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Вступ 

Ця стаття присвячена оцінці впливу умов перехідного періоду 
90-х років на сільськогосподарський податок та реформи у сфері 
субсидій в Україні. Вона ілюструє, яким чином відсутні або ви-
кривлені ринки впливають на динаміку податків (зокрема ефект 
перерозподілу) у посткомуністичних економічних системах. Для 
ілюстрації нашої точки зору1 використовується “Єдиний сільсь-
когосподарський податок” (ЄСП), що був оприлюднений у червні 
1998 р. для впровадження у 1999 р. ЄСП, що має спрощувати й 
узагальнювати податки в одній галузі, являв собою часткову ре-
форму в умовах, коли проходження більш консолідованого зве-
дення податків було політично неможливе. Тож було вирішено 
стимулювати сільськогосподарське виробництво шляхом заміни 
різних зборів та податків на сільськогосподарську продукцію на 
єдиний податок на землю. Потенційні втрати та здобутки від 
впровадження цього закону слід оцінювати в контексті економі-
ки в цілому. Враховуючи, що це є податок на землю, а не на 
експорт, виходить, що закон надає привілеї виробникам сільсь-
когосподарської продукції за рахунок споживачів у містах 
(Skinner, 1991). 

В літературі з питань оподаткування у країнах, що розви-
ваються, робиться наголос на ефекті взаємодії між політикою 
оподаткування, контролем за ціноутворенням, а також загаль-
ними проблемами, такими як існування чорних ринків та недо-
статній розвиток фінансових ринків (Heady and Mitra, 1987; 
Khalolzadeh-Shirazi and Shah, 1991; Shah and Whally, 1991). У 
економічних системах перехідного періоду податки взаємодіють 
з окремими рисами колишніх соціалістичних економічних струк-
тур, що й досі не усунуті (наприклад м’які бюджетні обмеження 
радянської епохи, велика частка державної власності, втручання 
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держави у виробництво та розподіл, бар’єри щодо входу в бізнес 
і виходу з нього та мобільності робочої сили). У 1998 р. з’явилось 
нове дослідження, що висвітлює відмінності структур збору по-
датків для країн в перехідному періоді від тих, що існують у роз-
винутих країнах, головним чином через залишковий менталітет 
радянської епохи (Csontos, Kornai et al., 1998). В цій статті при-
діляється увага також важливій ролі залишкових економічних 
структур, наприклад великих колгоспів, які в минулому пере-
бували у державній власності і, не маючи стимулів до реструкту-
ризації, одержали переваги у звільненні від податків. 

Сільськогосподарський податок  
і субсидії у перехідний період 

У пострадянський період при впровадженні стабілізації та лібе-
ралізації цін були необхідні фіскальні обмеження, тому рівень 
субсидіювання сільського господарства різко зменшився. По-
гіршення торгівлі через великі витрати на вході і низькі, зде-
більшого фіксовані, ціни на сільськогосподарську продукцію на 
виході, конкуренція з імпортом з ЄС спричинили кризу у сіль-
ському господарстві та переробній галузі, особливо вплинувши 
на поголів’я домашнього скота та кормову базу. Поступове 
зниження випуску продукції стимулювало протистояння по-
дальшим реформам лоббістів з числа селян, що з’явилися за ра-
дянських часів й виступали за існування великого прямого ви-
робника і за субсидії споживачеві (які сягали 80%, наприклад, 
за м’ясо), які в 1989 р. становили у сукупності до 17% ВНП 
(Leonard and Serova, 1999)2. В Росії лоббісти знайшли кошти, 
щоб відновити деякі субсидії в середині 90-х років, зокрема на 
регіональному рівні, але перевитрати звичайно призводили до 
заборгованості, що відбивалося на стані бюджету (Aizenman, 
1998). Напівдержавні владні структури дозволяли виділяти кре-
дити постачальникам техніки за рахунок сплати податків 
(Leonard, Oxenstierna et al,. 1996; Commander and Mumssen, 
1999), до того ж, борги щорічно списувались.  

