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Реформування системи соціального
забезпечення та подолання бідності
в Словаччині й інших країнах
Центральної Європи
Мірослав Беблави,
заступник міністра праці, соціальної політики та сім'ї
(Словаччина)
Ця аналітична записка дуже стисF
ло описує досвід Словаччини та інших
країн Центральної Європи (Польщі,
Угорщини, Чехії) щодо реформування
їхніх систем соціального забезпеченF
ня з особливим наголосом на зменF
шенні рівня бідності. Записку побудоF
вано за таким принципом. Спочатку
розглянуто передумови успішного
зменшення рівня бідності – макроF
економічну стабільність і стале екоF
номічне зростання. Потім вона приF
вертає увагу до визначення цілей,
спрямованих на зменшення бідності, і
вибирає ті, що найбільш підходять до
ситуації в країнах Центральної ЄвроF
пи та Україні. Документ також конценF
трує увагу на потенційних інструменF
тах досягнення цих цілей у сфері зайF
нятості та соціальної адаптації.
Досвід країн Центральної Європи
демонструє, що макроекономічна
стабільність є абсолютно необхідною,
але недостатньою передумовою для
зменшення рівня бідності. Якщо
фіскальну та грошову політику не
підтримують на належному рівні або
роблять економіку вразливою до
зовнішніх і внутрішніх шокових явищ,
саме бідні й вразливі верстви насеF
лення зазвичай сплачують непомірну
ціну за недбалі дії влади. Бюджетний
дефіцит, високі інфляція та відсоткові
ставки, нестабільність національної
валюти в усьому світі завдають удару
по економіці в цілому, але вони
найбільше шкодять бідній частині наF
селення в країнах з перехідною екоF
номікою через дві причини. У таких
країнах не вистачає ринків, де юриF
дичні й фізичні особи могли б захиF
щати себе від макроекономічної неF
стабільності (хеджування валютних
ризиків, диверсифіковані портфельні
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інвестиції); бідні прошарки населенF
ня та люди з низьким рівнем освіти
не мають соціального капіталу й наF
виків захищати себе. Іншими словаF
ми, бідніша частина будьFякого суF
спільства потребує стабільності більF
ше, ніж інші групи населення.
Існують дві основні характерні риF
си макроекономічної стабільності,
що мають значення для перехідних
економік: підтримка державних
фінансів на належному рівні та адекF
ватна антиінфляційна грошова поF
літика. Відсутність тієї чи іншої риси
раніше чи пізніше потребуватиме
суттєвого корегування політики. Про
це свідчить досвід Угорщини після
кризи 1994 року, Чехії після кризи
1997 року, Словаччини після кризи
1998 року, а також Польщі впродовж
економічного спаду 1999–2001 роF
ків, а саме затримка з корекцією
державної політики призводить до
диспропорцій, які посилюють наслідF
ки будьFякої необхідної фіскальної
реструктуризації, особливо для бідніF
ших членів суспільства.
Друга передумова для успішної
політики зменшення бідності – виF
сокі темпи сталого економічного розF
витку. Однак ця тема виходить за
межі цієї аналітичної записки. Таким
чином, я хотів би зазначити один асF
пект сталого економічного зростанF
ня, що є важливим для політики
зменшення бідності: диверсифікація
економіки та згладжування екоF
номічного циклу. Економіки, що ґрунF
туються на виробництві малого асорF
тименту сільськогосподарських кульF
тур або промислових товарів і постаF
ють
перед
фактом
високої
циклічності на світових ринках, змуF
шені проходити через дуже жорсткий

цикл зростання та спаду зовнішнього
попиту. Словаччина була саме такою
економікою в середині 1990Fх років,
розраховуючи на експорт сталі, хімічF
ної продукції та інших товарів з невиF
соким рівнем обробки. Такі коливанF
ня мають вплив на бідні верстви наF
селення, подібний до впливу загальF
ної макроекономічної нестабільF
ності.
Тепер дозвольте привернути уваF
гу до фактичних цілей політики, спряF
мованої на зменшення бідності. Хоча
може здаватися, що визначення
цілей зменшення бідності – просте й
зрозуміле завдання, досвід країн
Центральної Європи засвідчує, що в
умовах країн із середнім рівнем доF
ходів, таких як Україна, і гроF
мадськість, і політики наголошують
на невідповідних і помилкових цілях.
Передусім як потрібно визначати
бідність? Існує дві школи з різними
підходами до проблем економічної та
соціальної політики. Перша концентF
рує увагу на відносній бідності. НаF
приклад, роблячи деякі зі своїх
оцінок, Європейська комісія дивиться
на відсоток населення, що має дохід
нижчий, ніж 60% медіанного рівня доF
ходів у країні. Друга школа базує свій
аналіз на абсолютній бідності: спочатF
ку вона встановлює рівень доходів,
необхідний для існування, – прожитF
ковий мінімум (приміром, два долари
США на добу), а потім визначає, який
відсоток населення в окремо взятих
країнах отримує дохід, нижчий за цей
рівень. Хоча обидва критерії досить
важливі, я сказав би, що саме другий
підхід має значення для бідних країн і
тих, що швидко зростають. Критерії
відносної бідності вивчають рівність у
суспільстві, а не фактичний рівень

