п’яти напрямів у Федеральному
бюджеті РФ впродовж 2017–2020 рр. на їх забезпечення заплановано спрямувати 46,4 млрд
руб. (рис. 2, с. 30).
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Рис. 2. Динаміка фінансування невизнаних «Республіки Південна Осетія» і «Республіки Абхазія»
з федерального бюджету РФ у 2009–2016 рр. та план на 2017–2020 рр., млн рос. руб.
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З метою соціально-економічного розвитку та бюджетних інвестицій в «Республіку Абхазія»
З метою соціально-економічного розвитку та бюджетних інвестицій в «Республіку Південна Осетія»
РАЗОМ фінансування непідконтрольних територій самопроголошених республік Грузії
Примітка: * – планові показники згідно з Федеральним Законом «Про федеральний бюджет на 2017 рік та плановий період 2018 і 2019 років» від
19.12.2016 р. № 415-фз та проектом Федерального Закону «Про федеральний бюджет на 2018 рік та плановий період 2019 і 2020 років» від 29.09.2017 р.
№ 274618-7 (див.: https://www.minfin.ru/ru/fed_budget/).
Джерело: дані Федерального казначейства РФ щодо звітності про виконання федерального бюджету РФ
(див.: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/)

Виділення коштів традиційно супроводжувалося
масштабними порушеннями бюджетної дисципліни. Хоча результати перевірок Рахункової палати
РФ офіційно не публікуються, можна опосередковано оцінити масштаб фінансових порушень.
Наприклад, інспектори Рахункової палати РФ
в результаті перевірки виконання всього федерального бюджету РФ за 2016 р. виявили численні порушення на суму 700 млрд руб. (при загальному обсязі видатків 12,9 трлн руб.) [17].
За неофіційними даними, перевірка Рахункової
палати РФ встановила, що з 2008 до 2013 рр. Росія вклала у Південну Осетію більше 45 млрд руб.:
близько 34 млрд руб. – з російського бюджету;
10 млрд руб. – від «Газпрому»; 2,5 млрд руб. спрямував уряд Москви; близько 1 млрд руб. перераховано на благодійний спецрахунок [12]. Закупівлі проводилися за завищеними цінами
у пов’язаних із замовником компаній, предмети
договорів взагалі зникали (саджанці не доїжджали до місця призначення, теплиці не надходили,
поголів’я худоби не приживалося в кліматичних
умовах та було зарізане на м’ясо) або виявлялися недостачі, істотно зростали суми контрактів,
об’єкти здавали в експлуатацію з порушенням
термінів тощо.
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«Республіка Південна Осетія»:
72 тис. чол. населення та близько 90 %
підтримки її бюджету з РФ
Територія «Республіки Південна Осетія» становить 3,9 тис. км 2, населення, за переписом
1989 р., – 99 тис. чол., на сьогодні, за публічними даними, – близько 72 тис. Однак, за підрахунками спостерігачів, фактично там проживають
не більше 27,3 тис. чол. [12].
Як свідчать дані табл. 2, у період 2012–2016 рр.
у бюджеті «республіки» власні доходи становили від
6,6 % у 2013 р. до 11,3 % – у 2015 р. Деяке зростання
питомої ваги власних доходів було зумовлене зменшенням допомоги РФ. Після скорочення в 2014 р.
ця допомога номінально зросла в 2015–2016 рр.
(значною мірою – під впливом інфляційного знецінення рубля) настільки, що бюджет самопроголошеної «республіки» став профіцитним.
У «Республіці Південна Осетія» та «Республіці
Абхазія» (на відміну від т. зв. «ПМР» та «Д/ЛНР»)
діє податок на додану вартість. У першій із зазначених самопроголошених республік діють 5 видів ставок ПДВ. Оподаткування за ставкою 0 %
здійснюється при реалізації товарів, вивезених
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на соціальноекономічний
розвиток

на інвестиції

Видатки
бюджету

Сальдо
бюджету

Довідково: частка
фінансової допомоги РФ
в доходах бюджету, %

Таблиця 2. Динаміка доходів, видатків та сальдо «державного бюджету»
«Республіки Південна Осетія» в 2012–2016 рр. і план на 2017 р., млн рос. руб.

