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1 
ПЕРЕДМОВА ТА ОГЛЯД КНИГИ 

Януш М. Ширмер, Хваджа М. Султан 

Вступ 

Всі, хто має широку уяву та уважно спостерігає поточний 
розвиток подій в Україні, повинні погодитись, що Україну, 
зваживши всі обставини, слід розглядати як успішний приклад 
на тлі сірості й безнадії, викликаних проблемами 
пострадянського перехідного періоду в усіх країнах Східної 
Європи. Довгий список складних і болючих проблем та невдач, 
пов’язаних з перехідним періодом (див. нижче), не повинен 
заступати безперечні досягнення цієї молодої країни. 
Визначення та розгляд багатьох поточних проблем української 
економіки, про які йдеться у цій книзі, в жодному разі не 
повинні трактуватись як наша підтримка усіх тих невдоволених 
(кількість яких значно зросла за останні декілька років), які 
стверджують, що українська економіка не піддається 
реформуванню і що Україна перетворюється у ще один 
“безнадійний випадок” у сім’ ї країн колишнього радянського 
блоку. Ми ж гадаємо, що правда полягає у протилежному цим 
невдалим і поверхневим твердженням. 

Після десятиліття експериментів з пострадянським 
реформуванням економік видається, що існує багато доказів тієї 
точки зору, що перехідні процеси формувались скоріш під 
впливом наявних соціально-політичних та інституціональних 
умов, ніж економічних і технологічних, як це уявлялося 
спочатку. Успішнішими країнами, в яких реформування 
відбувалось відносно швидко, виявились ті, де було більше 
відкритості, етнічної однорідності, гармонії (відсутності 
серйозних внутрішніх міжнаціональних конфліктів), та які були 
політично більш плюралістичними (де існували відносно сильні 
групи та організації, що чинили опір комуністичній владі країни, 
або організації, яким вдавалось утримувати певний рівень 
автономності всередині комуністичної держави). Сьогоднішнє 
розчарування перехідним періодом, особливо у випадку з 
такими країнами, як Чеська Республіка, Росія чи Україна, не є 
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результатом “злої волі” політичних лідерів цих країн чи “поганої 
іноземної допомоги”. Це швидше наслідок нереалістичних 
сподівань та відсутність глибокого розуміння процесів 
перехідного періоду і пов’язаних з ним чинників. 

Насправді ж умови на початковому етапі перехідного 
процесу в Україні були надзвичайно складними, навіть по-
своєму складнішими, ніж у будь-якій іншій країні колишнього 
радянського блоку. Україна чудово справилась із завданням 
установлення й розбудови своєї державності та розвитку 
дружніх відносин з усіма своїми сусідами і всіма провідними 
політичними державами. На сьогодні українці знаходяться в 
кращих умовах, ніж резиденти більшості інших країн СНД та 
багатьох балканських держав. Економіка стабілізувалась і 
почала виявляти готовність до економічного зростання. Разом 
з тим Україні бракувало й досі бракує тієї відкритості й 
демократичних механізмів, які ефективно захищали б від 
намагання жити за рахунок ренти з раніше накопиченого 
капіталу, забезпечували дотримання й виконання контрактів 
та встановлення конкурентної ринкової економіки. На 
початковому етапі стара комуністична номенклатура була 
могутньою (хоч і деморалізованою), і її неможливо було усунути 
від встановлення контролю над багатьма секторами колишньої 
дуже централізованої радянської економіки. Як тільки 
“командну верхівку” цієї специфічної, вертикально 
контрольованої піраміди було відрізано, контроль над 
розпорошеними, погано взаємодіючими уламками української 
економіки отримали автономні утворення, з якими було важко 
боротися молодому, недосвідченому та слабкому центральному 
урядові. 

Автаркістська поведінка – в кожній із галузей і в Україні 
в цілому – стала повсюдною. Могутні альянси, сформовані з 
місцевих бюрократів та керівників великих соціалістичних 
підприємств, отримали значні важелі монополістичного 
контролю. Втрата транспарентності в економіці, намагання 
жити на доходи з раніше утвореного капіталу, корупція та 
зростаюча сегментація стали неминучими наслідками цієї 
специфічної політико-економічної структури. На відміну, 
наприклад, від Польщі, Україна не отримала у спадщину від 
Радянського Союзу цивілізованого суспільства, громадських 
організацій та соціальних структур, які могли б кинути виклик 
могутній старій та новій номенклатурі. Україні знадобилось 
набагато більше часу, щоб зростити інституції та організації, 
які могли створити “конкурентоздатний” політичний ринок. 
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Цей ринок, у свою чергу, був би здатним ліквідувати 
корумповані монополії, усунути “стіни”, які ділять економіку 
на численні сегменти, та зробити їх відкритими для впливу 
чесної внутрішньої та зовнішньої конкуренції з метою 
стимулювання економічної ефективності, фіскальної 
платоспроможності та стабільного зростання. Є багато 
свідчень того, що кілька останніх років не були витрачені 
марно і поступово почали з’являтись демократичні механізми. 
Контакти з іншими демократичними країнами, незважаючи 
на різні перешкоди, є набагато ширшими, ніж 5–10 років 
тому. Відчутнішим став для українців вплив ринкових 
відносин і демократії. Набагато сильнішими стали громадські 
організації. Нагальнішою стала “потреба у реформах”. 
Найперші реформи, хоч непослідовні та хисткі, почали 
приносити перші плоди. 

“Прихована” трансформація й зростання 

До недавнього часу швидкий розвиток України залишався в 
основному “прихованим”. Він був більше якісним, ніж 
кількісним, а тому не піддавався належному відображенню 
стандартними економічними показниками. Цей розвиток мав 
місце здебільшого у сфері розбудови інституціональних 
інфраструктур та “розумового” потенціалу. Ті з нас, хто був 
причетний до академічної освіти, дуже добре знають, яким 
швидким був прогрес випускників українських коледжів, 
особливо у сфері економіки, фінансів, бізнесового 
менеджменту та мов – як англійської так і української. Значно 
поліпшилось розуміння ринкових відносин і демократії серед 
офіційних урядових осіб та в засобах масової інформації.  