Реформування системи соціального забезпечення
бідності окремої людини. Якщо викоF
ристовувати цей критерій, то кількість
бідних людей у Великій Британії вища,
ніж у Болгарії чи Румунії. Нерівність
також має тенденцію до збільшення в
країнах, що швидко зростають, але це
не є причиною серйозного хвилюванF
ня доти, доки результати або продукти
зростання розподіляються, навіть якF
що й не абсолютно рівномірно, серед
усього населення.
ПоFдруге, зайнятість і безробіття
зазвичай є головною метою будьFякої
політики, спрямованої проти бідності,
бо у країнах з перехідною економікою
ризик бідності перебуває в дуже тісноF
му зв’язку з безробіттям (звичайно, за
винятком літніх людей). Більшість
суспільств концентрують увагу на рівні
безробіття. Хоча теоретично такий
підхід має перевагу, оскільки вимірює
наявну робочу силу та концентрує уваF
гу розробників політики на тих, хто хоF
че працювати, але не може знайти роF
боту, – на практиці це не так. Що наF
справді важливо для економіки, то це
скільки людей працюють, що виміF
рюється рівнем зайнятості (наприF
клад, відсоток зайнятих людей у
віковій категорії 15–64 років), бо лиF
ше ці люди насправді виробляють тоF
вари, послуги й сплачують податки.
Ще важливішою проблемою соціальF
ної політики є концентрація уваги на
офіційному рівні безробіття, яка ствоF
рює стимули для підтримки екоF
номічно та соціально руйнівної політиF
ки (приміром, ранній вихід на пенсію,
легка можливість отримання статусу
інваліда тощо). Це дуже важливе пиF
тання. Словаччина та Угорщина мають
приблизно однаковий рівень зайняF
тості – близько 57%. Однак у СловачF
чині набагато вищий рівень безF
робіття – згідно з деякими оцінками,
він більший на 10%. Хоча зараз це
створює додаткове соціальне напруF
ження в Словаччині, вона зможе наF
багато легше збільшити рівень зайняF
тості, коли її економіка продовжуватиF
ме зростати. Угорщині буде набагато
складніше змушувати людей знову
працювати після того, як вони отримаF
ли статус інваліда або вийшли на
пенсію. Водночас така система обхоF
диться Угорщині набагато дорожче, бо
пенсії зазвичай набагато вищі за виF
плати з безробіття.
Остання, але не менш важлива
річ: бідність легше переносити та її

соціальні втрати мінімізуються, якщо
вона має короткотривалу природу, не
відтворюється разом зі зміною поF
колінь, і люди відчувають, що вони
реально можуть стати на ноги та поF
долати її.
Насамкінець потрібно сказати, що
країнам Центральної Європи і, найвіF
рогідніше, Україні варто сконцентруF
вати увагу на трьох основних завданF
нях політики, спрямованої проти
бідності: збільшенні зайнятості, зменF
шенні абсолютної бідності й попередF
женні довготривалої бідності та
поліпшенні соціальної мобільності.
Тепер, після того як ми розглянули
передумови для зменшення рівня
бідності й чітко визначили наші конF
кретні цілі, сконцентруймо увагу на
способах досягнення цих цілей.
Нашу дискусію щодо цих інструF
ментів буде змістовно поділено на
дві частини. Перша стосується стимуF
лювання зайнятості в легальній екоF
номіці. Друга концентрує увагу на
інших особливостях політики соціальF
ної адаптації, які спрямовані на
зменшення рівня абсолютної бідності
та запобігання її відтворенню, доповF
нюючи активну політику підвищення
рівня зайнятості.
Заохочення зайнятості в офіційF
ній економіці – це основа будьFякої
стратегії боротьби з бідністю у
країнах із середнім рівнем доходів,
таких як Україна. Ця стратегія повинF
на сконцентруватися і на переміF
щенні робочих місць із тіньової екоF
номіки до офіційної, і на створенні
нових робочих місць у легальній екоF
номіці. Важливо наголосити, що будьF
який репресивний елемент (поліція,
податкові органи тощо) має відіграF
вати другорядну роль у цій стратегії.
Основне завдання стратегії – зробиF
ти створення робочих місць в
офіційній економіці привабливішим.
Зазвичай цієї мети можна досягти,
використовуючи комбінації наступF
них елементів.
Зміни в податковій системі. Цей
крок зазвичай передбачає зменшенF
ня податкових ставок, розширення
бази оподаткування, поліпшення сисF
теми адміністрування податків для тоF
го, щоб досягти кращого рівня їх стягF
нення, зміщення оподаткування з опF
лати праці до споживання та запроF
вадження таких податкових систем,
які ускладнюють ухилення від сплати