н/д

н/д

8 429,6

-1 017,3

91,6

1 866,1

5 094,7

1 389,3

93,4

у т. ч. :

Роки

Доходи
бюджету

власні доходи

безповоротна
фінансова
допомога РФ

у т. ч. :

2012

7 412,3

622,4

6 789,9

2013

6 483,9

430,3

6 053,6

4 187,6

2014

6 377,5

689,3

5 688,2

2 880,9

2 807,3

7 312,0

-934,5

89,2

2015

6 907,6

781,7

6 125,9

3 697,4

2 428,5

6 716,7

190,9

88,7

2016

9 115,4

889,5

8 225,9

4 609,2

3 616,7

7 934,9

1 180,5

90,2

2017*

8 105,5

839,2

7 266,3

4 199,6

3 066,7

8 319,9

-214,4

89,6

2017**

8 186,8

920,5

7 266,3

4 199,6

3 066,7

10 372,4

-2 185,6

88,8

Примітка: * – початкові ухвалені показники; ** – показники зі змінами; н/д – немає даних.
Джерело: дані «законів» «Республіки Південна Осетія» про виконання «державного» бюджету за відповідні роки (див.: http://ugo-osetia.ru/index.
php/2011-06-30-23-44-4/documents).

за митною процедурою експорту, послуг із міжнародного перевезення товарів, послуг з організації транспортування трубопровідним транспортом природного газу та ін.; за ставкою 6 % – при
реалізації низки продовольчих товарів, товарів
для дітей та періодичних друкованих видань;
решта товарів оподатковується за ставкою 10 %.
При ввезенні товарів на територію «республіки»
оподаткування здійснюється за ставками 1 та 3 %
(замість 6 та 10 % відповідно).

«Республіка Абхазія»:
244 тис. чол. населення та понад 60 %
підтримки її бюджету з РФ
На території 8,66 тис. км2 чисельність населення
«Республіки Абхазія» на початок 2016 р. становила 243,6 тис. чол.; працездатного населення –
144,3 тис. чол., однак офіційно зайнятих у галузях
економіки лише 42,3 тис. чол. У «державному»
секторі працюють 31,8 тис. чол., або три чверті
зайнятих, у приватному – 10 тис. чол. Це свідчить про значну тінізацію економічної діяльності. Значну частину ВВП регіону формує туризм,
а основним інвестором економіки, не без іронії,
називають російського туриста.
Дані про виконання «державного» бюджету «Республіки Абхазія» подано на рис. 3 (с. 32), включно
з показниками «республіканського» та місцевих

бюджетів. Розділ класифікації «інші податки
та збори» містить дані про допомогу від РФ.
Роль російської фінансової допомоги в доходах
бюджету. У структурі «державного» бюджету
«Республіки Абхазія» частка «республіканського» бюджету впродовж 2009–2015 рр. коливалася від 87,8 % у 2011 р. та 87,1 % у 2012 р. (коли обсяг фінансових вливань РФ збільшився) до 74,1 %
у 2013 р. та 61,8 % – у 2015 р. (обсяг зменшився).
У 2015 р. до «республіканського» бюджету надійшло 4 533,8 млн руб. доходів, у т. ч. 2 668,8 млн
руб. допомоги від РФ (58,9 %). Виконання
в 2016 р. бюджету за доходами становило
8 029,2 млн руб., у т. ч. 5 265,1 млн руб. – від РФ
(65,6 %).
Надходження коштів РФ визначає динаміку доходів бюджетів «республіки». Їхні власні доходи,
хоча й повільно, але все ж зростають, однак неспроможні компенсувати зменшення російських
вливань (рис. 3, с. 32). Вагоме збільшення надходжень ПДВ з 2016 р. пов’язане із розширенням
об’єктів оподаткування на товари, що ввозяться
на територію «Республіки Абхазія».
Враховуючи дані Молдови та Грузії, слід припускати, що утримання на території України терористичної організації т. зв. «Д/ЛНР» як найбільшої
за окупованою площею та кількістю населення є викликом для бюджетної стабільності РФ.
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Рис. 3. Динаміка доходів та видатків «державного (зведеного) бюджету Республіки Абхазія»
в 2009–2016 рр., млн рос. руб.
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Джерело: дані управління «державної» статистики «Республіки Абхазія» (див.: http://ugsra.org/ofitsialnaya-statistika.php?ELEMENT_ID=138).

