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5 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОЛІТИКОЮ  

ТА ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ У КРАЇНАХ  
З ПОСТРАДЯНСЬКИМИ ЕКОНОМІКАМИ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Януш М. Ширмер 

Вступ 

У стандартних економічних моделях зростання часто 
визначається як функція праці, капіталу та технології (Temple, 
1999). Воно можливе за рахунок заощаджень сімей, які 
використовуються для капіталовкладень в людей (людський 
капітал), дороги, будинки та машини (фізичний капітал) і в 
наукові дослідження та розробки (технологія). Технологія є 
предметом так званої ендогенної моделі зростання, в якій воно є 
як причиною, так і результатом технологічного прогресу (Talalay, 
Farrands, and Tooze, 1997; Barro, 1998a; Barro, 1998b). І 
навпаки, відсутність зростання є причиною та результатом 
технологічного спаду. 

Недавні драматичні події у країнах, що розвиваються, такі 
як східноазіатська фінансова криза, криза в Росії та 
економічний хаос в Латинській Америці, викликали нову хвилю 
дебатів з проблем економічної політики (Assessing Aid, 1998; 
Stiglitz, 1998, Sachs, 1999a, Sachs, 1999b, Svensson, 1999). 
Уважно вивчались ролі національних урядів та міжнародних 
організацій. Останні дослідження ринків, які розвиваються, 
продемонстрували, що успіхи та невдачі економічного розвитку 
(та пострадянської перехідної економіки) великою мірою можна 
пояснити політикою країн (Olson, 1996; Gaddy and Ickes, 1998; 
Woodruff, 1999). Моделі, які фокусують увагу на політиці, 
використовуються як макроекономічне продовження 
ендогенних моделей зростання. Політика в них розглядається як 
“макротехнологія”. Макровиробнича функція відображає зміни у 
ВВП (сумарні споживання та інвестиції) як результат 
політичних заходів. Політики проявляються як макроінженери, 
що “виробляють” зростання, стабільність та економічний 
розквіт у своїх країнах. Хороша політика, тобто хороша 
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макроекономічна технологія, підтримує економічне зростання. 
Стійке зростання підтримує хорошу політику. Крім цього, 
погана політика призводить до економічного спаду, а він 
стимулює різноманітні популістські псевдозаходи та 
нескінченні короткострокові антикризові поправки, що 
призводить до ще глибшої кризи, ще більшої кількості поправок 
та ще більшого спаду. 

У цій статті будуть визначені різні моделі пострадянської 
перехідної економіки, які ми коротко проаналізуємо з точки зору 
економічної політики. У випадку з країнами колишнього 
радянського блоку взаємозв’язок між політикою та економічним 
зростанням здається дуже прозорим та явним. Я спробую 
пояснити модель економічного зростання у цих країнах, 
розглядаючи їх економічну політику. 

Для зручності проведення цього аналізу країни радянського 
блоку будуть розбиті на три групи (табл.5.1). Групу 1 поділимо 
далі на три підгрупи. Цей аналіз не охоплює країни, які втягнуті 
у громадянські війни на Балканах, Кавказі та в Центральній Азії. 
Східна Германія (яка зараз об’єдналась із Західною) та Білорусь 
(яка вибрала неперехідний варіант реформ) також виключені з 
цього аналізу. 

Таблиця 5.1 
1 2 3 4 5 6 

Група Країна Низький-1 Високий-1 Низький-2 Високий-2 
1A Польща 1990 (-12%) 1994-98 (~6%)   
1A Словакія 1991 (-15%) 1994-98 (~6%)   
1A Словенія 1991 (-9%) 1994-98 (~4%)   
1A Хорватія 1991 (-21%) 1995-98 (~5%)   
1B Естонія 1992 (-14%) 1995-98 (4-11%)   
1B Литва 1992 (-38%) 1996-98 (~5%)   
1B Латвія 1992 (-35%) 1997-98 (~7%)     
1C Угорщина 1991 (-12%) 1994 (3%) 1996 (1%) 1998 (5%) 
1C Болгарія 1991 (-12%) 1995 (3%) 1996 (-10%) 1998 (4%) 
2 Р.Чехія 1991 (-12%) 1995 (6%) 1998 (-1%)  
2 Румунія 1991 (-135%) 1995 (7%) 1998 (-7%)  
2 Молдова 1994 (-31%) 1997 (1%) 1998 (-5%)  
3 Росія 1992 (-15%) 1997 (1%) 1998 (-5%)  
3 Україна 1994 (-23%) 1997-98 (-3%)   