податків. Іншими словами, успішні
стратегії передбачають ліквідацію
більшості (якщо не всіх) цільових поF
даткових пільг на користь порівняно
низької ставки податку для всіх; конF
центрацію уваги на податку на додану
вартість і на акцизах як основних
джерелах доходів; реформування витF
ратної
частини
бюджету
для
відповідного зменшення надходжень;
порівняно низькі ставки податку на
доходи громадян і внесків до фондів
соціального забезпечення. СловачF
чина є добрим прикладом застосуF
вання такої стратегії: вона запроваF
дила єдину ставку податку на додану
вартість на рівні 19% з 1 січня 2004
року, що дало змогу запровадити єдиF
ну 19%Fву ставку податку на доходи
громадян, запобігти подвійному опоF
даткуванню (наприклад, податок на
дивіденди) і зменшити розмір внесків
до фондів соціального забезпечення
більш як на три відсоткові пункти.
Стимули для участі в офіційній
економіці. Доки зв’язок між тим, що
особа сплачує державі (податки та
внески до фондів соціального забезF
печення), і тим, що вона отримує від
неї, є незначним, немає економічних
стимулів працювати в легальній екоF
номіці, бо людина за це нічого не отF
римує. Реформи в країнах ЦентральF
ної Європи містили елементи, що жорF
стко прив’язують соціальні виплати
держави до внесків громадянина. У
Польщі, Словаччині та Угорщині було
створено так званий другий рівень
пенсійної системи, де велику частку
внесків спрямовують на особисті
пенсійні рахунки. Навіть у ще наявних
державних солідарних пенсійних сисF
темах існує тенденція до посилення
зв’язку між внесками та пенсіями,
лікарняними й іншими виплатами.
Прикладом є Словаччина, а також
Чехія, яка зараз розглядає можF
ливість посилення цього зв’язку.
Доступ підприємців і населення
до кредитів. Одна з найбільших переF
шкод для розвитку підприємницької
діяльності та економічного зростання
в перехідних економіках – недоF
статній доступ до фінансування і у
формі позик, і у формі капіталовклаF
день. Як визначив Ернандо де Сото,
це великою мірою стосується проF
блеми з надання гарантій, що, своєю
чергою, є наслідком недосконалих
правових систем і нечітких прав власF
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ності. Більшість людей, навіть у бідних
країнах, володіють власністю, іноді
дуже великою, але їхнє право власF
ності або формально не оформлено,
або існують проблеми з наданням цієї
власності під заставу для забезпеченF
ня гарантій для позик. Інша проблеF
ма, що проявляється досить часто, –
загальний низький рівень розвитку
банківської системи, активна участь
держави у банківських операціях на
противагу регулюванню банківської
діяльності та захист позичальників від
кредиторів, через що приватні банки
не квапляться надавати позики.
Раніше чи пізніше радикальна рестF
руктуризація та приватизація банків
ставали основним принципом усF
пішної економічної політики країн
Центральної Європи. Країни, що вдаF
лися до таких заходів раніше – такі як
Угорщина, – провели реформи успішF
ніше й дешевше, аніж ті, що зробили
це пізніше, наприклад, Польща, СлоF
ваччина та Чехія. Словаччина стала
світовим лідером у запровадженні
працездатної системи для викорисF
тання рухомого майна (вантажівки,
легкові автомобілі, запаси та ін.) як
гарантій. Використання іпотеки як
джерела кредитування нових підприF
ємств упродовж останніх років стає
дедалі частішим. Запровадження таF
ких систем дає змогу набагато
більшій кількості людей започатковуF
вати або розвивати свій бізнес, ніж
будьFяка спеціалізована державна
система позик або програма грантів.
До того ж це є дешевшим, і такі малі
підприємства зазвичай стають основF
ною рушійною силою зайнятості в леF
гальній економіці. Такі системи також
створюють чималі економічні стимули
для підприємств, що працюють у
тіньовій економіці, переходити до
офіційного сектору, бо там є певні виF
годи для власників підприємств, наF
приклад, доступ до банківських креF
дитів.
Регуляторне середовище, зокре F
ма трудове законодавство. ПарадокF
сально, але бідніші країни зі слабF
кою державою мають тенденцію до
складнішого регулювання, особливо
щодо ринку праці. Дослідження виF
являють, що деякі найбідніші країни
світу (наприклад в Африці) мають чи
не найсуворіше трудове законодавF
ство. Звичайно, таке законодавство
створює подвійну проблему: воно не
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виконується належним чином і змуF
шує працедавців працювати в тіньоF
вій економіці. Отож дуже важливо
мати таке трудове законодавство,
яке можна застосовувати в цій
країні за цих обставин та яке не заF
важатиме працедавцям наймати
працівників, бо їх буде дуже дорого
звільняти, коли постане така неF
обхідність. Водночас досвід країн
Центральної Європи засвідчив, що
не можна зупинити або попередити
скорочення зайнятості на великих
колишніх державних підприємствах,
його можна лише сповільнити. ЗаF
тримка зазвичай або дуже дорога
для уряду (якщо він сплачує підF
приємствам субсидії для підтримки
рівня зайнятості), або може зруйнуF
вати ціле підприємство (якщо уряд
змушує працедавців підтримувати
рівень зайнятості). ВрештіFрешт,
гроші набагато краще витрачати на
перекваліфікацію працівників, розF
виток інфраструктури або соціальну
допомогу. Маючи це на увазі, 2003
року Словаччина реформувала свій
Кодекс законів про працю для
збільшення гнучкості робочого часу,
порядку наймання та звільнення
працівників і обмеження повноваF
жень профспілок.
Окрім активної політики зайняF
тості, існують інші напрями політики
соціальної адаптації, які є необхідниF
ми для зменшення абсолютної бідF
ності та рівня її відтворення. Такі наF
прями можуть набирати різномаF
нітних форм відповідно до особливоF
стей місцевих умов. Отож обговорімо
принципи, на яких вони повинні заF
сновуватися, а не власне заходи
політики.
Основним питанням з огляду на
досвід України є питання допомоги в
натуральній формі, особливо так зваF
них пільг. Країни Центральної Європи
ніколи не мали великих систем пільг.
Вони також поступово намагалися
скасувати будьFякі пільги та забезпеF
чити державне фінансування пільг,
що залишаються. Є кілька причин таF
кого підходу. Пільги в негрошовій
формі виявляються дорожчими і для
держави, і для підприємств, які їх наF
дають. Вони також недостатньо
підтримують ідею цільового характеF
ру та занадто щедрі. Водночас вони
створюють пастки для громадян,
оскільки громадяни дуже часто не