Що стосується сьогодення, то головною проблемою є не 
відсутність здатності до глибоких реформ, а, скоріш, відсутність 
впевненості. Домінує почуття поразки, деморалізуюча віра в те, 
що “ніщо не спрацює” і “ніхто цього не зможе змінити”. 
Продовжує існувати переконання, що “це можуть зробити інші, 
тільки не ми”. Проблема полягає в тому, що доти, доки люди 
залишатимуть в собі ці безпідставні й оманливі припущення, 
доти вони продовжуватимуть жити своїм власним життям і 
діятимуть як загрожуючи самовтіленням провісники. 

Чого потребує Україна сьогодні, так це більше терпіння, 
більше впевненості у собі та гордості за свої безперечні 
досягнення у розбудові державності та своїх ринкових 
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інституцій. Україна потребує сильної віри в те, що завдання 
можуть бути і будуть виконані, бачення (тобто амбіційної, 
всеохоплюючої, усвідомленої програми реформ) та мужності, 
аби цю програму втілити в життя. 

Інвестиції в знання 

Кілька наступних років повинні бути для України часом 
динамічного зростання, яке стане можливим за рахунок 
інвестування в знання. Це найнадійніший вид інвестування, 
який дає найкращі прибутки. Без знань, без реальної інформації 
та розуміння пострадянського перехідного процесу в цілому і 
його конкретних особливостей в Україні марно очікувати 
реальних реформ та стабільного зростання. Здається, що одне 
визначення може найкращим чином охарактеризувати 
поточний стан реформ в  
Україні та політику її уряду й держав-донорів. Це визначення – 
розгубленість та плутанина. Нарешті ми досягли того рівня, на 
якому виявляємо, що ми знаємо те, що ми нічого не знаємо. 
Інформація, освіта, широкомасштабні дослідження є 
найкращим шляхом просування реформ та покращання 
політики в Україні. Дослідження та моніторинг української 
економіки є життєво важливим завданням. Інше завдання, 
також значної ваги, – це вивчення перехідних процесів у інших 
країнах колишнього радянського блоку з метою запозичення 
їхнього досвіду.  

Незважаючи на очевидну схожість проблем та політики в 
країнах колишнього радянського блоку, контакти між 
українськими політиками та їх колегами з інших країн регіону 
досить нечисленні, за винятком, можливо, Росії. В той час, як із 
зрозумілих причин в Україні здійснюється прискіпливий 
моніторинг і аналіз подій та ситуації в Росії, дуже мало відомо 
тут про інші країни. Зазначене викликає жаль, оскільки, 
особливо у випадку з країнами Центральної Європи, які пішли 
значно далі шляхом реформування, ніж Україна і Росія, 
накопичилось багато як позитивного, так і негативного досвіду. 
Вивчення та використання цього досвіду буде дуже корисним і 
для українського уряду, і для країн-донорів. Існує, на жаль, 
багато причин такої ситуації, включаючи мовний бар’єр, 
недружні кордони та труднощі у стосунках між державами 
цього регіону Європи.  

Ця книга є продуктом міжнародних зусиль у справі 
наведення мостів над означеною прірвою шляхом вивчення 
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останніх подій в Україні та Польщі в перехідний період, в ній 
водночас розглядається досвід цих країн і у ширшому 
глобальному контексті. 

Досвід перехідного періоду України та Польщі 

Як зазначалось вище, початкові умови в Україні досить значно 
відрізнялись від тих, що були у Польщі. Для України розвал 
Радянського Союзу означав насамперед необхідність докладання 
значних зусиль для розбудови державності. Економічні реформи 
були важливим, проте не єдиним, пунктом на порядку денному 
української влади. 

Перехідний період є складним процесом, який включає 
розбудову інституцій, що забезпечується наявністю сильного 
цивілізованого суспільства. В Польщі відносно плюралістичне 
суспільство та деякі ринкові інституції існували ще до того, як 
ця країна вдалась до шокової терапії у січні 1990 р. Ранній 
початок польських реформ, як і їх всеохоплюючий та 
радикальний характер, роблять польський досвід особливо 
корисним для України. Використання цього досвіду та 
розвиток тісних зв’язків з польськими політиками є важливою 
справою для України як для накопичення сили для реалізації 
своїх власних зусиль з реформування, так і для поліпшення 
розуміння складного процесу реформування. 

Центр у Пултуську 

Для забезпечення можливості українським політикам 
взаємодіяти та обговорювати проблеми реформування з їхніми 
польськими колегами і міжнародними експертами Гарвардський 
університет США, Гарвардський інститут міжнародного 
розвитку разом з українським Центром економічного розвитку 
(м.Київ) та Пултуською Вищою гуманітарною школою у Польщі 
провели семінар з питань макроекономічної політики. 

Макроекономічні проблеми, особливо пов’язані з 
фіскальною політикою, обговорювались у рамках нещодавнього 
українського та польського досвіду посткомуністичного 
реформування. Особливу увагу було звернено на недавню 
світову фінансову кризу та заходи по вирішенню пов’язаних з 
нею проблем. Семінар було організовано у Варшаві (2 дні) та у 
Пултуську, невеличкому місті за 50 км на північ від Варшави (5 
днів) в період з 6 по 13 грудня 1998 р. Організатором та 
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приймаючою стороною виступала Пултуська Вища гуманітарна 
школа, одна з найбільших приватних шкіл у Польщі. Учасники 
відвідали Варшаву для зустрічей з членами польського 
парламенту та уряду.  

Пултуськ виявився найбільш вдалим місцем для проведення 
семінару, оскільки він є живим прикладом того, до яких змін 
можуть призвести реформи. До того, як у 1994 р. було 
започатковано Пултуську школу, це місто мало ледь жевріючу 
економіку та високий рівень безробіття. Сьогодні, після 
відкриття Пултуської школи, що було цілком приватною 
ініціативою, місто має  
більше, ніж 10 000 студентів з різних куточків Польщі та з-за 
кордону. Школа стала стрижнем створення у Пултуську 
суспільства, яке живе повним життям. Нещодавно цю школу 
було визначено найкращою у Польщі.  