Примітка .  В цій та подальших таблицях даної статті наведені цифри з 
макроекономічної бази даних Гарвардського інституту міжнародного розвитку 
(Київ) 

У графі 3 (низький-1) таблиці 5.1 вказано рік, коли певна 
країна мала найбільший річний спад виробництва за перехідний 
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період (1990–1998 рр.) та зазначено у дужках величину цього 
спаду. Наприклад, найбільший спад ВВП у Польщі спостерігався 
у 1990 р. – на 12%. У графі 4 (високий-1) показано роки 
найвищих темпів зростання після рецесії, пов’язаної з 
перехідним періодом. Деякі країни після короткого періоду 
економічного зростання (або низького рівня спаду) знов 
опинились у стані рецесії. Цю другу хвилю падіння ВВП 
показано в графі 5 (низький-2). Деякі країни зуміли успішно 
подолати повторну рецесію, і на даний момент їх економіки 
знаходяться у стадії зростання (високий-2). Наприклад, 
найбільше падіння ВВП у Болгарії спостерігалося у 1991 р. і 
становило 12%. У середині 1990 р. її економіка почала 
оздоровлюватись – темпи економічного зростання досягли 3% у 
1995 р. ВВП зменшився знову у 1996 та 1997 рр. (відповідно на 
10 та 7%). Нині Болгарія переживає період стабільного 
економічного підйому. Передбачається, що у 1998 році 
економіка країни зросте на 4%.  

Стосовно представлених у таблиці країн можна зробити такі 
висновки: 

• всі ці країни мали позитивне значення темпів економічного 
зростання наприкінці 1980 р. (за винятком Румунії); 

• початок перехідного періоду у всіх країнах припадає на 
початок 1990 р. Польща була першою країною, яка 
запровадила радикальні реформи, що призвели до значного 
зменшення ВВП. Польщу наслідували інші країни блоку, які 
зазнали найбільшого річного спаду у 1991–1992 рр., за 
винятком України та Молдови, найбільший спад у яких був у 
1994 р.; 

• найменше річне падіння ВВП (таблиця 5.1, графа низький-1) 
було у Словенії (9% у 1991 р.); найбільше – у Латвії та Литві 
(35–38% у 1992 р.); 

• у всіх країнах, за винятком України, період рецесії тривав 
декілька років та перейшов у період економічного зростання. 
Найкоротший період спаду був у Польщі (2 роки)1. Росія 
пережила найтриваліший період рецесії – сім років, з 1990 
по 1996 р. В Україні, починаючи з 1990 р., не було жодного 
року, коли б відмічалось економічне зростання. 
Передбачається, що спад продовжуватиметься. Україна 
досягла найвищого рівня у 1997 р., коли ВВП зменшився 
тільки на 2,6%. Занепад економік Росії та України не має 
прецедентів у сучасній історії. Очевидно, що економіка 
жодної з інших країн ніколи не зазнавала такого значного 
спаду у мирні часи2. 

 



Взаємозв’язок між політикою та економічним зростанням 

 

57

Група-1 
Група-1 складається з країн, в яких на даний момент відбуває-
ться економічне зростання. В цій групі найсильнішою вважаєть-
ся економіка Естонії, де проводяться прогресивніші, ніж в інших 
країнах регіону, ринкові реформи. У цьому році очікується, що 
частка ВВП на душу населення та розмір середньої заробітної 
плати в Естонії будуть вдвічі більшими, ніж в Україні. 
Незважаючи на високі політичні та соціальні витрати (на 
політичні та соціальні потреби) естонський уряд надзвичайно 
рішуче здійснив амбіційну програму приватизації та 
реструктуризації підприємств. За свої кредитні та інвестиційні 
можливості Естонія нарівні з Чеською Республікою та Словенією 
має високий рейтинг, визначений міжнародними рейтинговими 
агенціями (Standard & Poor’s, Moody’s, та інші). Цей рейтинг 
відкриває широкі можливості для залучення іноземних 
інвесторів. Частка прямих іноземних інвестицій на душу 
населення в Естонії є однією з найвищих в регіоні. ЇЇ валюта 
стабільна, зовнішня заборгованість – невелика. 