У 90-х роках держава продовжувала суворо контролювати 
ціни та реалізацію шляхом втручання у процес обміну товарів 
широкого вжитку (Czaki and Lerman, 1997). І хоча держава мала 
на меті підтримати сільське господарство, ефект від неї прихо-
див у суперечність з припустимим рівнем оподаткування через 
інтервенцію держави у ринок сільськогосподарської продукції. 
Контроль за ринком зерна, державна монополія на зберігання та 
обіг зернових, повернення до заборони регіонального експорту 
та продовження de facto держзамовлення внесли свій внесок у 
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зниження на виході цін за зерно та інші найважливіші сільсько-
господарські товари (Kramon-Taubadel, Striewe et al., 1998). 

Через те, що частина трансакцій відбувається у негрошовій 
формі і що має місце ухилення від сплати податків, важко точно 
оцінити чистий вплив цих явищ на податки і субсидії в Україні, 
але в загальних рисах можна визначити довгостроковий струк-
турний вплив. В умовах несприятливого правового середовища 
та продовження підтримки державою тільки великих вироб-
ництв з 90-х років розвиток невеликих підприємств у сільській 
місцевості й містах та малих і середніх ферм в колишньому Ра-
дянському Союзі було загальмовано (Leonard, 1999). Не маючи 
мотивів залишати великі господарства, керівники, що управляли 
колишніми радгоспами та колгоспами, продовжували утримува-
ти там робочу силу так, як вони робили це у 80-х роках. Колишні 
члени колгоспів одержали доступ до ресурсів спільної власності 
для своїх приватних ділянок. В Центральній Європі, наприклад у 
Словаччині або Польщі, далекоглядні сільськогосподарські ре-
форми сприяли розвитку аграрних ринків на початку перехідно-
го періоду, що зміцнило зв’язки між великими господарствами, 
приватними ділянками і працемісткими виробництвами. Велика 
частина робочої сили пішла з сільського господарства на початку 
перехідного періоду, і процес виробництва поліпшився. В Украї-
ні, як і в Росії, політичні обставини були головними перешкода-
ми проведенню реформ. Замість розумних реформ, що сприяли 
б поведінці, орієнтованій на ринок, уряд впроваджував недовго 
діючі податкові механізми. Ця стаття заперечує, що політика 
оподаткування має бути змінена під дією політичних чинників з 
урахуванням інституціональних рис перехідного періоду, а та-
кож стандартів теорії оптимального оподаткування. 

Єдиний сільськогосподарський податок в Україні 

ЄСП, що був встановлений президентським указом 18 червня 
1998 р., у деяких відношеннях був кроком вперед порівняно з 
попередньою системою оподаткування. Він замінив єдиним по-
датком на землю десять податків – з прибутку підприємства, на 
землю, на власників транспортних засобів, комунальний, відра-
хування за проведення пошукових робіт, до фондів Чорнобиля, 
соціального страхування, будівництва, до Пенсійного та іннова-
ційного фондів. Ставки визначалися указом: 1,3% за землю, що 
обробляється, сінокоси та пасовища та 0,3% – за землю, що не 
обробляється. Було передбачено два винятки: 1) для підпри-
ємств, що одержують до 50% валового прибутку від продажу 
сільськогосподарських товарів і 2) підприємства, у яких сукупні 
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податкові платежі (розраховані за старим методом) перевищу-
ють 50% загальної податкової ставки. Значення цієї реформи 
полягає у спрощенні й узагальненні структури податку. 