можуть змінити помешкання, роботу
тощо без втрати частини пільг.
З іншого боку, деякі уряди країн
Центральної Європи (наприклад,
Польща або Словаччина) зробили наF
голос на допомозі в натуральній
формі та грошових компенсаціях як
додатковому інструменті підтримки
бідних, окрім основної допомоги
бідному населенню. Надання притулF
ку або харчів місцевою владою безF
робітним громадянам, субсидування
шкільних сніданків, підручників та
інших необхідних речей для дітей з
бідних сімей, надання житлових субF
сидій щодо квартирної плати та оплаF
ти комунальних послуг або допомога
дітям, обумовлена відвідуванням
школи, – усі ці елементи є неF
від’ємною частиною систем соціальF
ного забезпечення в цих країнах. ДоF
помога в натуральній формі та гроF
шові виплати можуть бути ефективF
ними, якщо є велика ймовірність тоF
го, що не прив’язані до певних витрат
гроші буде витрачено не для зменF
шення бідності в майбутньому (наF
приклад, витрати на освіту та житло)
та якщо вони є додатковими до осF
новної системи соціального забезпеF
чення, що базується на грошових виF
платах.
Одне з найважливіших питань в
Європейському Союзі в цілому та в
країнах Центральної Європи зокреF
ма – розроблення систем оподаткуF
вання та соціальної допомоги таким
чином, щоб створити економічні стиF
мули до праці. Словаччина та НімечF
чина розпочали широкомасштабні
реформи в цій сфері в 2003 та 2004
роках. Зараз до них приєдналася
Чехія. Ці реформи, такі як зменшення
соціальних виплат, обумовлене наF
дання соціальної допомоги, зниження
податків для сімей з дітьми та внесків
до системи соціального забезпеченF
ня, намагаються змусити працівників
платити самим за себе, навіть якщо
їхня праця порівняно низькооплачуF
вана. В Україні завдяки низькому
рівню виплат з безробіття це питання,
можливо, менш важливе, ніж інші, обF
говорювані в цьому документі.
Інше важливе питання стосується
цільового характеру соціальних проF
грам. Країни із середнім рівнем доF
ходів, до яких належить Україна, не
можуть підтримувати такий рівень
оподаткування, який існує в країнах