Очікується, що у наступні декілька років усі країни групи-1 
підтримуватимуть свої теперішні темпи зростання (близько 5% 
або вище), за винятком Словакії, економіка якої здається най-
слабкішою у цій групі (табл.5.2). Це єдина країна у групі-1, 
темпи зростання якої ймовірно значно знизяться. Словакія 
розвивалась на диво добре після її “оксамитового розлучення” з 
Республікою Чехія. Незважаючи на невтішні прогнози, 
економіка країни розвивалась краще, ніж чеська економіка. 
Обидві економіки  
постраждали від “поганого поводження” з боку їх сильних 
лідерів, що проводили популістську політику, — Володимира 
Месіара та Вацлава Клауса. Після декількох років швидкого 
зростання словацька економіка почала виявляти чіткі ознаки 
“перегріву”. Недавно рейтингова агенція S&P знизила рейтинг 
Словакії з класу малих інвестицій до ризикового 
(безінвестиційного) класу ВВ+ і класифікувала її економіку як 
економіку з “негативними перспективами”. Агенція S&P 
звинуватила уряд Месіара у проведенні безвідповідальної 
політики та відсутності фіскальної розсудливості. Бюджетний 
дефіцит країни та дефіцит її поточного рахунку дуже високі, 
заборгованість країни дуже швидко зростає. Поки що новий 
уряд Словакії не зміг запропонувати програму реформ, яка 
заслуговувала б довіри. 

Таблиця 5.2 
Показники Словакія Естонія 
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 1997 1998Ф 1997 1998Ф 
ВВП, % зміни 6,5 4,0 10,0 7,0 
Приватні інвестиції, % зміни 10,0 6,0   
Активне сальдо бюджету,  
% від ВВП 

-6 -10 2  

Індекс споживчих цін  
на душу населення, обсяг, $ 

170 260 800 1000 

Зовнішній борг  
на душу населення, обсяг, $ 

2000 2200 260 260 

У підгрупу 1-А входять країни, які розпочали проведення 
реформ досить рано (у 1990–1991рр.), економічне зростання 
тривало в них декілька років: у Польщі – з 1992 р., у Словенії – з 
1993, у Хорватії та Словакії – з 1994.  

До підгрупи 1-Б входять країни Балтії, в яких проведення 
реформ розпочалось пізніше, ніж у країнах попередньої групи. 
Зростання економіки в цих країнах почалось у 1995–1996 рр. 
Болючий процес відокремлення від колишньої радянської 
економіки та здійснення програм радикальних реформ призвели 
до спаду, який тривав довше та був глибшим, ніж у країнах 
підгрупи 1-А. Початкові умови в країнах Балтії були подібні, але 
й набагато складніші, ніж у Польщі та колишній Чехословаччині. 
Економіки цих країн потерпали від негативної радянської 
спадщини: складних політичних та національних проблем, 
спустошеного навколишнього середовища, відсутності 
приватного сектора, дестабілізованої економіки, великих 
збиткових підприємств, неефективного та енергомісткого 
виробництва (цілковито залежного від імпорту енергії з Росії), 
відсутності банківської системи та вкрай слабкого сектора 
послуг. Незважаючи на це, зусилля Балтійських країн, 
спрямовані на впровадження реформ, почали приносити плоди. 
Більшість економічних показників цих  
країн добрі. Макроекономічна стабільність і стабільність 
валютного курсу підтримуються значними прямими іноземними 
інвестиціями. Рівень споживання та внутрішніх інвестицій 
продовжує зростати. Середня заробітна плата в доларовому 
еквіваленті зросла від кількох десятків доларів до рівня 200–300 
дол. США і продовжує зростати. Багато економістів вважають, 
що у наступні кілька років група країн Балтії буде групою з 
найшвидшими темпами економічного зростання. 

До підгрупи-1С входять дві країни – Угорщина та Болгарія. 
Після короткого періоду зростання вони постраждали від  
“середньо-перехідної” кризи. У Болгарії мало місце різке падіння 
ВВП (1996–1997 рр.), а в Угорщині темпи зростання значно 
уповільнились (1995–1996). В обох країнах значно підвищились  
темпи інфляції та рівень безробіття, відчутно знецінилась 
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грошова одиниця, вони втратили валютний резервний фонд. В 
обох країнах кризу спричинили слабкість їхніх банківських 
секторів та низька фіскальна дисципліна. Обидві країни 
успадкували від комуністичних урядів високий рівень 
зовнішнього боргу – 1300 дол.США на душу населення у 
Болгарії та 2100 дол.США – в Угорщині. Обслуговувати цей борг 
потрібно було у важкі часи раннього посткомуністичного 
перехідного періоду. Ця обставина і висока вартість соціального 
забезпечення призвели до великого фіскального дефіциту. У 
1991–1995 рр. середній річний бюджетний дефіцит Болгарії 
становив 6,4% ВВП, Угорщини – 6,1% ВВП. Угорщина мала 
сприятливіші умови для фінансування такого дефіциту, тому що 
їй вдалося залучити майже 20 млрд.дол.США іноземних 
інвестицій. З метою вирішення своїх фіскальних та фінансових 
проблем обидві країни звернулись по допомогу до МВФ та 
Світового банку, які відіграли вирішальну роль у розробці 
програм жорстких реформ. Політики обох країн були готові 
впроваджувати ці програми, які містили багато непопулярних 
заходів: урізання бюджету, банкрутство нерентабельних 
підприємств, подальшу приватизацію та реструктуризацію, ще 
вищий рівень безробіття та значне зменшення доходів сімей і 
рівня споживання. 