Проте це не сприяло процесам реформування і реструкту-
ризації. Причина в тому, що податки і субсидії взаємодіють між 
собою і впливають на економічні структури. При розробці пода-
тку і політики субсидіювання мають місце три етапи. Спочатку 
аналізуються діючі податки та субсидії, щоб оцінити альтерна-
тивні інструменти для стимулювання економічного зростання у 
різних галузях. Потім приймаються політичні рішення з ураху-
ванням бажаної відносної питомої ваги податків або субсидій в 
аграрному секторі та споживання у містах (або соціальної допо-
моги) та роблять розрахунки для умов відсутності ринків та на-
явності відхилень, наприклад, нечітко визначених майнових 
прав на землю (Hoff, Avishay et al., 1993). На кінцевому етапі 
розробляється режим впровадження податку або субсидії, щоб 
досягти бажаних цілей (Shah and Stiglitz, 1992). Іншими слова-
ми, у країнах колишнього Радянського Союзу, де головним за-
вданням в процесі перетворень є мобілізація ресурсів, невизна-
ченою є користь для виробництва від введення такого податку, 
який сприяє затриманню населення у галузі, де продуктивність 
праці та зарплата нижчі, ніж в інших галузях. Такі політичні рі-
шення ізолюють колишню державу та колгоспи від сфери послуг 
та промисловості, що вказує на непослідовність економічного 
мислення щодо структури податків. В спільнотах, що мешкають 
на селі у країнах колишнього Радянського Союзу, слід сприяти 
одержанню прибутків не від сільського господарства, тому що 
вузький асортимент продукції – це поганий захист для тих, хто 
відважується жити на периферії3. 

Аналіз та планування податків 

Крім завдання мобілізації ресурсів політика перехідного періоду 
передбачає врахування технічних питань формування типу по-
датку. У країнах в перехідному періоді, як у світі, що розвиває-
ться, існують обмеження щодо контролю за трансакціями у аг-
рарному секторі, що робить введення податків на торгівлю скла-
дною і дорогою процедурою. При обкладанні такими податками 
стимулюватиметься ухилення від них значної частини економіч-
них суб’єктів. Податки на майно потребують ведення обліку (він 
не ведеться), а оцінка його та відповідні юридичні витрати при-
зводять до суперечок і конфліктів. Уряду необхідно буде оподат-
кувати торгівлю між аграрним сектором та містом. Еквівалент-
ність різних податків дає змогу вибирати з-поміж багатьох інст-
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рументів оподаткування, з чим пов’язаний різний рівень адміні-
стративних витрат. Рада з маркетингу, що здійснює контроль за 
харчовими продуктами та цінами виробника, наприклад, впли-
ває таким же чином, що й податки та субсидії, які накладаються 
на споживачів та виробників, але рівень адміністративних ви-
трат буде різним. При визначенні частоти “зустрічей” податків 
та субсидій єдине, що треба брати до уваги, – це відносні ціни. 
Для урядів перехідного періоду це полегшує визначення заздале-
гідь того, які галузі та групи виробників і споживачів треба суб-
сидіювати і на які припадає найважчий тягар податків.  

Основні проблеми податкових реформ  
у перехідному періоді 

Загальне завдання реформування податків з точки зору забезпе-
чення фондів полягає у розширенні їх бази і перекладанні тягаря 
податків на споживачів (household) і у тому, щоб зробити пода-
ток з прибутку підприємств помірнішим, поставивши його у  
більшу залежність саме від прибутку. Інше завдання – це знизи-
ти рівень безпосередніх платежів готівкою як засобу субсидію-
вання діяльності, але в той же час одержувати більші прибутки 
від зниження ставки та підвищення збираності податків. У 
своєму прагненні до розвитку уряд має сприяти розвиткові рин-
ків через стимулювання приватного виробництва, підтримуючи 
нейтральність податкової політики щодо різних галузей, а також 
приватного та державного секторів. Реформа оподаткування в 
перехідний період повинна привести фіскальні структури у від-
повідність зі світовою практикою. Нові податки мають виділяти 
кошти для виконання рішень щодо споживання або виробницт-
ва і модифікувати розподіл прибутків і багатства. У зв’язку з 
особливими проблемами, що виникають у перехідній економіці, 
зокрема неплатежами, бартером і корупцією, податкова система 
у цих країнах має бути спрямованою на зменшення впливу цих 
дисфункціональних явищ. 