У семінарі взяли участь близько 40 осіб з України та Польщі. 
Серед них були політичні лідери високого рангу, члени 
парламенту, провідні офіційні особи з міністерств та інших 
урядових структур, що займаються бюджетом, податками, 
соціальною політикою, контролем та регулюванням державного 
боргу. Зворотна реакція учасників вказала на те, що семінар 
допоміг поліпшити їхнє розуміння важливих проблем фінансової 
політики, політичного плюралізму та політичних засобів. Цей 
семінар сприяв накопиченню потенціалу для дослідницької, 
аналітичної та політичної роботи, встановленню тісних контактів 
між провідними політиками та розвитку тісних 
міжпарламентських та міжурядових українсько-польських 
відносин. Він сприяв обміну досвідом та вивченню підходів 
різних країн до проблем фіскальної політики. В результаті 
обговорень, що мали місце на семінарі, було підготовлено і 
розповсюджено серед політиків, інституцій та експертів пакет 
рекомендацій щодо вирішення специфічних проблем української 
політики. 

Головною темою обговорення на семінарі було питання 
“Фіскальна політика перехідної економіки”. Багато поточних 
проблем у країнах з перехідною економікою пов’язані з 
дефіцитом бюджету та його фінансуванням, контролем та 
регулюванням державного боргу, витратами на державний 
сектор, тягарем податків та фінансовою децентралізацією. 
Фінансова стабілізація є обов’язковою, проте недостатньою, 
умовою для успішних ринкових реформ та економічного 
зростання. Вдосконалення фіскальної політики має допомогти 
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вирішити проблеми зовнішнього та внутрішнього боргу, 
заборгованості, зовнішньої торгівлі та інвестицій, стабільності та 
зростання. 

Багато міжнародних експертів з Гарвардського 
університету, Пенсільванського, Х’юстонського, Оксфордського, 
Паризького-1, Гданського, Франкфуртського, Софійського 
економічного університетів, Варшавського центру аналізу 
економічних та соціальних проблем (CASE), Пултуської Вищої 
гуманітарної школи, Української національної академії наук, 
Вищої економічної школи в Москві, КРМG Barents Group та 
декілька визначних офіційних урядових осіб і експертів з 
України та Польщі виступили з презентаціями та вели дискусії 
на семінарі. Ця книга є компіляцією робіт, представлених на 
семінарі.  

Зміст книги 

Книжку розділено на три секції. Частина перша складається з 
чотирьох глав, які розглядають інституціональну структуру 
макроекономічної політики, висвітлюють інституціональний 
розвиток, віртуальну економіку, важливість політичних факторів 
та демократії для успішного проведення реформ. Частина друга 
складається з семи глав, в яких висвітлюються питання 
фінансової реформи, включаючи податкову реформу, 
оподаткування у сільському господарстві, бюджетного дефіциту 
та заборгованості, місцевого самоврядування та фінансової 
децентралізації. Сім глав у третій частині фокусуються на 
вирішенні проблем фіскальної нестабільності та фінансових криз 
і присвячені розгляду  
як основного моменту проблем великих державних витрат, 
демонетизації, грошової емісії, збільшення державного боргу та 
бюджетного дефіциту. 

Частина I. 
Загальна концепція 

Глава 2, підготовлена Гербертом Левіним та Янушем 
Ширмером, презентує загальні концепції інституціонального 
розвитку, законності й забезпечення виконання законів та 
фінансової політики із застосуванням базових принципів нової 
інституціональної економіки у країнах з перехідними 
економіками, головним чином у Росії та Україні. Автори 



14 Передмова та огляд книги 

 

розглядають зв’язок між інституціональним розвитком та 
низьким рівнем збирання податків в Росії та Україні. В 
економіці радянських часів ринкові операції, хоч і стримувались 
інституційно, але широко практикувались за допомогою вельми 
розповсюдженої системи ведення операцій на чорному або 
нерегульованому тіньовому грошовому ринку, хабарів і корупції. 
Хабарництво заполонило партійну і державну ієрархії. Оскільки 
практично кожен вдавався до незаконних дій, система корупції 
стала досить стабільною. Хабарі створювали капітал, необхідний 
для захисту ведення бізнесу. З розвалом Радянського Союзу 
комуністична партія втратила свою монополію, а держава 
ослабла. Вакуум, що створився в результаті розвалу радянської 
системи неофіційних платежів, заповнили приватні 
“постачальники” захисту та послуг, пов’язаних із силовим 
забезпеченням дотримання контрактів. Ця практика опори на 
організовані злочинні угруповання і мафіозні групи для 
отримання захисту і силового забезпечення виконання 
контрактів призвела до того, що багато фірм перейшли до 
тіньового сектора. Зазначене позбавило державу можливості 
отримувати податкові надходження, що посилило податковий 
тягар для легітимного бізнесу і в свою чергу змусило деяких його 
представників піти у тіньову економіку. 

Розглядаючи фінансову мотивацію бартерних трансакцій, 
Левін і Шример роблять висновок, що бартер має низьку 
транспарентність і, таким чином, створює набагато більше 
можливостей для уникнення сплати податків. Підприємства, що 
занижують вартість, можуть вдаватися до обопільно вигідних 
бартерних трансакцій з підприємствами, що завищують 
вартість. Занижуючи вартість, підприємство одержує щось на 
зразок субсидії, тобто ціну за свою продукцію, вищу за ту, яка 
може бути реально прийнятною в умовах відкритого ринку. 
Підприємство, що завищує вартість, знижує податкові 
зобов’язання, показуючи вищі витрати. 