Реформування системи соціального забезпечення
Європейського Союзу, та водночас
високі темпи зростання, необхідні
для зменшення бідності. Тому дуже
важливо уникати універсальних сиF
стем соціального забезпечення такоF
го типу, що існують у багатьох заF
хідноєвропейських країнах, і відпоF
відним чином спрямовувати соціF
альні програми. Нині доволі поширеF
на ілюзія, що оскільки в таких краF
їнах, як Україна, майже всі громадяF
ни бідні, держава має допомагати
всім. Ця ілюзія не враховує той факт,
що, зрештою, допомогу фінансують
за рахунок податків, які сплачують ті
самі бідні громадяни, але зменшених
на всі витрати й неефективні дії влаF
ди. У цьому сенсі успішні неєвроF
пейські країни, такі як Корея та Чилі,

можуть бути кращим взірцем. ЖитF
лові та освітні програми, а також проF
грами з охорони здоров’я мають обеF
режно спрямовуватися на гарантуF
вання мінімального набору послуг і
можливості отримувати їх. Причому
набір послуг повинен відповідати
можливостям країни. Дуже добрим
методом спрямування допомоги є
концентрація уваги на дітях з малоF
забезпечених сімей. Доведено таF
кож, що комплексні, ефективні й реF
зультативні програми, які діють від
народження дитини до зрілого віку та
забезпечують достатньо рівний доF
ступ для всіх дітей до охорони здоF
ров’я, харчування й освіти, – одні з
найкращих інвестицій, які може зроF
бити державний сектор.

Насамкінець дозвольте приверF
нути увагу до одного питання, в якоF
му жодна центральноєвропейська
країна не досягла відчутного успіху і
що може також стосуватися України.
Є дуже багато тих, хто програв від
трансформації суспільства, – людей,
яким понад 45 років і які часто маF
ють досить низький рівень освіти.
Здатність таких громадян пристосоF
вуватися до нових умов, особливо
якщо вони втратили роботу, обмежеF
на. Їхня реінтеґрація до ринку праці
не надто успішна, і вони або залишаF
ються безробітними (як, наприклад,
у Польщі та Словаччині), або стають
непрацездатними чи рано виходять
на пенсію (як, наприклад, в Угорщині
та Чехії). 
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Пенсійна реформа в Словаччині
Еуґен Юрзіца, Петер Голіаш,
ІNЕКО – Інститут економічних і соціальних реформ
(Словаччина)