У таблиці 5.3 показано вибрані економічні показники для 
Болгарії та Угорщини у 1994–1996 рр. У Болгарії всі ці 
показники покращились у період 1994–1995 рр. та знову 
погіршились у 1995–1996 рр. Економіка Угорщини була 
сильнішою, а реформи прогресивнішими. Тому криза в 
Угорщині була не такою жорсткою, як у Болгарії. Динаміка зміни 
економічних показників в Угорщині була як позитивною, так і 
негативною. Деякі показники, такі як курс долара, ВВП, рівень 
безробіття та валютні резерви, покращились у 1995 р., щоб 
знову погіршитись у 1996 р. Деякі інші показники – приватні 
інвестиції, рівень інфляції та зовнішня заборгованість – 
погіршились у 1995 р., щоб покращитись у 1996 р. Різке 
зростання рівня приватних інвестицій в Угорщині (в 1997 р. на 
11%, 1998 – на 9%) та в Болгарії (в 1998 р. на 10%) підтримує 
оптимістичний прогноз на наступні декілька років. 
Передбачається зростання ВВП на 4–5% щорічно. 

Таблиця 5.3 

Болгарія Угорщина Показник 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 

ВВП, % зміни 1,8 2,4 -10,9 2,9 1,5 1,0 
НВП, $ млрд. 10,0 13,1 10,2 41,5 43,7 43,1 
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Приватні інвестиції, 
% зміни 

1,1 8,8 -13,5 12,5 -4,3 6,3 

Індекс цін на  
споживчі товари, % 

122 33 311 21 28 20 

Активне сальдо  
бюджету, % ВВП 

-5,8 -5,6 -11,0 -8,4 -6,8 -3,2 

Частка безробіття, % 12,8 11,1 12,5 10,9 10,4 10,5 
Валютні резерви, 
$/на душу населення  

167 190 107 676 1186 961 

Зовнішній борг на 
душу населення,  
обсяг, $ 

1360 1210 1140 2790 3110 2710 

Група-2 
До групи-2 входять Чеська Республіка, Румунія та Молдова. Цим 
країнам все ще бракує потенціалу для досягнення стійкого 
економічного зростання частково через непослідовну політику 
їхніх попередніх урядів (на початку та в середині 90-х років), а 
частково завдяки коригуючим заходам, вжитим їхніми 
сьогоднішніми урядами, незважаючи на те, що ці заходи 
виглядають все ще недостатньо ефективними та глибокими для 
розв’язання проблем. Недавнє урізання бюджету, скорочення 
рівня споживання на сім’ю та зменшення інвестицій призвели 
до зниження ВВП. На наступні 1–2 роки прогнозується від’ємне 
“зростання” (нульове – у кращому випадку), після чого матиме 
місце незначне позитивне зростання у перші кілька років 
наступного століття.  

Основною причиною гальмування розвитку цих країн є 
кволість структурних реформ на рівні підприємств. Старий 
сектор підприємств залишається сильним. До нього входять 
багато великих підприємств, які залишаються власністю 
держави або ті, які підпали під так звану “масову 
приватизацію”. Що стосується останньої категорії в Чеській 
Республіці, то багато підприємств було придбано так званими 
інвестиційними фондами, що належать банкам, які, в свою 
чергу, належать державі або контролюються нею. Результатом 
“масової приватизації” в Чехії в багатьох випадках були або 
ефективна ренаціоналізація – через приватизаційні фонди, або 
ресоціалізація – через механізми розсіювання права власності. В 
обох випадках не було забезпечено прозорості структури 
володіння. Ефективний контроль над підприємствами став 
здійснюватись у більшості випадків інсайдерами, а не 
зовнішніми власниками. Багато які підприємства не 
спромоглися здійснити реструктуризацію і продовжували 
виробляти свою доперехідну “соціалістичну” продукцію. 
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Політика недопущення безробіття та інші обмеження допомогли 
їм зберегти статус-кво.  