У главі 3 Пол Грегорі дискутує з приводу переходу України 
до стану хронічної нестабільності та віртуальної економіки. Він 
зазначає, що, з одного боку, здатність України виробляти типові 
для радянського періоду товари знизилась, оскільки вона 
виявилась відрізаною від традиційних постачальників, з другого 
– її неспроможність виробляти товари ринкової якості 
спричинена слабкістю ринкового досвіду, незначних (чи погано 
розміщених) інвестицій та низьким рівнем еластичності 
ресурсів. Віртуальна економіка призначена для маскування 
спаду виробництва у секторі радянського типу та запобігання 
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перерозподілу ресурсів у ринковий сектор. Віртуальній економіці 
характерна також корупція у вигляді “грошового умаслення” 
політичних лідерів за право отримання привілейованого статусу. 
Характерною рисою віртуальної економіки є її здатність вводити 
в оману – зовні вона виглядає значно більшою, ніж є в дійсності. 
Ця оманливість стає можливою за рахунок субсидій, планових 
бюджетних надходжень та нереально високого рівня видатків, 
державного управління кредитами, та маніпуляцій держави з 
поставками та закупками продукції. Її незвичними 
характерними рисами є використання контролю за цінами, 
несплата заробітної плати й відсутність розрахунків за 
матеріали, бартер і використання інших видів “платежів” у 
негрошовій економіці. Інституції, що змушують ринковий 
розподіл спрацьовувати у країнах зі зрілою ринковою 
економікою, у віртуальній економіці відсутні. Відсутні 
законодавство і механізми забезпечення дотримання 
контрактів, кредитні ринки є слабкими й функціонують за 
високими процентними ставками, режим оподаткування 
встановлює заборонні маргінальні рівні податків, а бартер і 
неплатежі приховують  
реальні видатки підприємств на виготовлення продукції. 
Продовження політики м’яких бюджетних обмежень означає, що 
потреба в індустріальних матеріалах перебільшуватиметься у 
порівнянні з реальними потребами економіки, орієнтованої на 
максимізацію прибутку. Грегорі робить висновок, що Україна 
може уникнути цього стану порушення економічної рівноваги 
лише шляхом істотного реформування своїх інституцій. 

Глава 4 надає можливість розглянути розвиток 
демократичних інституцій в різних країнах з перехідною 
економікою, що допомагає нам зрозуміти першопричини 
прагнення та готовності до проведення економічних реформ в 
деяких з них та відсутність їх в інших. Кшиштоф Островський 
розглядає розбіжності в методах управління у різних країнах і 
перш за все різницю між парламентською та президентською 
системами управління. Парламентські моделі в Болгарії, Чеській 
Республіці, Угорщині, Литві, Польщі та Словаччині потребували 
створення коаліцій. Ця система довела свою ефективність у 
проведенні основних реформ у цих країнах. Транспарентність 
цієї системи є високою і опозиція здатна здійснювати 
моніторинг політичних процесів і вказувати на помилки в 
урядовій політиці. Президентська система правління в Росії, 
Україні, Румунії та країнах Центральної Азії, навпаки, відводить 
парламентам неефективну або декоративну роль. 
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Парламентський контроль над президентськими структурами 
виконавчої влади досить обмежений. Партійні групи базуються 
на засадах лояльності до президента. Механізм прийняття 
рішень не є транспарентним і кар’єри політичних діячів 
залежать від оцінки їх внутрішніми президентськими колами. 
Здійсненню реформ завадив вплив олігархів на внутрішні кола 
влади. Островський підсумовує, що ці тенденції призвели до 
нового поділу в посткомуністичному світі. По один бік 
розподільної лінії знаходяться зростаючі економіки країн Балтії, 
Польщі, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки, Словенії та 
Хорватії, по інший бік – занепадаючі економіки Росії, України та 
декількох інших колишніх радянських республік. 

У главі 5 Януш Ширмер розглядає зв’язок між політикою 
та економічним зростанням у країнах з перехідною 
економікою. У державах із стандартними економічними 
моделями зростання визначається здебільшого як функція 
праці, капіталу і технологій. Технологія є стрижнем ендогенних 
моделей, де економічне зростання є водночас причиною і 
результатом технологічного прогресу. Нещодавні дослідження 
показали, що успіхи і провали економічного зростання, як і 
пострадянське реформування, залежать найперше від 
політики, яку проводить та чи інша конкретна країна. Автор 
розглядає “виробників” політики як макроінженерів, які 
“виробляють” економічне зростання, стабільність та 
процвітання у своїх країнах. Хороша політика сприяє 
зростанню, в той час як погана призводить до економічного 
спаду. Економічне зростання підтримує хорошу політику, спад 
– погану. 

Ширмер розбив країни з перехідною економікою на кілька 
груп і проаналізував картину їхнього зростання в період з 1990 
по 1998 р. у контексті економічної політики. Він виявив, що  
більшість країн з перехідною економікою зазнали найбільшого 
річного спаду свого виробництва в 1991–1992 рр., а Україна – у 
1994 р. В усіх цих країнах, за винятком України, період спаду 
тривав кілька років і закінчився економічним підйомом. 
Найкоротший період спаду – два роки – мав місце у Польщі. 
Автор стверджує, що країни, в яких ринкові реформи були 
глибшими й радикальнішими (такі, як Польща і держави Балтії), 
виявились найсильнішими з точки зору економічного зростання. 

В Україні (а також в Росії) замість фундаментальних  
ринкових реформ і прозорої економічної політики вживались 
різні “самобутні” заходи для “допомоги” економіці. Таким 
чином відбувався поступовий перехід до нової, невизначеної 
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“безсистемної” системи. Урядова політика, що полягала у 
перерозподілі прибутків від прибуткових підприємств до 
збиткових, заклала міну під обидва види підприємств. Ці 
заходи у поєднанні з повсюдною м’якістю бюджетних 
обмежень та слабким забезпеченням контролю за 
дотриманням контрактів зробили особливо значний внесок у 
так звану віртуальність цих економік. Якщо відсутність 
транспарентності досягає “критичної маси”, тобто якщо 
економіка стає в більшій своїй частині нетранспарентною 
(“віртуальною”), вона втрачає здатність до зростання. 
Незначний офіційний дефіцит бюджету на тлі швидко 
зростаючих обсягів бартеру, заборгованості та неплатежів 
створює специфічну ситуацію, за якої, наприклад, податки 
офіційно збираються, однак платники податків не повинні їх 
платити. Означене є результатом такого феномену як 
“взаємозаліки”. Список парадоксів такого типу є довгим і 
вражаючим. 

Глава 5 містить важливі пропозиції політичного характеру 
стосовно України. Чим довше політики зволікають з 
фундаментальними реформами, тим слабшою стає економіка й 
вищою ціна реформ. Часткові чи незбалансовані реформи 
(багато з яких спонсорувались країнами-донорами) більше 
стримують, ніж стимулюють економічне зростання. Зокрема 
макроекономічна стабілізація без реструктуризації на мікрорівні 
спричиняє скоріше спад, ніж стабільне економічне зростання. 