Оцінка єдиного сільськогосподарського  
податку в Україні 

Критерії оцінки, що використовуються при аналізі ЄСП, можна 
знайти, відповівши на питання, як добре цей податок відповідає 
наведеним вище загальним задачам та специфічним завданням 
перехідного періоду. Цими критеріями є: 1) структура податку 
(нейтральність щодо різних галузей і сфер діяльності); 2) вплив 
на рішення щодо виробництва або споживання та на факторні 
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ринки; 3) вплив на державний сектор і 4) вплив на умови пере-
хідного періоду. Розглядаючи відсутні ринки та перекручення в 
економіці, що обмежують якість прогнозів, ця стаття має на меті 
лише провести аналіз в контексті економічної ситуації в Україні 
у 90-х роках, щоб визначити, яким чином новий податок має 
вплинути на рішення щодо виробництва і споживання. 

Ефект на місцевому рівні 

Основний локальний ефект від податку, що стає частиною пода-
тку на землю, полягає насамперед у знятті податку з прибутку з 
корпоративного сектора у сільському господарстві, який впливає 
на його функціонування, а також деформує показники вироб-
ничих витрат. Спрощення оподаткування для агробізнесу ство-
рює диспропорцію між великими корпоратизованими і дрібними 
фермерськими господарствами, що призводить до зменшення 
кількості останніх (як це було наприкінці 90-х років). Більш того, 
податок на землю несе в собі більшу частку невизначеності щодо 
чистого прибутку всіх фермерів, ніж, скажемо, податок з екс-
порту (Hoff, 1993, Skinner, 1993), особливо якщо врахувати під-
вищення в перехідний період ризиків в результаті зменшення 
використання добрив і гербіцидів (Leonard and Serova, 1999). 
Дрібні ледь животіючі фермери відчують ефект ризику значно 
сильніше, ніж великі корпоратизовані фермери через більшу ди-
версифікацію виробництва на великих фермах. Через потенцій-
ні ризики ми взагалі віддаємо перевагу податкові з експорту пе-
ред податком на землю через те, що уряди, які мають більше до-
ступу до кредитних ринків, ніж фермери, можуть краще уника-
ти цих ризиків (Newbery and Stiglitz, 1981; Skinner, 1991). 

Податок Рікардо з чистого прибутку від використання зем-
лі, що в принципі не призводить до викривлень, незважаючи на 
це є таким стандартом, якого важко досягти. Процедура оцінки 
може виявитися нездатною розрізнити вартість ділянки землі на 
місцях згідно з Рікардо та її ринкову вартість (включаючи удо-
сконалення – чистий прибуток, або податок з ринкової вартості, 
що звичайно підпадають під капітальні вдосконалення) (Skinner, 
1991). Якщо “радянська” оцінка вартості землі для цього земель-
ного податку не змінювалась (а це ймовірно, бо в Україні земля 
не підлягає продажу), то цей податок перетворюється на форму 
оренди. Короткострокова оренда, подібно до податку на землю, 
в принципі зменшує вартість нерухомості. 

Можна очікувати зниження вартості землі від впроваджен-
ня ЄСП через специфічні проблеми, що виникають при оподат-
куванні землі. До основних рис землі належить неможливість її 
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перенесення і довготривалість. Коли буде введено податок, сьо-
годнішня знецінена вартість обсягу орендних платежів зменши-
ться не тільки на теперішню суму податку, але й на всі види очі-
куваних податкових надходжень, оскільки вони обчислюються, 
виходячи з очікуваного обсягу доходу. 