1. Міжнародні
порівняння
На практиці існує три способи наF
дання пенсійного забезпечення
літнім людям: або за допомогою поF
датків, або за допомогою заощадженF
ня грошей (фінансована схема), або
за допомогою страхування, що ознаF
чає купівлю обіцянки щодо частки в
майбутньому виробництві (нефінанF
сована схема, часто у формі так зваF
ної солідарної системи). За фінансоF
ваною схемою працівники заощаджуF
ють частину своїх доходів і накопичуF
ють ці заощадження для того, щоб виF
користовувати їх після виходу на
пенсію. Дві інші схеми – із викорисF
танням податків і страхування – заF
сновано на обміні між поколіннями,
коли нинішні працівники сплачують
виплати теперішнім пенсіонерам.
У різних країнах існують різноF
манітні пенсійні системи, засновані
на податках, солідарній системі,
фінансованій схемі або на комбінації
цих схем. Деякі країни покладаються
на системи “фіксованої ставки”, які
переважно фінансуються за рахунок
податків (наприклад, Велика БриF
танія, Данія, Ірландія, Нідерланди та
Швейцарія), що забезпечує основF
ний дохід незалежно від зарплати
або сплачених внесків. Інші країни
віддають перевагу солідарній сиF
стемі, яка головним чином фінан F
сується за рахунок внесків на соціF
альне забезпечення (наприклад,
Австрія, Італія, Німеччина, Франція та
Швеція), де пенсії залежать від попеF
реднього заробітку, але водночас
зберігається мінімальна пенсія. Що
більше, країни з традиційно високоF
розвиненими ринками капіталу приF
наймні частково покладаються на сиF
стему накопичення заощаджень та
їхнього інвестування. Такі країни,
1
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включаючи Велику Британію, НідерF
ланди та США, розробили комбінацію
звичайної системи, що базується на
“фіксованій ставці” та (обов’язкових
або добровільних) програмах фінанF
сування, подібних до системи, яку реF
комендує Світовий банк1.
1981 року Чилі дозволили спрямуF
вати всі внески із солідарної системи
до повністю фінансованих обов’язкоF
вої та добровільної систем. ЗаощадF
ження людей почали накопичуватися
на особистих рахунках та інвестуватиF
ся у цінні папери на ринку капіталу.
Згодом спочатку південноамериканF
ські сусіди Чилі (наприклад, Перу –
1993 року, Аргентина та Колумбія –
1994 року, Уругвай – 1996 року,
Болівія та Мексика – 1997 року), а
потім багато інших країн провели
схожі реформи й скасували або приF
наймні зменшили роль своїх солідарF
них систем. Зіткнувшись із викликами
глобалізації, проблемою старіння наF
селення та високим рівнем безF
робіття, які разом зумовлюють фінанF
совий тягар на солідарну систему, баF
гато посткомуністичних країн (наприF
клад, Казахстан, Угорщина – 1998
рік, Польща – 1999 рік, Латвія –
2001 рік, Естонія, Росія, Хорватія –
2002 рік) і деякі заможні демократії
(Данія – 1983 рік, Нідерланди, ШвейF
царія – 1985 рік, Велика Британія –
1988 рік, Австралія – 1991 рік,
Швеція – 1996 рік) запровадили сиF
стеми обов’язкового накопичення.
Більшість з них створили комбіновану
систему, яка складається із солідарної
системи та фінансованих систем.
Однак не всі країни задоволені
ідеєю замінити солідарну систему на
обов’язкове фінансування. Без сумF
ніву, ефективна солідарна система
має чималі переваги, які й можуть
пояснити її тверді позиції в континенF
тальній Європі та країнах зі змішаF

ною системою. Навіть старіння насеF
лення не знищує солідарну систему –
ефективним, але не дуже популярF
ним рішенням може бути підвищення
пенсійного віку. Що більше, перехід
від солідарної системи до фінансоваF
ної (накопичувальної) системи потреF
бує величезних витрат, що стають тяF
гарем для державного бюджету. ЧеF
рез це багато країн (наприклад,
Австрія, Іспанія, Італія, Німеччина,
Словенія, Франція та Чехія) концентF
рують увагу на вдосконаленні своїх
солідарних систем і підтримці схем
добровільного накопичення, а не на
розробленні системи обов’язкового
накопичення.
Реформуючи солідарні системи,
деякі країни, наприклад, Італія,
Німеччина, Польща або Швеція, заF
провадили систему “умовно визначеF
ного внеску”. Принцип дії цієї систеF
ми – коли нинішні працівники сплаF
чують за теперішніх пенсіонерів – заF
лишається таким самим. Однак умовF
но визначений внесок має дві нові
особливості: 1) кожна особа має свій
умовний рахунок, де впродовж усьоF
го життя фіксуються надходження та
відплив грошей; 2) пенсію розраховуF
ють як суму залишку на рахунку стаF
ном на час, обраний для виходу на
пенсію, поділену на оцінку очікуваної
тривалості життя для особи такого
віку, що означає, що пенсія головним
чином залежить від внесків, сплачеF
них упродовж усього робочого стажу.
Реформування в країнах Цент F
ральної Європи. Угорщина (1998 роF
ку), Польща (1999 року) та СловаччиF
на (2004 року) провели серйозні
пенсійні реформи, що передбачають
приватизацію їхніх національних
пенсійних систем, частково замінюF
ючи їх фінансованими системами
особистих накопичувальних рахунків,
якими управляють комерційні струкF

У своєму основоположному звіті “Попередження кризи похилого віку” (Averting the Old Age Crisis, 1994 рік) Світовий банк визначив модель,
що складається з трьох системFкомпонентів (рівнів): 1) державне соціальне забезпечення, що фінансується за рахунок податків,
2) обов’язкові заощадження працівників і 3) добровільні заощадження.

