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ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ПЕРЕХІДНОМУ ПЕРІОДІ 

Герберт С. Левін, Януш М. Ширмер 

Вступ 

На початку перехідного періоду в дебатах, що точилися навколо 
того, як Росія, Україна та інші республіки Радянського Союзу пе-
реживатимуть цей період, головні аргументи зосереджувалися 
на відмінах цих країн одна від одної. Дійсно, яким чином врахо-
вувати національні розбіжності? Всі країни різні, деякі з них 
відрізняються одна від одної більше, ніж інші, і це становить 
проблему. Тривалий час економісти не могли знайти методи, за 
якими можна було б враховувати ці відмінності у серйозних 
аналітичних роботах. Коли повстало питання, наскільки присто-
сована неокласична економіка зі всіма її припущеннями щодо 
досконалості ринку, високого рівня інформованості та раціо-
нальної поведінки людей для аналізу реальних економічних сис-
тем, почався розвиток нового її відгалуження – інституціональної 
економіки. Стара інституціональна економіка намагалася вив-
чати суб’єкти свого вчення, зокрема, інституції. Нова інституціо-
нальна економіка прагне яскраво продемонструвати окремі ін-
ституціональні елементи з використанням досконалого аналітич-
ного інструментарію, абстракцій, прикладів та моделей сучасної 
економіки. 

В рамках цієї статті ми хочемо викласти деякі погляди на 
інституціональний розвиток та на податкову політику в економі-
чних системах перехідного періоду, керуючись основними прин-
ципами інституціонального аналізу, розробленими Дугласом  
Нортом (North, 1993). Головна ідея полягає в тому, щоб показати, 
як цей підхід можна використати для аналізу досвіду двох таких 
відмінних одна від одної країн, як Росія та Україна. Ми розгля-
немо деякі аспекти інституту юридичних установ та легальності, 
а потім деякі аспекти інституту корпоративного управління, бо 
вони зараз з’являються як задній план віртуальної економіки. 
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Інституціональні обмеження 

Давайте розглянемо спочатку основні принципи інституціо-
нальної економіки. Підхід Дугласа складається з розуміння ін-
ституції як придуманих людиною правил гри або обмежень в 
структурі людських взаємовідносин. Чому люди потребують цих 
обмежень? Тому що в умовах невизначеності для прийняття ве-
ликої кількості рішень непросто знайти необхідну інформацію. 
Це дуже складно – сформулювати та змоделювати інформацію 
до такого ступеня, щоб її можна було використовувати. Таким 
чином встановлюються обмеження. Деякі з них є суто фор-
мальними, наприклад закони. Якщо ви ведете автомобіль, то 
вам слід зупинитися на червоне, навіть якщо поблизу немає 
інших машин. Більшість з нас так і поводяться. Існують також 
неформальні інституції з обмеженнями, характерними лише для 
них. Їх кількість дорівнює (якщо не переважає) кількості фор-
мальних обмежень з точки зору того, як вони впливають на 
економіку у перехідному періоді. Ці неформальні інституції 
складаються з системи норм та вірувань, за якими живе суспі-
льство. Прийнятна чи не прийнятна поведінка тієї чи іншої лю-
дини, визначається не законом, але для більшості юридичних 
систем ці норми та вірування мають силу закону. За Нортом, 
обмеження, накладаючись на поведінку людей, можуть склада-
ти структуру стимулів для розвитку економіки. Стимули, що 
примушують людську істоту поводитись так чи інакше, похо-
дять з системи взаємодії формальних і неформальних інститу-
цій і проявляють тенденції до посилення. 

Більш того, якщо інституції встановлюють правила гри, то 
організації виступають у ролі гравців. Організації можуть знахо-
дитись в середині економічної системи або суспільства. Еконо-
міці ж належать такі організації, як фірми, підприємства, проф-
спілки тощо. Суспільству, або політичній системі, належать полі-
тичні партії, інші групи, освітні установи чи лікарні. Все це ор-
ганізації, що прагнуть максимізувати досягнення своєї мети в 
межах цих інституцій. 

Розвиток цього напрямку започаткували фахівці в галузі 
економічної історії, в тому числі сам Норт. Проводячи спостере-
ження тривалий відрізок часу, вони могли бачити, як змінюва-
лись інституції. Проте нас цікавить, яким чином економічні сис-
теми в перехідний період сприймали і адаптували інституції, ха-
рактерні для ринкової економіки, і яким чином люди, стикаю-
чись з неформальними нормами, навчаються вдаватись до різ-
них типів поведінки. 