Крім того, колишній високий рівень життя, про
який пам’ятає населення міста-мільйонника Донецька та промислово розвиненого Луганська,
формує запит на гідний добробут. За підрахунками Служби безпеки України, бюджет самопроголошених терористичних республік т. зв. «Д/ЛНР»
на окупованих територіях Донбасу є дотаційним
на 75 %. Зокрема, російська влада також продовжує фінансувати терористів, надаючи їм гроші, озброєння та військову техніку [18]. Публічна інформація про бюджет у відкритому доступі
відсутня.
Підрахунок витрат РФ на ведення гібридних війн,
їхня публікація та виявлення корупційних складових – усе це може стати серйозним докором
з боку громадян РФ як платників податків агресивному політичному режиму. Адже відповідні
значні кошти вони недоотримали у формі державних освітніх та медичних благ, індексації соціальних та пенсійних виплат.

Висновки
1. Обмін досвідом з питань врегулювання конфлікту та координація зусиль (у т. ч. фінансових)
між державами, які постраждали від військової
агресії РФ та перебувають у зоні потенційного
ризику, має сприяти прискоренню реінтеграції
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самопроголошених республік до материнських
держав для відновлення миру.
2. Заходи України в 2006 та 2017 рр. щодо сприяння реінтеграції «ПМР» до Республіки Молдова відбувались у межах чинного законодавства
та були дієвими. Наслідки вже вжитих та подальші заходи, відсутність спільного географічного
кордону та відносно менша залежність «ПМР»
від РФ, потенційно можливий стрімкий соціально-економічний розвиток України та Молдови
за євроінтеграційним вектором, політична воля
та координація зусиль – усе це в сукупності може
сприяти відновленню територіальної цілісності
та суверенітету Молдови раніше від інших держав, які постраждали від дій РФ.
3. Інформація про бюджети й фінансову допомогу з боку Російської Федерації самопроголошеним невизнаним республікам на території
Молдови та Грузії є відносно публічною, на відміну від відповідних даних про фінансування
т. зв. «Д/ЛНР» на території України. Обсяги допомоги РФ для «Республіки Абхазія» та «Республіки Південна Осетія» визначаються окремими
програмами у відкритій частині федерального
бюджету РФ, і ця інформація не приховується.
Водночас наявна інформація належним чином
не систематизована. Незалежна місцева фіскальна аналітика повністю відсутня. Інформація про
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бюджет є ретрансляцією повідомлень органів
самопроголошеної влади. Фрагментарний аналіз на короткому горизонті у порівнянні з одним минулим періодом зосереджений виключно на динаміці найбільш позитивних показників.
Інформація про обсяги допомоги РФ активно
використовується на місцях з пропагандистською метою.
4. Коштів РФ місцевій самопроголошеній владі
вистачає, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на окупованих територіях. Розміри допомоги від РФ у бюджетах невизнаних «республік»
суттєво різняться. Вони коливаються від помірного рівня у Придністров’ї до високого (понад 60 %) в Абхазії та найвищого (близько 90 %)
у Південній Осетії. Бюджети самопроголошених республік Грузії демонструють найвищий
ступінь залежності від фінансових вливань РФ,
а через спільну грошову одиницю – російський
рубль – навіть повторюють її макроекономічну
динаміку. Використання коштів, наданих РФ, є
корупційним та малоефективним. У середньостроковій перспективі Росія не зможе забезпечити зростання обсягів фінансової допомоги в реальному вимірі.
5. Склад доходів та видатків, їхня структура у досліджених «республіках» є типовими:
лише в самопроголошених республіках Грузії
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збережено ПДВ, найбільш імовірно, для зручності прикордонної торгівлі з РФ. Власні доходи бюджетів у цих квазідержавних утворень
номінально зростають вкрай повільними темпами, але база їх реального зростання на середньострокову перспективу практично відсутня. Видатки бюджету на оборону виявилися
незначними, оскільки для утримання «республік» «на короткому повідку» РФ має у невизнаних республіках власні військові контингенти і спирається на них, а не на місцеві збройні
сили. Інформація про державний борг (передусім, за споживання російського природного
газу), вартість та видатки на його обслуговування в усіх самопроголошених «республіках» у відкритому доступі відсутня.
Перспективи подальших досліджень. Типовість
прикладів ведення гібридної війни РФ має сприяти об’єднанню зусиль Молдови, Грузії та України для спільного наукового обґрунтування юридичних механізмів збору доказів; документування
та реєстрації втрати/пошкодження майна держави, фізичних та юридичних осіб; встановлення винних для відшкодування збитків, завданих
унаслідок гібридної агресії (виплати репарації).
Незалежно від продовження санкцій ЄС та США
відповідні механізми мають стати надійним щитом від подальшого розростання масштабів гібридних війн РФ.
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