Пенсійна реформа
тури. В Угорщині пенсійна реформа
залишила державну солідарну систеF
му майже без змін – з надлишковим
перерозподілом грошей і відсутністю
обліку індивідуальних внесків. З інF
шого боку, Польща запровадила сиF
стему умовних рахунків, де пенсійні
виплати пов’язані з особистими внеF
сками майже лінійною залежністю.
Словаччина вибрала схожий підхід,
хоча й без запровадження умовних
рахунків. Вона також розробила
комбіновану систему, але порівняно
з деякими іншими посткомуністичниF
ми країнами активніше рухається до
обов’язкової накопичувальної систеF
ми (див. Таблицю 1). І навпаки, у СлоF
венії та Чехії уряди вирішили рефорF
мувати свої нинішні державні
солідарні системи без приватизації.
Водночас вони заохочували громаF
дян на добровільній основі заощадF
жувати гроші в приватних пенсійних
фондах2.

2. Реформа
в Словаччині
Словаччина вдалася до ґрунтовF
ної пенсійної реформи 2004 року. ОсF
новний її чинник – поширене невдоF
волення щодо рівня життя пенсіоF
нерів. Державний пенсійний фонд з
1997 року мав постійний дефіцит
грошей, що спричинило неухильне
зниження реальних пенсій. Середня
пенсія за віком становила 157 євро
2003 року – приблизно 45% середF
ньої заробітної плати в економіці
країни проти 54% 1991 року. КолишF
ня система мала високий рівень пе F
рерозподілу. Різниця між найнижчою
та найвищою пенсіями була мініF
мальною. Ця система була доброю
лише для працівників з низьким
рівнем доходу та “тіньовиків”, які
сплачували мінімальні внески. Ця
тенденція посилилася ще більше чеF
рез процес глобалізації, який надав
можливості тим, хто мав велику зарF
плату, взагалі уникати сплати внесків
до цієї системи. Різке збільшення
безробіття наприкінці 1990Fх років
разом з очікуваною демографічною
кризою викликало необхідність реF
формування системи. Взявши до уваF
ги рекомендації Світового банку та
2

вивчивши досвід реформування в
Польщі й Угорщині, новий уряд
вирішив побудувати трирівневу пенF
сійну систему з додатковим соціаль F
ним забезпеченням для громадян з
дуже низькими пенсіями. Колишню
солідарну систему було поділено на
обов’язкове соціальне страхування
(перший рівень) та обов’язкове заF
ощадження (другий рівень), що доF
повнювалися менш масштабною сисF
темою добровільних заощаджень
(третій рівень). Солідарний складник
було чітко відокремлено та урізано до
гарантування мінімального прожитF
кового рівня, який фінансується за
рахунок податків.

Реформування солідарної
системи – перший рівень
Реформування першого рівня
призвело до запровадження таких
основних новацій:

1. Поступове підвищення пенсійного
віку в середньому з 55 років для
жінок (залежно від кількості дітей)
і 60 років для чоловіків до остаF
точних 62 років для представників
обох статей. Усі чоловіки виходиF
тимуть на пенсію у віці 62 роки
вже з 2006 року, а всі жінки вихоF
дитимуть на пенсію в 62 роки, поF
чинаючи з 2015 року.
2. Нова формула розрахунку пенсій.
Порівняно зі старою, нова формуF
ла розрахунку пенсій надає вищі
пенсії тим, хто заробляв більше та
сплачував більші внески упроF
довж всього робочого стажу, й наF
впаки. Рівень перерозподілу
зменшуватиметься впродовж триF
річного перехідного періоду. Нова
схема розрахунку повинна збільF
шити мотивацію до сплати внесків
і ліквідувати уникнення сплати
внесків. Відповідним чином така

Таблиця 1. Схеми обов’язкового пенсійного
фінансування, застосовувані в деяких
посткомуністичних країнах
Країна

Солідарна
система

Накопичувальна
(фінансована)
система

Рік
запровадження
накопичувальної
системи

(відсоток від загального заробітку)
Казахстан

0

10

1998

Угорщина

22

6

1998

Польща

12,22+13

7,3

1999

Латвія*

18

2

2001

Хорватія

14,5

5

2002

Естонія

16

6

2002

Росія**

24

4

2002

Словаччина

9+6+4,75

9

2005

Чехія

26

0

—

Словенія

24,35

0

—

*

З 2007 року ставка внесків до накопичувальної системи має поступово зростати до
10% 2010 року й таким чином досягти рівної пропорції для обох систем (10%+10%).

**

Ставка внесків до накопичувальної системи має поступово зростати до 6%;
загальний розмір внесків має скласти 22%+6% 2006 року.