Маючи на меті зниження податків, орендодавці намагати-
муться приховати інформацію про реальну вартість та термін 
оренди (Skinner, 1991). Звичайно, при введенні таких податків, 
в процесі оцінювання та й потім, в очікуванні оцінки, земельні 
ресурси приховуватимуть, продаватимуть або не культивувати-
муть, що зашкодить раціональному використанню землі. Крім 
зниження вартості землі, найістотніший негативний ефект цього 
податку становить його вплив на розподіл. Через перепади у  
вартості землі, що існують для сільського господарства в Україні, 
цей податок в різних регіонах діє по-різному. Податковий тягар 
як частка вартості землі, найважчий, якщо земля малопродукти-
вна й найлегший, якщо вона високопродуктивна. Для бідних 
спільнот у деяких регіонах Західної України податок стане особ-
ливо обтяжливим. Наслідки цього ефекту проявляться з часом. На 
короткострокову перспективу збори від податку можуть підви-
щитись, а прибутки зрости, хоча це й не обов’язково. На середню 
й довгу перспективу очікується, що загальний ефект впрова-
дження цього податку буде значним і вагомим. Низькопродукти-
вна галузь зберігатиметься і її частка в сфері зайнятості потен-
ційно зростатиме, хоча це не призведе до зростання її частки у 
ВВП, а вартість землі у регіонах з найродючішими грунтами зни-
жуватиметься. Що стосується зрушень у торгівлі, то сільське гос-
подарство стане більше захищеним порівняно з іншими галузями, 
внаслідок чого виникнуть деякі проблеми у міжнародних комер-
ційних переговорах. Наслідки протекціонізму посилять вплив не-
спроможності уряду провести інституціональні перетворення. 

Мають місце також міжгалузеві ефекти ЄСП, що виникають 
головним чином через звільнення ферм від податку з прибутку в 
той час, як він зберігається для інших підприємств. Створення 
робочих місць у низькопродуктивній нереформованій галузі, 
якщо це станеться, може залучити деяких робітників з міст до 
сільськогосподарського виробництва, де їх ефективність буде 
нижчою, ніж у сфері послуг або виробництва. В 60–70-х роках 
головною тенденцією був відплив робочої сили з сільської місце-
вості, перехідний період призвів до зворотного руху. Частка ме-
шканців села скоріше зросла, ніж скоротилася, бо виживання 
завдяки землі й виробництву овочів на маленьких ділянках пе-
ретворилося на форму побічної зайнятості міських та сільських 
трудівників. В України частка робочої сили, зайнятої у сільсько-
му господарстві, є вже досить значною (22%). 
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Вплив на міжнародну торгівлю 

У зв’язку з важливістю міжнародної та зовнішньої торгівлі про-
дуктами переробної галузі для технологічного прогресу економі-
ки перехідного періоду та визначальною роллю експорту у сти-
мулюванні розвитку сільського господарства, головним напрям-
ком в аналізі оподаткування повинен стати його вплив на між-
народну торгівлю. Враховуючи, що Україна прагне дозволу на 
членство у ВТО та в інших багатосторонніх політичних і еконо-
мічних організаціях, не можна ігнорувати його потенційний 
вплив на міжнародну торгівлю. Міжнародні зобов’язання Украї-
ни, включаючи антидемпінгові положення у багатосторонніх 
угодах, а також заяву про бажання стати членом ВТО, згодом 
потребуватимуть переоцінки відносної вартості та політичних 
переваг цього податку для вітчизняного виробника. Податок до-
дає сили вже існуючому режиму протекціонізму, що є досить си-
льним й поширюється завдяки субсидіям, списанню боргів і та-
рифам. Тарифи на імпорт молочних продуктів та цукру, не ка-
жучи про іншу продукцію, сягають від 30 до 100% їх вартості. 
Україна потенційно може бути одним з основних постачальників 
зерна і молочних продуктів у Центральній і Східній Європі, і вона 
ризикує зачепити двосторонні та багатосторонні угоди в регіо-
нальних угодах вільної торгівлі. Двоє з головних торгових партне-
рів України – Росія та ЄС – теж потенційно підпадають під вплив 
цього податку, бо захист власних ринків вже є питанням перего-
ворів. Наприклад, Україна експортує цукровий буряк до Росії і 
рафінує тростинний цукор для домашнього вжитку. ЄСП може 
сильно зрушити ціни у цукровій промисловості, наприклад, на 
користь цукру з цукрового буряка, попит на який на світовому 
ринку є невеликим, і пожертвувати ефективнішим виробництвом 
тростинного цукру, на який є попит. Підвищення рівня захисту 
виробництва буряка на експорт може перетворитися на камінь 
зіткнення у російсько-українських торгових переговорах. 