Водночас з’явився новий сектор із сильним зовнішнім 
контролем, до якого увійшли нові приватні або старі 
приватизовані та реструктуровані фірми. Багато які з них є 
власністю чи співвласністю іноземців. Швидко розростаючись, 
новий сектор не може переважити старий, оскільки останній 
залишається великим і сильним. До того ж, в цих трьох країнах 
слабкими залишаються банківська індустрія та ринок капіталу.  

За офіційними даними, на початок 1995 р. Чеська 
Республіка і Румунія спромоглися досягти видимої стабільності. 
Інфляція в цих країнах досягла найнижчого з 1990 р. рівня – 8% у 
Чеській Республіці та 28% у Румунії. Безробіття утримувалось на 
низькому рівні – 3% в Чеській Республіці (один з найнижчих 
рівнів у Європі) та 9% у Румунії. Фіскальний дефіцит та дефіцит 
поточного рахунку залишалися низькими – близько 1–2% в обох 
країнах. Однак це була псевдостабілізація, не підтримана 
значною реструктуризацією підприємств. З’явилась асиметрія 
між макро- та мікрорівнями. Жорстка монетарна політика на 
макрорівні та урізання бюджету через слабкість заходів на 
мікрорівні замість сприяння економічному зростанню призвели 
до падіння ВВП3. Проте, якщо Чеська Республіка була в змозі 
дозволити собі політичні примхи4, то у Румунії не виявилось 
засобів і ресурсів, щоб розплатитись за свої кволі та непослідовні 
реформи. В обох країнах економічний спад був неминучим 
(табл.5.4). Кінцевий результат поточної політики, спрямованої на 
поліпшення ситуації, залежить від того, наскільки серйозно нові 
уряди Чеської Республіки і Румунії збираються запроваджувати 
обіцяні ними реформи. 

Таблиця 5.4 

Чеська Республіка Румунія Показник 

1996 1997 1998Ф 1996 1997 1998Ф 

ВВП, % зміни 3,9 1,0 -1,0 3,9 -6,6 -3,0 

НВП, $ млрд. 56,2 51,5 53,0 34,9 37,7 45,7 

Приватні інвестиції, 
% зміни 

8,7 -4,9 -1,4 4,5 -15,9 -7,5 

Активне сальдо  
балансу, % ВВП 

-0,1 0,5 -0,8 -5,0 -3,3 -4,0 

Частка безробіття, % 3,5 5,2 6,6 6,4 8,8 11,2 

Валютні резерви,  
$ на душу населення  

1214 951 971 43 148 139 
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Зовнішній борг  
на душу населення, 
обсяг, $ 

2019 2078 2233 343 405 432 

 

Чеська Республіка та Румунія, разом з Молдовою, яка боре-
ться за відновлення контролю над всією своєю територією, та 
декількома балканськими країнами та Кавказом, є “граничними” 
країнами. Вони не належать до Групи-1, в яку входять країни з 
успішною перехідною економікою. Вони не належать і до Групи-3, 
тобто країн з занепадаючою пострадянською економікою. 
Очевидно, що Чеська Республіка, завдяки своєму більш 
західному географічному розташуванню та хорошим 
початковим умовам, рано чи пізно приєднається до групи-1, але 
доля інших країн групи-2 залишається невизначеною. Наступні 
кілька років вирішать, по який бік нової “стіни” (виникаюча 
нова розподільна лінія між Сходом і Заходом) вони опиняться.  

Група-3 
До групи-3 входять Росія та Україна, які, подібно до Чеської 
Республіки та Румунії, упродовж останніх кількох років 
зосереджували зусилля на макроекономічній стабілізації (яка 
стала самоціллю), нехтуючи структурними реформами на 
мікроекономічному рівні. Головним здобутком стабілізації такого 
типу стало досягнення хорошого офіційного рівня по багатьох 
економічних показниках (бюджетний дефіцит, інфляція, 
стабільність валюти, темпи приватизації та інші), що надало цим 
країнам право на одержання додаткових коштів від МВФ та 
Світового Банку. 

Яскравим прикладом такої заплутаної економічної політики 
є недавні антикризові заходи в Україні, запроваджені для 
збереження макроекономічної стабілізації. Ці заходи надали 
органам влади повноваження вирішувати, якому підприємству 
можна дозволити купувати валюту для його діяльності. Ті 
підприємства, яким не дозволили купувати валюту, були 
змушені або припинити свою діяльність, або перевести її на 
нелегальний стан. Переслідуючи підприємства, які 
функціонують у тіньовому секторі, уряд сприяв згортанню 
економіки та її податкової бази. Це, в свою чергу, призвело до 
збільшення заборгованості із заробітної плати та пенсій тощо. 