Частина ІІ. 
Фінансова та бюджетна реформи 

В главі 6 Віктор Пинзеник відслідковує причини нездатності 
українського уряду домогтися фіскальної дисципліни та 
запровадити важливі реформи. Він підкреслює, що без структур-
них реформ і перемін на мікрорівнях фінансова стабілізація 
виявилась слабкою й нестійкою. Політика надання підтримки 
неприбутковим, неконкурентоспроможним виробникам поглину-
ла прибутки нормально функціонуючого ринкового сектора. 
Уряд надавав субсидії шляхом списання чи реструктуризації 
податкової заборгованості, звільнення від податків та надання 
пільгових кредитів. Такі кредити рідко повертались, і важкий їх 
тягар звалювався на бюджет. За таких умов сподівання досяг-
нути встановленого МВФ рівня бюджетного дефіциту без 
зменшення витратних зобов’язань неминуче призводили до 
збільшення бюджетної заборгованості, особливо по заробітній 
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платі, пенсіях та інших соціальних виплатах. Адміністративний 
контроль за обмінним курсом у 1998 р. та спроби уряду регулю-
вати ціни призвели до значного спаду економічної активності. 
Пинзеник робить висновок, що фінансову стабілізацію необхідно 
запроваджувати одночасно зі структурними реформами. Без них 
фінансова стабілізація буде лише оманливою ілюзією, що дає 
політикам можливість для політичного маневру. 

У главі 7 Хваджа Султан оцінює нерішучі зусилля України 
щодо проведення податкової реформи. Зважаючи на фіскальний 
тиск у перехідний період, податкові реформи мають бути 
логічним пріоритетом для посткомуністичних країн. Однак цього 
не трапилось у випадку з Україною. На відміну від Польщі, країн 
Балтії, Угорщини та Болгарії, реформи в Україні проводились не 
дуже рішуче – заради дотримання зовнішніх вимог (виконання 
умов МВФ для отримання кредиту). Такі реформи мають мало 
шансів на успіх. Султан розглядає безладні законотворчі зусилля 
та відступ від реформ стосовно податку на додану вартість, 
податку на прибуток корпорацій, прибуткового податку 
громадян та місцевого оподаткування. Він зазначає, що 
фіскальний тягар в Україні є не лише значним, але й 
нерівномірно розподіленим, через що легітимний, орієнтований 
на ринок сектор сплачує левову частку податків, в той час як 
“тіньовий” та “напівтіньовий” сегменти сплачують дуже незначні 
податки. Султан доводить, що для ефективнішого розподілу 
фіскального тягаря Україні необхідно розширити податкову 
базу, скасувати більшість податкових пільг та збільшити 
відповідні надходження до бюджету від непрямого 
оподаткування. Такі податки необхідно запровадити особливо 
на ті товари, які переважно купуються за “тіньові” прибутки, 
тобто неоподатковані прибутки, отримані від трансакцій в 
“тіньовій” економіці. Пасажирські автомобілі, автосервіс та 
пальне є добрим прикладом таких товарів. Збільшення 
надходжень до державного бюджету від непрямого 
оподаткування допоможе послабити тиск податків на прибутки 
та на заробітну плату в офіційній економіці та стимулюватиме 
вихід з тіньового сектора. Необхідно також відмінити свавільні 
заходи податкової адміністрації, такі, як картотека №2, яка 
змушує фірми переходити у тіньовий сектор.  

У главі 8 Євген Гавриленков розглядає незадовільне 
управління державними фінансами в Росії та виводить деякі 
уроки з цього для України. Російський досвід показує, що 
жорстка монетарна політика сама по собі не може гарантувати 
економічний успіх. Випуск короткострокових державних цінних 
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паперів може бути таким же провокуючим інфляцію чинником, 
як і друкування грошей, хоча його вплив на ціни може бути 
відстроченим. Автор доводить, що фіскальні корекції та 
стабілізація є рушійними кроками на шляху досягнення 
стабільного економічного зростання. Фінансова стабілізація в 
Росії була короткостроковою через значний приплив іноземного 
капіталу, який проник на фінансові ринки, однак так і не 
дійшов до реального сектора. Слабкі підприємства, слабкий 
банківський сектор разом зі слабким урядом є головними 
причинами фінансових проблем в Україні і Росії. Фірми не 
можуть брати кредити через надзвичайно високі проценти. 
Процентні ставки залишались високими через високий рівень 
запозичень уряду. Фірми (через малу ймовірність отримання 
банківських позичок) уникали сплати податків, змушуючи уряд 
позичати ще більше грошей для покриття фіскального дефіциту. 
Це створило зловісне замкнуте коло, яке не розірвали в Росії. 
Заборгованість та відплив капіталу стали ще однією нагальною 
проблемою для російського уряду. Гавриленков наглядно 
демонструє, що кумулятивна сума відпливу капіталу з Росії була 
дуже близькою до обсягу податкової заборгованості та 
неплатежів у фонди соціального забезпечення. Адміністративний 
контроль з метою недопущення відпливу капіталу матиме 
незначний успіх без створення належного законодавчого 
середовища, інституціональної підтримки макроекономічної 
політики та реформування податкової системи.  

Агропромисловий комплекс має найсприятливіше 
ставлення з боку уряду у формі субсидій, звільнення від податків 
та “прощення” несплати податків. У своєму есе у главі 9 Керол 
Леонард дає оцінку щойно запровадженого Єдиного 
сільськогосподарського податку (ЄСП), що надає спеціальний 
режим оподаткування цьому секторові та наглядно ілюструє, 
яким чином спотворений ринок може впливати на динаміку 
податків. Оцінка базується на таких критеріях: нейтральність 
податкової політики для всіх секторів, вплив на прийняття 
рішень щодо виробництва й споживання та на посередницький 
ринок, вплив на державний сектор та на умови перехідного 
процесу. У країнах з перехідною економікою податкові стимули 
мають інший ефект, ніж вони можуть мати у країнах з 
ринковою економікою. Податки взаємодіють з чинниками, 
властивими структурам колишньої комуністичної економіки, з 
якими ще досі не покінчено (тобто м’які бюджетні обмеження 
радянського періоду, державна власність і державний контроль, 
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перепони для розпочинання, ведення й виходу з бізнесу та для 
мобільності робочої сили). 