Вплив на систему оподаткування 

Якщо податки в економічній системі уніфіковані та спрощені, то 
уніфікація та спрощення одного цього податку не становить ні-
яких проблем. Податок на землю звільняє виробників сільського-
сподарської продукції від податку з прибутку та від деяких збо-
рів і податків до місцевого бюджету. Виробники молочної про-
дукції та переробна галузь вже звільнені від сплати ПДВ. 

Для цього податку не додержується принцип прозорості, 
тому що є положення, за яким податок може сплачуватися  
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бартером, що відкриває можливості для виникнення проблем 
виміру, контролювання та корупції. В принципі цей податок 
може бути навіть провідником урядової політики, що, звичай-
но, змінює його функцію, мету та ефект (Kramon-Taubadel, 
Theissen et al., 1998). 

Податкова база може звузитись під дією ЄСП у трьох від-
ношеннях. В принципі низький або середній податок з нерухо-
мості є нормою у багатьох країнах, бо розрахунок податку на зе-
млю на основі її площі або грубої оцінки продуктивності й при-
бутку з неї, може бути корисним для місцевої влади, у яких об-
межені кошти. Як правило, уряди, вводячи податок на землю, 
вводять універсальний податок з нерухомості, причому так, щоб 
не вразити інтереси жодної окремої групи та зробити податкову 
базу якомога більшою. Проте податкова база українського земе-
льного податку не розширилась, а, навпаки, звузилась, бо цей 
податок зменшує сплату податку з прибутку. Наслідки відміни 
податку з прибутку для фермерських господарств або акціонер-
них товариств, які відрізняються за розміром, може бути знач-
ним. Їх середній розмір – 3 000 га; виробництво включає не тіль-
ки сільське господарство, але й агробізнес. В майбутньому, як 
тільки агробізнес стане рентабельним, втратяться потенційно 
можливі податкові надходження. Нарешті, з втратою місцевих 
податків місцеві бюджети втратять потенційне джерело надхо-
джень у сільській місцевості. 

Самостабілізуючий ефект, який пом’якшує різницю у рів-
нях доходів, що досягається податком на товари широкого 
вжитку та експорт, не дасть ніякого ефекту щодо земельного 
податку, бо він не має ніякого відношення до розміру доходів, 
зароблених протягом року. Фермери сплачуватимуть однако-
вий за розміром податок, як в роки хороших, так і в роки по-
ганих урожаїв. 

Рішення щодо виробництва та споживання,  
факторні ринки 

Значний вплив на виробництво досягається шляхом звільнення 
підприємств від сплати податку з прибутку, що підтримує виро-
бництво на великих фермах. За звітами Німецької групи радни-
ків в Україні, представленими українському уряду, це має ком-
пенсувати небажаний вплив інших форм інтервенції (Kramon-
Taubadel, Striewe et al., 1998). Існує шлях подальшого сприяння 
розвитку сільського господарства через звільнення від податків 
тих, чий валовий випуск сільськогосподарської продукції скла-
дає менше 50% загальних прибутків. Цей стимул скорочуватиме 
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агробізнес у виробничих одиницях. Податок стимулюватиме збе-
реження сільського господарства як основної риси виробничої 
структури, навіть якщо ринковий попит потребуватиме зрушень 
в бік сфери послуг або випуску інших видів продукції. Малі  
фермерські господарства, що матимуть негативні наслідки від 
впровадження цього податку, за останні декілька років прояви-
ли себе продуктивнішими за корпоративні. Таким чином, цей 
податок, можливо, не сприятиме стимулюванню випуску проду-
кції у сільському господарстві, незважаючи на політичну під-
тримку, що надавалася на основі цього припущення. 