Державна політика, яка передбачає перерозподіл доходу від 
рентабельних підприємств до збиткових однаково шкодить 
підприємствам обох типів. Надаючи субсидії, уряд ефективно 
сприяє “поганим” підприємствам і таким чином не стимулює їх 
до проведення реструктуризації, щоб знову стати 
конкурентоспроможними. Обкладаючи “хороші” підприємства 
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великими податками, уряд карає їх за те, що вони працюють з 
прибутком. Ці заходи у поєднанні з м’якістю бюджетних 
обмежень та недостатнім наглядом за виконанням контрактів 
значною мірою сприяли виникненню так званої віртуальності 
цих економік. Внаслідок цього як Росія, так і Україна 
систематично підривають джерела своїх бюджетних 
надходжень. Утримання офіційно низького бюджетного 
дефіциту здійснювалось шляхом урізання бюджету “грубою 
силою”. Не було докладено жодних зусиль для реструктуризації 
та упорядкування бюджетного сектора. Так само приватизація 
комерційних підприємств була здійснена шляхом  
формальної передачі права на власність. Ця приватизація не 
допомагатиме економіці, поки не буде здійснюватись нагляд за 
виконанням контрактів, а збиткові підприємства не будуть 
змушені припинити діяльність.  

Як в Росії, так і в Україні фундаментальні ринкові реформи 
та прозору економічну політику замінили різними “самобутніми” 
заходами, щоб “допомогти” економіці. Замість визнання того, що 
економічні поразки викликані повільним проведенням реформ, 
деякі політики почали звинувачувати реформи (незважаючи на 
те, що ці реформи так ніколи й не були повністю запроваджені, 
тобто не було можливості перевірити їх на практиці). 
Найуживанішим аргументом при цьому є твердження, що 
економіка даної країни є “самобутньою”, і тому потрібно 
вдаватись до “самобутніх” заходів. Ці заходи часто рішуче 
підтримуються різними зацікавленими групами. Таким чином 
відбувається повільний перехід до нової невизначеної 
“безсистемної” системи. 

Криза, яка мала місце у серпні-вересні 1998 р., 
продемонструвала, що реформування може бути успішним 
тільки у разі, якщо буде скасовано великі викривлення цін5, 
якщо відбудеться ефективна реструктуризація підприємств та 
якщо забезпечиться мінімальний рівень прозорості національної 
економіки. Головне, чому нас навчила ця криза, – це розуміння 
важливості правдивої, неперекрученої інформації для 
економіки. Якщо рівень викривлення інформації, доступної для 
керівництва країни, виробників, політиків та політичних 
аналітиків, досягає “критичної маси”, економіка стає 
“віртуальною” до такої міри, що втрачає свою здатність зростати 
(вона врешті решт може навіть втратити здатність 
функціонувати). В той час, коли населення Росії мало низький 
рівень офіційного безробіття, низький рівень інфляції та 
стабільний валютний курс, економіки Росії та України поступово 
ставали непрозорими. Утримування низького рівня бюджетного 
дефіциту – за рахунок швидко зростаючих заборгованостей, 
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бартеру, неплатежів та тіньової економіки – створює неможливу 
ситуацію, при якій, наприклад, податки збираються, дарма, що 
платники податків їх не платять (феномен “взаєморозрахунків”); 
країни продовжують робити великі бюджетні витрати, 
незважаючи на очевидну неспроможність фінансувати ці 
витрати (феномен загальних поголовних, неплатежів); офіційний 
низький рівень бюджетного дефіциту “уживається” з дійсним 
величезним фіскальним дефіцитом (феномен поєднання 
бюджетної заборгованості з наявністю позабюджетних коштів) 
тощо. Перелік таких парадоксів дуже довгий і справді 
вражаючий. 

Безпроцентна заборгованість (заборгованість по заробітній 
платі), поширені поставки безкоштовного товару (неплатежі 
споживачів за електроенергію), великі виробничі витрати, які 
майже не дають віддачі (через набираючу загрозливих розмірів 
тіньову економіку) стають типовими рисами цих 
пострадянських економік. Хоч заробітна плата урядових 
чиновників є дуже низькою, життєвий рівень цих урядовців 
часто перевищує життєвий рівень урядових чиновників 
найбагатших країн.  
Пенсіонери, якщо їм пощастить, одержують пенсію шинами та 
цукром; якщо їм пощастило менше, то вони зовсім не 
отримують пенсій. Численні неплатоспроможні підприємства 
знаходять гроші для інвестування у свій розвиток та 
розширюються. Багато рентабельних підприємств зменшують 
обсяг капіталовкладень і занепадають.  