В Україні, хоч уряд офіційно й заявляє про свою підтримку 
сільського господарства, його “погано зліплені” субсидії та 
звільнення від податків зводяться нанівець прихованим 
стягненням податків через мікро-регулювання урядом ринку 
зерна, його складування та розподілу. Приховане оподаткування 
є частиною все ще функціонуючої системи державного 
постачання та адміністративного контролю за цінами. 
Замінюючи різні податки та збори на сільгосппродукцію одним 
податком – ЄСП – влада, згідно з її заявою, хотіла “заохотити 
агропромислове виробництво”. Леонард оцінює потенційну ціну 
нового податку та ефект від його введення в рамках всієї 
економіки, особливо його вплив на зовнішню торгівлю, всю 
податкову систему, механізм прийняття рішень виробництво й 
споживання, на посередницький ринок, бюджет і забезпечення 
дотримання контрактів. Вона доводить, що при прийнятті 
рішення щодо запровадження будь-якого спеціального податку 
для одного сектора (такого, як ЄСП), як правило, необхідно 
зважувати його у ширшому контексті – у контексті його впливу 
на всю економіку з урахуванням її інституціональних 
особливостей. В Україні такий захід має насамперед 
переслідувати мету зменшення аномалій, викликаних за-
боргованістю, бартером, тіньовою економікою й корупцією та 
сприяти приведенню фіскальної системи у відповідність зі 
світовою практикою. 

В наступних трьох главах – 10, 11 та 12 підкреслюються 
економічні й політичні вигоди децентралізації. Добре 
підготовлена й запроваджена децентралізація сприятиме 
поліпшенню ефективності розподілу ресурсів між приватним і 
державним секторами, як і їх розподілу всередині державного 
сектора. Означене дасть можливість громадянам-виборцям 
ефективніше діяти в процесі прийняття фінансових рішень та 
безпосередньо брати участь у вирішенні питань щодо обсягів та 
видів послуг і робіт, куди направлятимуться гроші платників 
податків. В главі 10 Генрі Тьюні пояснює основні складові 
місцевого самоврядування та його зв’язок з макроекономічною 
політикою. У демократичній країні місцеве самоврядування 
повинно мати юридичні повноваження, легітимність і ресурси. 
Воно повинно мати невід’ємне транспарентне право 
запроваджувати закони, має сприйматись як провідна 
інституція у досягненні загальновизнаних цінностей та бути 
здатним до створення фондів з місцевих джерел. Тьюн також 
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вивчає питання оптимального штату органів місцевого 
врядування. Він має бути достатньою малим з огляду на його 
соціальну згуртованість, але достатньо великим з огляду на його 
здатність ефективно вирішувати важливі місцеві проблеми. 
Автор підкреслює, що орган місцевого самоврядування має бути 
не складовою вищого за рангом уряду, а автономною 
юридичною особою, наділеною правами вступати в 
“горизонтальні” зв’язки зі своїми безпосередніми сусідами.  

Уейн Тірск у главі 11 дає характеристику основних 
складових децентралізованої фінансової системи, розглядає 
поточний стан фінансової децентралізації в Україні та надає 
специфічні рекомендації щодо системних змін, необхідних для 
покращання цієї системи. Надзвичайно важливим для органів 
місцевого врядування є створення значного джерела власних 
надходжень та стабільної й транспарентної системи 
міжурядових трансфертів. Автор порівнює децентралізацію 
державного сектора з приватизацією державних підприємств. 
Як приватизація змушує підприємства бути чутливішими до 
ринку, так само фінансова децентралізація змушує уряди бути 
чутливішими до потреб своїх громадян-виборців. І 
децентралізація, і приватизація сприяють заміщенню командної 
економіки, стрижнем якої є  
постачання, системою, орієнтованою на попит, стрижнем якої є 
людські потреби й преференції. 

У главі 12 Уейн Тірск висвітлює основні цілі міжурядової 
фіскальної реформи та розглядає низку важливих питань: що 
необхідно зробити для створення джерела максимально 
можливих надходжень до місцевих органів; як задовольняти 
потреби місцевих органів у інвестиціях; який рівень управління 
– область чи район – може бути отримувачем інвестицій; які 
види мінімальних стандартів необхідні для України і що треба 
зробити для поліпшення ефективності існуючої інфраструктури 
соціального забезпечення. Автор також розглядає питання 
важливості регіональних розбіжностей щодо видаткових потреб. 
Врешті він пояснює механізми двох альтернативних формул 
щодо надання централізованих субсидій місцевим органам 
влади. 

Частина ІІІ. 
Управління фіскальними й фінансовими кризами 

В частині ІІІ книги розглядаються специфічні проблеми еконо-
міки, які потенційно можуть призвести до фінансової кризи. За 
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винятком одного есе, в якому розглядається світова фінансова 
криза 1998 р. та її вплив на економіку Болгарії, всі інші статті 
фокусують свою увагу на Україні. 

У короткому есе (глава 13) Володимир Лановий аналізує 
фактичні обсяги бюджетного дефіциту, які включають 
показники, що не фігурують у офіційному визначенні 
бюджетного дефіциту. До 1996 р., наприклад, доходи 
Пенсійного фонду перевищували видатки, але з того часу 
з’явився дефіцит, який уряд не може фінансувати. Крім того, 
існує дефіцит в інших позабюджетних фондах, як і 
заборгованість, в чому винен уряд. Згідно з точкою зору 
Ланового, фактичний дефіцит бюджету (мова йде про проект 
бюджету на 1999 р.) може виявитись в кілька разів більшим, 
ніж офіційно задекларований. Автор підкреслює, що обов’язок 
уряду виконувати бюджет визначено Конституцією України. 
Збалансування бюджету вимагатиме проведення активних 
мікроекономічних реформ, включаючи ліквідацію збиткових 
підприємств, активну підтримку конкуренції, 
широкомасштабну приватизацію та реформування податкової 
й бюджетної систем. Це викличе необхідність формування 
бюджету з активним сальдо та політики, яка призведе до 
позитивного балансу у зовнішній торгівлі, запровадження 
програми конвертації короткострокових державних боргів у 
довгострокові цінні папери та стимуляції припливу значного 
іноземного капіталу. 