Інше найважливіше положення ЄСП потребує від сільсько-
господарських підприємств, що мають надприбутки (див. вище), 
сплачувати податок за старою схемою. Це положення сприятиме 
пригніченню економічної активності та є мотивом для показу 
занижених прибутків. Тому цей податок не буде стимулом тех-
нологічного прогресу. 

Чи зміняться рішення щодо споживання внаслідок дії цього 
податку, частково залежатиме від попиту, що має тенденцію до 
нееластичності по відношенню до харчових продуктів. Так, якщо 
їжа дешевшає, то це позитивно впливає на доходи міського на-
селення, але не обов’язково – на ціни в сільському господарстві. 
Незважаючи на високі ціни, люди можуть все ж таки віддавати 
перевагу імпортним продуктам, особливо якщо якість вітчизня-
них погіршується внаслідок відсутності конкуренції, що є одним 
з головних наслідків протекціонізму. 

Державний сектор:  
бюджет, тиск, навколишнє середовище 

На коротку перспективу ЄСП може не сприяти підвищенню 
прибутків через припустимість використання бартеру як форми 
платежу. Середньостроковий ефект також невідомий. Загальні 
прибутки від впровадження податку можуть скоротитись (перед 
тим в цій галузі існували податки з прибутку), особливо коли ре-
сурси почнуть рухатись в напрямку цієї галузі. Фермери зможуть 
розпоряджатися деякою частиною своєї землі, але прибутки від 
податку з часом зменшаться. Питання заборгованості також є 
істотним щодо прогнозів збору податків взагалі. Якщо політика 
продовжує припускати списання боргів, то важко буде одержати 
збори від цього податку і прибутки падатимуть. 

Ціна громадської злагоди, напевно, зросте. Скінер (1991) 
недооцінив важливість спеціальних адміністративних витрат на 
земельний податок. Вимога щомісячних платежів призведе до 
необхідності створення нової податкової адміністрації, особливо 
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за умови, що цей податок не збирається по сезонах. Виробникам 
треба буде мати два набори журналів обліку: один для старої і 
другий для нової системи в тому разі, якщо буде доказано їх ви-
ключення або звільнення4. Це викличе додаткові витрати виро-
бників і зменшить прозорість системи, а також її прибуток че-
рез наявність зайвої робочої сили. Ліквідація комунальних та 
інших місцевих податків означатиме збитки для обслуговуючих 
галузей на місцях. Хоча впровадження цього податку може 
сприяти виплаті пенсій, справедливість податкової системи ви-
кликає сумнів, бо сільське населення сплачує неадекватну суму 
у пенсійний фонд (67% цього податку мається на увазі напра-
вити до Пенсійного фонду). 

Схоже, що екологія й надалі перебуватиме під впливом цьо-
го указу. Стимул для заниження якості землі може призвести до 
подальшого вичерпання грунтових поживних речовин, що буде 
гальмувати стійкий розвиток і поліпшення екологічного стану 
через те, що екологічна ситуація у сільській місцевості є загроз-
ливою, адже умови торгівлі погіршились, а використання добрив 
зменшилось. ЄСП може посилити ці ефекти. 

Проблеми перехідного періоду 

Одна з найважливіших проблем, пов’язаних з введенням ЄСП, – 
створення сприятливих умов для посилення корупції. Відсутність 
продажу землі призвела до диференціації між реальною ціною та 
оцінками при оподаткуванні. Емпірично ця змінна може варію-
вати від 10 до 100% ціни, встановленої державою. Така висока 
варіабельність призведе до неправильної оцінки вартості землі 
та будівель, які на ній розташовані, що знову ж таки зменшить 
прозорість і контрольованість. 