Політики в цих країнах зазнають різного типу тиску з боку 
впливових зацікавлених груп. Робота численної групи 
бюрократів полягає в розподілі обмежених коштів чи, 
принаймні, у впливі на такий розподіл. У їхньому 
розпорядженні є різноманітні заходи. Контроль над валютним 
курсом утримує деякі компанії на плаву , а інших виштовхує з 
бізнесу. Податки та податкові санкції (в тому числі й 
сумнозвісні “картотеки”) надають податковій адміністрації 
подібні повноваження. Відкриті кредитні лінії з урядовими 
гарантіями забезпечують ліквідність окремих підприємств і 
водночас різні види надуманих платежів та штрафів знижують 
ліквідність інших. Перелік товарів критичного імпорту, особливі 
економічні зони, регулювання цін (відкрите та приховане), 
численні ліцензії та інше надають уряду та місцевим органам 
влади могутні важелі для втручання в економічну діяльність. 

Правова система має внутрішні суперечності. Тому ведення 
бізнесу без порушення закону стає неможливим. Чимало 
підприємців вирішують припинити діяльність, інші підтримують 
свій бізнес на низькому рівні, щоб уникнути проблем із владою. 



Взаємозв’язок між політикою та економічним зростанням 

 

65

Дехто вирішує залишитись в бізнесі та навіть розширити його, 
але тоді вони так чи інакше повинні порушувати закон. Таким 
чином їх легко примусити до співпраці з корумпованою владою. 
Загальновідомо, що головним завданням ринку є розподіл 
обмежених ресурсів. Хороші регулятивні заходи та справжня 
маркетизація економіки залишать без роботи тисячі бюрократів 
на всіх рівнях державного управління. Ринкові реформи 
позбавлять багатьох з них баришів та привілеїв, які вони мають 
зараз. 

Прикладом заплутаної політики, згубної як у коротко-, так і 
в довгостроковій перспективі, може служити бюджетний процес. 
У процесі розробки закону про бюджет “захисники бідних” 
вимагають підвищення заробітної плати, пенсій та соціального 
забезпечення, незважаючи при цьому на брак коштів для 
покриття цих видатків. Така політика веде до несвоєчасної 
виплати зарплати й пенсій та заборгованості, яка дедалі 
збільшується й призводить до інфляції й знецінення валюти. Це, 
в свою чергу, відбивається на бідних, єдиним доходом яких є 
офіційна зарплата чи пенсія. Інфляція та знецінення валюти 
призводять до нового розподілу. Члени сімей з високим доходом 
працюють здебільшого у тіньовій економіці та зберігають свої 
заощадження в доларах. Інфляція та знецінення еквівалентні 
накладенню додаткового високорегресивного податку. Цей 
податок сплачують переважно люди з низьким рівнем доходу, 
який вони одержують головним чином у національній валюті. У 
довгостроковій перспективі така політика сприяє економічному 
спаду, зменшує бюджетні надходження, реальну заробітну плату 
та пенсії.  

Виникає особливий тип пострадянської економіки. Щороку 
така економіка поглинає декілька мільярдів доларів іноземної 
допомоги й кредитів. Незважаючи на ці трансферти (а, 
можливо, саме завдяки їм), така економіка продовжує 
згортатись. Головна проблема цієї економіки полягає у її низькій 
реакції пристосування та малій здатності до самореформування. 
Здатність до реформування є основною ознакою ринкових 
демократій та джерелом їх тривалості та успіху. Радянська 
економіка розвалилася тому, що була нездатною до 
реформування. Це саме можна сказати й про економіки Росії та 
України, які розвалюватимуться доти, поки не стануть здатними 
до реформування.  

Висновки 
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Взаємодія між політикою перехідного періоду та економічним 
зростанням виглядає дуже сильною. Найшвидше економічне 
зростання відбувається не в країнах з великими природними 
ресурсами (Росія) не в країнах, які мають відносно великий 
людський та фізичний капітал і сучасні технології (Чеська 
Республіка), а скоріше в тих, які проводять ефективну політику 
(Естонія, Польща, Угорщина). Економічне зростання сприяє 
політиці, а політика допомагає зростанню. 

Чим довше країна зволікає із запровадженням фунда-
ментальних реформ, тим слабшою стає її економіка і вищою 
ціна реформ. 