Герберт С. Левін, Януш М. Ширмер 

 

32

Зміни в інституціях 

Бенджамін Франклін характеризував американців за нормами 
поведінки такою фразою: “Зекономлена копійка – це зароблена 
копійка”. В процесі розвитку економіки США людям довелося 
забути про цю істину. Їх вчили, що споживання – благо для еко-
номіки і певне благо для підприємств, що виробляють товари і 
бажають їх продати. Таким чином, з часом люди навчилися не 
економити. 

А як при цьому змінилися інституції? Вони змінюються то-
ді, коли організації розуміють, що сучасна інституціональна 
структура обмежує їхні можливості досягти певної мети. В еко-
номічній сфері цією метою може бути підвищення загального рі-
вня багатства. Інституції змінюються, коли організації почина-
ють діяти з позицій знань чи вірувань в те, що нові інституціо-
нальні перетворення покращать їхнє становище у досягненні ме-
ти. Наприклад, формальні інституції почали змінюватись, коли 
законом було дозволено створення компаній з обмеженою відпо-
відальністю. Ці компанії помітили, що з розвитком нових техно-
логій можливості для одержання більшого прибутку стали 
пов’язуватися зі збільшенням капіталу у процесі виробництва і 
почали тиснути на парламенти й уряди, вимагаючи прийняття 
законів, що дозволили б втягувати у виробництво капітал тисяч 
людей таким чином, щоб не нести відповідальність за борги 
компанії власним майном. Це дійсно стало однією з головних ін-
ституціональних змін у розвитку ринкової системи. 

Інституції у системі рад 

В цьому контексті цікаво було б обговорити питання легітимнос-
ті радянської системи. Серед основних інституціональних недо-
ліків перехідних економічних систем колишні республіки Радян-
ського Союзу, а нині країни СНД, наштовхуються на слабо роз-
винуту систему законодавства, що не є характерним для ринко-
вої економіки. Посилення системи законодавства є одним з ос-
новних завдань перехідного періоду. Це особливо стосується  
функціонування податкової системи у зв’язку з низьким рівнем 
збирання податків. 

Які проблеми можна віднести до тих, що поєднують інсти-
туціональний розвиток з низьким рівнем збирання податків у 
Росії і в Україні? Почнемо з аналізу системи рад. В той час, як 
держава за часи радянської системи номінально була власником 
засобів виробництва і планувала економіку, звичайно, були й 
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люди, які втілювали плани держави в життя. В радянській еко-
номічній системі тиск ринку хоча й був інституційно обмежений, 
але все ж таки відчувався через систему хабарництва та коруп-
ції. Це мало місце скрізь – від продавця-роздрібника, що прода-
вав дефіцитний товар з “чорного входу”, до споживачів, що да-
вали хабара, аби отримати поза чергою дефіцитний товар, –жи-
тло чи автомобілі, чи життєво важливі матеріали для підприємс-
тва (так званими “штовхачами”). Існувала ціла система нелегаль-
них платежів поза офіційними інституціональними формами. 
Хабарництво і корупція не були випадковими, скоріше ця сис-
тема була добре організованою, головним чином, за участю ко-
муністичної партії. 

Партія контролювала усі ключові пости в радянській еко-
номіці, і тільки партія затверджувала кандидатів на ці пости. Ті, 
хто займав важливі посади, в свою чергу, використовували їх 
для особистого збагачення. Хабарі та інші платежі пронизували 
партійні та державні ієрархії. Більш того, той факт, що майже 
кожний поводився нелегально, незалежно від офіційно існуючих 
інституцій, сприяв цементуванню системи корупції. Комуністи-
чна партія контролювала роботу міліції та суддів, тому ті, хто 
грав згідно з неформальними правилами постійних платежів, бу-
ли захищені, а тих, хто порушував неофіційні правила, відкрито 
карали шляхом вибіркового застосування законів. Цю корумпо-
вану систему широко визнавали, і протягом багатьох років вона 
була стабільна. Коротше кажучи, по суті, радянською економі-
кою управляв організований кримінальний синдикат. Хабарі 
пронизували партійну ієрархію й формували захисні гроші, що в 
майбутньому стали в пригоді для ведення бізнесу. 

Інституціональні зміни у пострадянський період 

З крахом Радянського Союзу і рухом у напрямку ринкових ре-
форм комуністична партія втратила свою монополію на вико-
навчу, законодавчу та юридичну владу. Була також втрачена 
функція координації економіки, яку вона виконувала. Більш то-
го, держава після краху комунізму перебувала у тяжкому стано-
вищі, наслідки чого часто недооцінювалися. Одним з них було 
послаблення влади правоохоронних органів. 