В главі 14 Віктор Лисицький доводить, що надмірне 
споживання органами державної влади є одним з ключових 
факторів економічного спаду в незалежній Україні. Державне 
споживання, яке було значним у колишньому Радянському 
Союзі, залишається високим навіть після отримання Україною 
незалежності. Між 1990 та 1997 рр. державне споживання 
зростало втричі швидше, ніж споживання населення. Значне 
зростання частки податків у загальному обсязі доданої 
вартості майже не залишило можливості економічного 
упорядкування всередині офіційної економіки. Віктор 
Лисицький висловлює думку, що значне скорочення 
державного споживання має стати головним пріоритетом 
макроекономічного управління в Україні на наступні роки. 

У главі 15 розглядається рівень монетизації у країнах з 
перехідною економікою, який є часто низьким, та дається 
відповідь на питання, чи завжди були обгрунтовані аргументи 
деяких кіл стосовно друкування грошей. Жерар Дюшен, 
Апостолос Папафіліппу та Олексій Сєкарєв стверджують, що 
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в Україні функція збереження гривні безпосередньо пов’язана з 
її падінням через інфляцію та знецінення національної валюти. 
Рівень монетизації не вважається аномально низьким, якщо 
взяти до уваги вузький грошовий агрегат М1. Цей рівень 
випливає зі структурних особливостей, таких як слабка 
банківська система, високий рівень бартерних операцій, 
взаємозаборгованість між підприємствами та високий рівень 
розрахунків у доларах. Без змін у цих складових значна грошова 
емісія призведе до обвальної інфляції. Інфляція, у свою чергу, 
матиме небажані соціальні й економічні наслідки. Вона 
найсильніше вдарить по найбіднішим верствам суспільства. 
Вихід із ситуації, як доводять автори, полягає у виправленні 
фіскальної незбалансованості та ліквідації структурних 
диспропорцій в українській економіці, які спричиняють низьку 
монетизацію. 

Ігор Жиляєв досліджує різні “зони” демонетизованої 
економіки в главі 16. Сюди входять бартер, взаємозаліки, 
заборгованість, грошові сурогати, векселі, корпоративні та 
регіональні замінювачі грошей та списання податкової 
заборгованості. Жиляєв підкреслює, що демонетизована 
економіка є системним феноменом і може бути ліквідована лише 
як система. Коли фіс-кальні органи забороняють продаж нижче 
вартості, а зниження вартості до збалансованого рівня 
видається неможливим, єдиним виходом із цієї ситуації для 
суб’єктів економічної діяльності залишається використання 
демонетизованої економіки. Жиляєв підкреслює, що замість 
авторитарних заходів, що вживаються для збирання податків та 
проти уникнення їх сплати, (що ще  
більше посилює демонетизацію), економічна політика має 
створити відповідну мотивацію для виробників, щоб 
стимулювати їхній вихід з демонетизованої економіки. 

Так як і Лисицький, Мирослав Гроницький в главі 17 
зазначає, що фінансова криза восени 1998 р. була наслідком 
безвідповідальної фінансової політики та повільного 
структурного реформування. Бракувало також достатньої 
політичної волі для прийняття болючих рішень, які скоротили б 
державні видатки, розширили базу оподаткування та 
ліквідували бюрократичний контроль над економікою. 
Гроницький розглядає мікроекономічні основи й 
макроекономічні причини фінансової кризи та порівнює 
ситуацію в Україні з тією, що була в Польщі. Одним з найперших 
успіхів реформ у Польщі було створення за дуже короткий строк 
понад 2 млн. малих фірм, які пом’якшили ефект масових 
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звільнень з роботи в державному секторі. В Україні малі та 
середні підприємства були практично відсутні в офіційному 
секторі. Головною макроекономічною причиною фінансової 
кризи була неузгодженість між монетарною та фіскальною 
політикою. Без болючих, але необхідних, перемін у фіскальній 
політиці важко що-небудь зрушити на краще. Означене має бути 
першим кроком на шляху реформування. Водночас вельми 
важливим є запровадження дерегуляції з метою забезпечення 
свободи відкриття та закриття малих та середніх бізнесів. 
Гроницький попереджає, що реструктуризація може спочатку 
ще більше знизити ВВП та посилити інфляцію, але це просто 
означатиме, що небажані товари, які часто використовуються у 
бартерних операціях, будуть заміщені товарами кращої якості й 
за ринковою  
вартістю. Регулювання цін може спричинити певний болючий 
ефект, однак воно є необхідним для встановлення належних цін 
та ліквідації прихованого субсидіювання. 

У главі 18 Марек Дабровський доводить, що головними 
причинами фінансової кризи в Росії та Україні восени 1998 р. 
були перманентна бюджетна криза та повільні структурні ре-
форми в обох країнах. Нездатність виправити це становище 
спричинило неможливість економічного зростання, що посилило 
кризу. Ні Центральний банк Росії (ЦБР), ні Національний банк 
України (НБУ) не вдалися до стерилізації грошової бази шляхом 
зниження обсягів чистих внутрішніх активів, коли зростав 
приплив капіталу та валютних резервів завдяки придбанню 
іноземцями казначейських векселів. Коли валютні резерви 
почали зменшуватись, Центральний банк почав заповнювати 
грошову базу додатковими внутрішніми кредитами. НБУ 
відновив широкомасштабне фінансування бюджетного дефіциту 
шляхом придбання внутрішніх казначейських векселів на 
первинному ринку цінних паперів. Виходячи з такої ситуації, 
Дабровський вважає нормалізацію грошового ринку та усунення 
адміністративного контролю, реструктуризацію зобов’язань по 
казначейських векселях, досягнення бездефіцитного бюджету та 
запровадження широкомасштабної приватизації за гроші 
заходами, що допоможуть вийти з кризи. Він виступає також за 
повернення до нерегульованого курсу гривні, який до самого 
кінця 1999 р. утримувався в межах валютного коридору. 