Малоймовірно, що тіньову економіку можливо подолати за 
допомогою цього податку. Нерівне ставлення до сільськогоспо-
дарської та несільськогосподарської продукції стимулюватиме 
ухилення шляхом приховування несільськогосподарської проду-
кції у сільських місцевостях. Використання бартеру за цим Ука-
зом зменшує прозорість. 

Висновки 

Міжгалузеві наслідки ЄСП не можна ігнорувати. Звільнення  
фермерських господарств від податку з прибутку призведе до 
руху робочої сили від більш ефективної сфери послуг та вироб-
ництва до менш ефективного сільського господарства. Нерівне 
відношення до сільськогосподарської продукції на шкоду несіль-
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ськогосподарської сприятиме ухиленню від сплати податків за 
рахунок приховування несільськогосподарського виробництва й 
послуг у сільській місцевості. 

Будь-який спеціальний засіб оподаткування в одній галузі 
повинен враховувати його вплив на економіку в цілому. Політи-
ка оподаткування економічних систем, що перебувають у пере-
хідному періоді, має брати до уваги інституціональні характери-
стики економіки. Необхідно, щоб система оподаткування в краї-
нах колишнього Радянського Союзу була спрямована на подо-
лання аномалій, що створилися за рахунок затримок у платежах, 
бартеру та корупції. Реформи податкової системи мають фоку-
суватись навколо приведення фіскальних структур у відповід-
ність зі світовою практикою. 

Примітки 

1Цей аналіз базується на проекті закону, що був поданий після 
Указу Президента № 215/98, оприлюдненого 23 березня 1998 р. 
на підтримку виробництва сільгосппродукції. Автор виражає 
подяку за коментарі з єдиного сільськогосподарського податку 
Дон Ван Атта, Пітера Солара, Хваджі Султана і Януша Ширме-
ра. Ми також використовували “Коментарі до проекту закону 
України “Про спеціальний режим оподаткування для виробни-
ків сільгосппродукції”, написані Німецькою групою радників 
(д-ри економіки Ш.фон Крамон-Таубадель, Ульріх Тайсен та 
Людвіг Штріве). 
2В період з 1970 по 1980 р. нові інвестиції у сільське господарст-
во було раціоналізовано з точки зору турботи про безпечність  
харчових продуктів. Підтримка передбачала, серед іншого, на-
дання широких прямих субсидій виробникові й цільових креди-
тів у терміновому порядку. Після руйнування комунізму рефор-
матори обережніше наближалися до бюджету, фокусуючи увагу 
на тому, як слід “ділити пиріг національного доходу”, і сільсько-
господарські програми були згорнуті. Проте ці бюджетні програ-
ми були все ж таки проголошені й мали виконуватись, як і рані-
ше: з виробничими нормами для розрахунків галузевих потреб. 
При цьому не було зроблено аналіз програми або оцінки проекту, 
який віднесли на урядові витрати. Іншими словами, плануваль-
ники бюджету у перехідний період використовували субсидії для 
контролю за виробництвом, а не для того, щоб встановити сти-
мулюючі структури (Leonard, Oxenstierna et al.., 1996). У ринко-
вій економіці з суворим дотриманням законів податки вплива-
ють на поведінку суб’єкта економіки. Для людини неможливо 
платити більший податок без підвищення доходу, зниження 
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споживання, заощаджень або збільшення боргів. Найімовірніше, 
що в умовах перехідного періоду податки сприятимуть корупції 
та ухиленню від їх сплати. 
3Порівняно з терміном “чистий ризик”, що використовується при 
оцінці інвестицій, для сільського господарства більш прийнят-
ним є термін “знижувальний ризик”, коли будь-яке значне відхи-
лення від норми діє несприятливо (Hardaker, 1997, p.7). 
4Коментарі Дон Ван Атта. 
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