Норт вказує, що коли правила, що існують в офіційних та 
неофіційних інституціях, сприятимуть піратству як прибутковій 
справі, то піратські організації бурхливо розвиватимуться. У ва-
куумі, що створився після розпаду радянської системи нефор-
мальних платежів, якщо розглядати його крізь призму інституці-
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онального розвитку, народились приватні захисники бізнесу та 
інші “підприємці”, готові надавати клієнтам різні послуги. Зо-
крема, існує служба, що допомагає додержувати угоди. В пост-
радянський перехідний період залучення організованих кримі-
нальних груп до охорони та забезпечення угод призвело до пере-
ходу багатьох підприємств у підпілля. Через це держава не 
одержує податки і посилює податковий тиск на підприємства, 
що працюють легально, змушуючи останні переходити на неле-
гальні засади. 

Те, що розвивається в межах існуючих неофіційних норм 
як практика неофіційних платежів, і що деякі економісти 
сприймають як щось другорядне, набуває поступово рис нової 
пострадянської системи. Формуються організовані кримінальні, 
тобто мафіозні, групи. Очевидно, вони існували й раніше. Типи 
корупції, що існували у радянській системі, перейшли до ринко-
вої системи, сприяючи ще більшій дезорганізації економіки кри-
міналом, ніж це було у радянській системі. 

Пострадянська податкова система  
у віртуальній економіці 

Перетворення приватизації на організований злочин зумовило 
збитковість податкової системи, а це призвело до експансії не-
формальних інституціональних відносин, до організованої зло-
чинності та до неспроможності держави забезпечити у перехід-
ний період захист приватних фірм та додержання правил у їх 
роботі. Таку ситуацію економісти називають “поганою рівнова-
гою”. Люди не платять податки тому, що держава слабка і не-
спроможна ефективно забезпечити правопорядок. При при-
йнятті рішення платити чи не платити податки, перевага віддає-
ться несплаті, бо вона має більше переваг, ніж недоліків. 

Інший приклад невідповідного розвитку інституцій з точки 
зору податкової політики в економіці перехідного періоду можна 
знайти в інституції корпоративного управління. Кліфорд Гедді та 
Баррі Ікес розробили концепцію віртуальної економіки (Gaddy 
and Ickes, 1998). Вони заперечують, що приватизовані компанії, 
які свідомо руйнували моральні цінності, здатні до виживання 
на шляху до ринкової системи.  

Термін “руйнування цінностей” вживається у певному кон-
тексті. В інших умовах на підприємствах, що потерпають від 
збитків, витрати на вході більші за ціну їхньої продукції, що 
поступає на ринок. Але ці перші підприємства виявилися здат-
ними вижити завдяки певній практиці інституціональних пере-
творень, головним чином корпоративного управління. 
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Податкові мотиви бартерних операцій  
у віртуальній економіці 

Бартер в контексті віртуальної економіки служить декільком ці-
лям. Якщо гроші обмежені і створюються бар’єри щодо їх надхо-
дження, то бартер стає ефективним шляхом ведення бізнесу, 
навіть незважаючи на високі трансакційні витрати. Для того, 
щоб провести будь-яку бартерну операцію, потрібно витратити 
багато часу на переговори, в той час, як значно простіше домо-
витись, коли ви продаєте щось за гроші. Нині бартер дозволяє 
виживати не тільки збитковим, але й іншим підприємствам. 
Один із цікавих висновків роботи Гедді та Ікеса полягає в тому, 
що бартер стає привабливим для підприємств не тільки з причи-
ни недостатності грошових коштів. В дійсності збиткове підпри-
ємство, чия продукція на ринку коштує, скажемо, 100 крб., а 
собівартість 200, може за допомогою бартеру призначати ціну 
300 крб. Партнер по бартерній операції погоджуватиметься на 
це з декількох причин, зокрема через те, що це допомагає зави-
щувати витрати. 

Бартер справляє додатковий тиск на готівку, яка циркулює 
у системі. При завищеній ціні на продукцію збиткових підпри-
ємств реального випуску продукції не вистачає ні на податки, ні 
на зарплату. 

Давайте подивимось на інституціональні аспекти цієї ситу-
ації. На початку перехідного періоду в Росії і, до певної міри, в 
Україні серед тих людей, що наполягали на швидкій приватиза-
ції, була поширена думка, що на початку процесу не є важли-
вим, хто одержить власність, бо як тільки підприємства стануть 
приватизованими, ринок примусить власників поводитися згід-
но з ринковими інституціями. А якщо вони не будуть цього ро-
бити, то будуть змушені продавати підприємства за високу ціну, 
ніби-то підприємство є прибутковим. Нові власники мають про-
вести реструктуризацію, після чого вони зможуть одержувати 
прибуток. На початку найважливішим аргументом було досяг-
нення факту приватизації підприємства. Якщо ми поглянемо на 
це підприємство з точки зору віртуальної економіки, то виявить-
ся, що в цих ледь жевріючих компаніях звичайно є сильний ха-
зяїн. В багатьох випадках це все ще червоні директори, що за-
лишилися з радянських часів. У їхні задачі не обов’язково вхо-
дить забезпечення прибутковості підприємства, вони мають вла-
сні інтереси. В цьому й полягає широко відома проблема, про 
яку йдеться далі, проблема, як управляти корпораціями, де є по-
діл на власників і керівників. 