В главі 19 Румен Гечев пояснює, як фінансова криза 
1998 р. вразила Болгарію. І в Болгарії, і в Україні більшість 
інвестицій були у вигляді короткострокових портфельних 
активів, які продавались урядами під високі проценти через 
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ризиковане середовище в обох країнах. Коли розпочалась 
криза, багато іноземних портфельних інвесторів покинули 
країну. Здоровий експорт міг би виправити ситуацію, однак 
збільшення експорту не було через труднощі у пристосуванні 
до нових ринкових умов, слабкий прогрес у структурному ре-
формуванні та розпад РЕВ. Падіння світових цін на чорні, 
кольорові метали та хімічну продукцію додали ще більше проб-
лем країнам з перехідною економікою, які значною мірою 
залежали від цих статей експорту. Затримка з приватизацією 
погіршила ситуацію, оскільки через декілька років більшість з 
цих державних підприємств буде практично неможливо 
продати через значні обсяги накопиченої заборгованості 
поста-чальникам, банкам та бюджету. Гечев доводить, що 
приватизація є ключовим компонентом економічної 
реструктуризації, єдиним засобом залучення значних 
іноземних інвестицій та забезпечення готівкового наповнення 
державного бюджету. Досвід Болгарії показав, що одночасне 
впровадження стабілізаційних фінансових механізмів і 
структурних реформ, є надзвичайно важливим. Те й інше 
необхідно впроваджувати одночасно. Болгарії та Україні 
необхідно провести широкомасштабні й динамічні структурні 
реформи в усіх секторах на шляху їх перетворення у сучасні 
ринкові економіки. 

Висновки 

Перед Україною лежить ще довгий шлях, її чекає багато справ. 
Необхідно буде відмовитись від досить поширеного у її політиці 
прийняття бажаного за дійсне, не плутати мрії з реальністю, 
відмовитись від нереалістичних бюджетів та зобов’язань, які не 
можуть бути виконані, та претензій на комфорт процвітаючих 
держав, які вона не може собі дозволити. Вона має мужньо 
витримати труднощі, спричинені жорсткими бюджетними обме-
женнями, які ляжуть на країну та її інституції, підприємства та 
населення. Вона має запровадити жорстку фінансову дисциплі-
ну, систему нагляду за дотриманням контрактів, забезпечити 
ефективний захист приватної власності, заборонити, чи навіть 
ввести кримінальну відповідальність за заборгованість, неви-
плату заробітної плати та інших обов’язкових виплат, зменшити 
субсидії, скасувати більшість з існуючих зараз податкових пільг 
та інших привілеїв. Вона має закрити збиткові підприємства і 
навчитись жити зі значно вищим рівнем безробіття (хоча б на 
деякий час, доки динамічне економічне зростання не зробить 
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можливим зайняти робочу силу в ефективно функціонуючій 
сучасній економіці). 

Україна має відкрити свою економіку як зсередини, так і 
ззовні. Вона має покінчити зі своїми могутніми групами 
олігархів та організацій на кшталт картелів, які ділять контроль 
над суспільством та економікою, розділяючи їх на мережу 
напівавтономних феодальних намісництв. Вона має знищити 
стару систему “вертикальних зв’язків” радянського типу в 
соціальних та економічних структурах і замінити її системою 
міцних “горизонтальних зв’язків”. Вона має зробити можливою 
та підтримувати діяльність широких мас, що дозволить 
функціонувати демократичним інституціям та ринку. Вона 
мусить повалити численні бар’єри, які захищають неефективних 
виробників та корумпованих посадових осіб, а також відкрити 
всю економіку для чесної ринкової конкуренції. Здорове 
економічне зростання є неможливим без певного мінімального 
рівня законності та чесності, економічної й інституціональної 
транспарентності, послідовності, безпеки та передбачуваності. 
Держава має забезпечити надійний захист і підтримку для всіх 
інвесторів і виробників, а не лише тих, хто є “найдорожчим” для 
влади. Принцип “однакових можливостей” лежить в основі 
ринкової демократії. Водночас держава має відмовитись від 
шкідливої звички управляти економікою на мікрорівнях. 

Кілька важливих і корисних ідей випливають із різних глав 
цієї книги. Одна з них полягає в тому, що фінансової стабілізації 
неможливо досягти без глибоких структурних реформ, які 
сприятимуть оздоровленню слабких підвалин економіки на 
мікрорівнях. Відкладання проведення реформ та створення 
видимості стабільності (наприклад адміністративним 
утриманням цін та контролем за курсом обміну) ще більше 
послаблює економіку. Уряд має жити відповідно до своїх 
можливостей. Це викличе необхідність прискіпливо визначати 
статті видатків, які необхідно скоротити. Фіскальний тягар слід 
зменшити до того рівня, який є близьким до фінансових 
можливостей країни, при рівні ВВП на душу населення близько 
600 дол. США. Без фіскальних корекцій та структурних реформ 
заборгованість, бартер та взаємозаліки буде важко викоренити. 
Приклад Польщі та інших країн з перехідною економікою 
показує, що ті уряди, які виробили хорошу макроекономічну 
політику та провели амбіційні програми реструктуризації й 
приватизацію, сьогодні пожинають плоди своїх зусиль. 
Заохочуючи ринкові інституції, ці країни продовжують 
поліпшувати свій міжнародний рейтинг, що допомагає 
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приваблювати іноземних інвесторів. Обсяг складних проблем, 
які стоять перед Україною, є значним. Семінар у Пултуську 
надав можливість для обговорення завдань, що лежать попереду. 

Досі ми були свідками дуже великої кількості удаваних 
досягнень, занадто багатьох результатів типу “потьомкінських 
сіл”, але аж ніяк – достатньої кількості реальних економічних 
реформ. Відбувалась дуже специфічна гра, фінал якої – лише 
поразка. Україна робила вигляд, що вона проводить реформи, а 
міжнародні донори робили вигляд, що вони надають допомогу. 
Наприкінці цієї гри обидві сторони виявились незадоволені її 
результатами та роздратованими одна одною. 

Сьогодні, через 8 років після початку цієї “авантюри” з 
реформуванням, очевидним завданням для уряду та донорів є 
необхідність скористатися перевагами існуючого багатого 
досвіду. Особливо ж ми повинні зробити висновки з 
попередніх помилок України та – що навіть краще – з помилок 
інших. Нашим завданням має бути завершення цієї важливої, 
однак болісної гри, лише з переможним результатом. Цю книгу 
було підготовлено саме з метою допомогти вирішити це 
завдання. Якщо виграє Україна, виграє реформування в 
Східній Європі, виграє вся Європа. 