Половинчасті або незбалансовані реформи мають 
тенденцію не стимулювати, а гальмувати зростання, зокрема, 
макроекономічна стабілізація без макроекономічної 
реструктуризації (як у випадку з Чеською Республікою, 
Румунією, Росією та  
Україною) заподіяла шкоду економіці. 

Польща першою запровадила ринкові реформи і була 
найпослідовнішим їх виконавцем серед країн колишнього 
радянського блоку. Серед країн із зростаючою зараз економікою 
Естонія та Угорщина, схоже, мають найбільший потенціал 
зростання, тоді як Словакія прямує у напрямку рецесії. Країни 
Балтії та Болгарія пережили дуже глибокий спад, але очікується, 
що після проведення успішних реформ економіка цих країн 
зростатиме дуже швидкими темпами впродовж наступних 
кількох років.  

Україна та Росія поки що нездатні до успішного 
реформування своїх економік. Їхні економіки згортаються 
впродовж багатьох років та продовжуватимуть занепадати, 
поки не будуть перебудовані за допомогою радикальних реформ. 
Розробка та запровадження такої програми вимагає 
далекоглядності, хоробрості, чіткого керівництва, зобов’язань і 
наполегливості. Перелік того, що потрібно зробити, є дуже 
довгим, але добре відомим: комплексне реформування 
центрального уряду та державної адміністрації; запровадження 
прозорої фіскальної політики, невеликої кількості податків; 
зниження податкової ставки та розширення податкової бази; 
скасування субсидій; звільнення від податків та інших пільг; 
запровадження жорсткої монетарної політики; проведення 
нормативних реформ, які створили б можливості для 
функціонування ринків (особливо ринків капіталу, землі, праці, 
кредитів, зовнішньої торгівлі та інших), подальшої організованої 
та прозорої приватизації, ефективного захисту приватної 
власності; здійснення нагляду за виконанням контрактів, 
жорсткі бюджетні обмеження для державного бюджету, 
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бюджетних організацій та комерційних підприємств, 
запровадження процедури банкрутства тощо. Всі заклади, які 
здійснюють шкідливий бюрократичний контроль, слід 
скасувати, в тому числі сумнозвісні “картотеки”, “прописки”, 
різноманітні ліцензії та інші способи утиску, які 
перешкоджають економічній діяльності. 

Протягом останніх кількох років спостерігаються дві 
тенденції: (1) дедалі більше усвідомлення необхідності 
проведення реформ, яке супроводжується збільшенням 
інтелектуального потенціалу (створення концептуальної 
“інфраструктури”) для реформ в Росії та Україні; (2) збільшення 
корупції, поступова демонетизація, спустошення економіки, 
пауперизація, соціальна дезінтеграція та вичерпання 
матеріальних ресурсів. Важко передбачити, яка з цих двох 
тенденцій переможе. Головним завданням міжнародної 
допомоги має стати підтримка першої тенденції та спрямування 
зусиль на запобігання розвитку другої. Останні заходи з 
економічної політики як в Україні, так і в Росії (осінь 1998 р.) 
навряд чи поведуть ці країни у правильному напрямку. Втім, 
сподіваємось, що тиск в напрямку змін, який дедалі 
посилюється, переможе у найближчому майбутньому. 

Примітки 

1Рішучість сформованого “Солідарністю” уряду у проведенні 
економічних реформ пояснює, чому цей період був нетривалим. 
2Проте необхідно підкреслити, що існують великі методологічні 
труднощі у визначенні розміру ВВП в країнах колишнього 
радянського блоку. Можна сперечатись, що ВВП кінця 90-х 
років різниться від ВВП 80-х років. За умов відсутності 
“спільного знаменника” цілком ймовірно, що визначення зміни 
обсягів ВВП можуть рясніти помилками, або можуть бути 
визнані такими, що не піддаються обчисленню взагалі. 
3У той час Вацлав Клаус, прем’єр-міністр Чеської Республіки 
заявив, що його країна вже завершила процес переходу та 
сформувала справжню ринкову економіку. Важко знайти 
факти, які підтвердили б цю заяву. Фактично обидва попередні 
уряди як Чехії так і Румунії, продовжували популістську політику 
соціалістичного типу, яка прикривалась риторикою вільного 
ринку. 
4Дохід, одержаний від напливу іноземних туристів, які 
відвідують Прагу (понад $100 млн. щороку) давав значні 



Януш М. Ширмер 

 

68

надходження до державного бюджету та підвищував доходи 
сімей. 
5Викривлення цін включає викривлення обмінного курсу та 
процентних ставок. Ці курси та ставки контролювались (та 
сильно викривлялись) владою заради “макроекономічної 
стабільності”. 
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