В Росії власники були значною мірою прихованими діючи-
ми особами у тих реформах, що пан Чубайс проводив для одер-
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жання політичної підтримки приватизації. В даній ситуації і при 
тій владі, яку мали червоні директори в минулому, вони мали 
реальну можливість задовольняти власні інтереси щодо розвитку 
нових інституцій в рамках корпоративного управління. По-
перше, корпоративне управління слабке, і власники не контро-
люють керівників на підприємствах, де в ролі акціонерів висту-
пають працівники, а в ролі головного власника – держава. Часто 
керівництво теж є акціонером, але його авторитет походить не 
від факту формальної власності, а від реального контролю над 
підприємством. Меншість власників, як вітчизняних, так і інозе-
мних, часто приносяться в жертву через схеми розчинення, 
трансферне ціноутворення, бартер та інші економічні інструмен-
ти. Слабка наглядова функція суду і слабка дієздатність закону 
про банкрутство призводить до того, що кредитори практично не 
мають впливу на керівників. Тому часто зустрічається ситуація, 
коли збиткове підприємство виживає, але за рахунок прихованих 
або явних субсидій. Найчастіше субсидії не приховуються, а від-
крито надаються акціонерами та місцевими органами влади. Мі-
сцева влада або через корумповані взаємовідносини, або з мірку-
вань забезпечення повної зайнятості (червоні директори часто 
проявляють протекціонізм щодо своїх працівників та ратують за 
збереження робочих місць) має інтерес щодо підтримки цих під-
приємств. Врешті-решт інститут натуральної виплати податків, 
що уряд змушений допускати, підгодовує цю систему.  

Більш того, в бартерних операціях спостерігається відсут-
ність прозорості у відносинах поміж підприємствами, і таким 
чином є більша можливість ухилення від сплати податків з від-
повідними наслідками для податкової системи. Підприємства, 
що занижують свою вартість, найчастіше вдаються до взаємови-
гідних бартерних операцій з тими, хто завищує вартість, тобто є 
прибутковими, наприклад “Газпромом”. Віртуальна галузева фі-
рма одержує натурою субсидію, виплачуючи по бартеру енергію, 
що він одержував від “Газпрому” в обмін на значно вищу ціну за 
свою власну продукцію, що є реально прийнятною, або ринко-
вою. Підприємства, що завищують свою вартість, зокрема 
“Газпром”, в дійсності занижують свою здатність сплачувати по-
датки, демонструючи завищені витрати. 

Висновки 

Те, що можна спостерігати зараз, не повинно шокувати економі-
стів. Розвиток усіх наявних інституцій відповідає визначенням, 
окресленим людьми, які займаються інституціональним аналі-
зом. Проблема тільки в тому, щоб робити цей аналіз ex ante, а не 
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ex post. Аналіз прикладів поведінки ex post може дати цікаве по-
яснення того, що вже мало місце. Але кожен з нас бажає знати 
тільки те, що трапиться в майбутньому. Інституціональні еконо-
місти починають аналізувати такі питання, як, наскільки швид-
ко можуть змінюватись інституції, наскільки швидко люди діз-
наються про переваги нових інституцій тощо. В історичному ма-
сштабі нові інституції змінюють старі, тому що з часом вони де-
монструють свої переваги щодо накопичення багатства та по-
кращання життя для кожного з нас. Але як швидко можуть бу-
ти реалізовані ці очікування? Один з небагатьох періодів в іс-
торії Російської імперії, пов’язаний з інтенсивним її розвитком, 
був період 90-х років при правлінні фон Вітте (Gerschenkron 
1965, Mosse 1996). В цей період продовжувалося активне нако-
пичення знань на досить високому рівні. Україна вельми часто 
слугувала об’єктом для інвестування у ті роки. Мало місце  
швидке зростання випуску продукції та розвиток інституціо-
нальних змін, включаючи капіталістичні. Наскільки далеко це 
зайшло – інше питання. Інституціональні економісти повинні 
розробляти ці проблеми, щоб мати дійсно корисний інструмен-
тарій для аналізу різних політичних систем та наслідків 
проведення тієї чи іншої політики. 
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