Джерело: INEKO

Докладніше про реформи у країнах Центральної Європи (за винятком Словаччини) див. доповідь Міжнародної організації праці “Пенсійна
реформа в країнах Центральної та Східної Європи” (Pension Reform in Central and Eastern Europe, 2002 рік), том перший і другий.
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
система ставить під загрозу малоF
забезпечених громадян, які отриF
муватимуть значно менші пенсії.
Передбачається, що вони також
отримуватимуть допомогу з дерF
жавного бюджету. Таким чином,
солідарність було чітко відокремF
лено від обов’язкових внесків.
3. Нова індексація призначених пенF
сій. Це так званий “швейцарський
метод”, що означає автоматичну
щорічну індексацію пенсій за сеF
редньозваженим зростання інF
дексу споживчих цін (інфляції) та
зростання середньої номінальної
заробітної плати в економіці. ПиF
тома вага кожного параметра стаF
новитиме 0,5. Загалом зміни
принципів індексації послаблюF
ють вплив політики на розрахунок
пенсій і прив’язують останній до
економічних показників. Це добF
рий знак, бо до реформи індексаF
ція часто була предметом політичF
ної боротьби.
4. Ранній і пізній вихід на пенсію. На
відміну від колишньої системи реF
формована солідарна система
дозволяє ранній і пізній вихід на
пенсію. За кожний місяць виходу
на пенсію раніше встановленого
віку пенсія зменшується на 0,5%,
а за кожний місяць виходу на
пенсію пізніше встановленого
віку пенсія зростає на 0,5%.
Потенційні проблеми. Хоча нова
солідарна система посилює мотиF
вацію, вона не реагує автоматично
на зміни у зайнятості. Останні мають
великий вплив на обсяги пенсійних
внесків і є основним обмеженням
для розміру пенсій. Однак ані нова
формула розрахунку пенсій, ані нові
правила індексації не відображають
ці зміни, і система продовжує надаF
вати негарантовані обіцянки. З огляF
ду на демографічні очікування ця
проблема може знов з’явитися вже
2015 року. Це потребуватиме ще
однієї реформи солідарної системи3,
включаючи кілька варіантів, серед
яких подальше підвищення пенсійноF
го віку, підвищення розміру внесків,
зміни до формули розрахунку пенсій
та/або зміни до правил індексації
3

пенсій (наприклад, лише за інфляF
цією, що, як очікується, буде нижчою
за зростання зарплати).
Під критику також підпадає марна
спроба словацьких реформаторів,
які хотіли побудувати універсальну
систему з однаковими правилами
для всіх. Опір силовиків (наприклад,
військовиків і поліцейських) був заF
надто сильним, і тому пільги не було
скасовано. Однак доброю новиною є
той факт, що принаймні досягнуто
політичної згоди щодо скасування
цих пільг.

Запровадження обов’язкової
накопичувальної системи –
другий рівень
Новий обов’язковий “другий”
рівень почне працювати з 1 січня
2005 року. Усім громадянам, молодF
шим за визначений вік (приблизно до
52 років), буде дозволено зробити
вибір до червня 2006 року: вступати
до накопичувальної системи чи ні.
Після вступу до системи шляху назад
вже не буде. Молоді люди, які тільки
починають працювати, будуть зоF
бов’язані робити внески до другого
рівня. Їхніми активами управлятимуть
приватні пенсійні компанії, які конкуF
руватимуть на ринку, а незалежний
орган з питань фінансового нагляду
спостерігатиме за їхньою діяльністю.
Засновники пенсійних компаній поF
винні бути надійними фінансовими усF
тановами, які матимуть принаймні
три роки досвіду. Мінімальний основF
ний капітал має становити 300 мільF
йонів словацьких крон (7,1 мільйона
євро). Кожна пенсійна компанія упF

равлятиме трьома фондами з різними
обмеженнями щодо інвестування та
різними рівнями ризику і дохідності
(див. Таблицю 2). Гроші, що сплачуютьF
ся на другому рівні, будуть приватною
спадковою власністю громадян, які
заощаджують гроші. Відсотки, заробF
лені на таких фондах, не підлягатиF
муть оподаткуванню.
Портфель інвестицій. Акції – це
занадто волатильний інструмент для
забезпечення стабільного доходу
після виходу на пенсію, хоча вони
можуть бути цінним компонентом
інвестиційного портфеля упродовж
періоду накопичення грошей. ОбліF
гації надають стабільніший дохід за
рахунок менших прибутків. Через це
клієнти пенсійних фондів інвестують
гроші головним чином в акції для тоF
го, щоб скористатися перевагами
більших, хоча й нестабільних приF
бутків, а потім поступово, з наблиF
женням часу виходу на пенсію, переF
вести гроші в облігації. Щоб дозвоF
лити таку стратегію інвестування,
словацьким реформаторам потрібні
три різні фонди. Кожен з тих, хто заF
ощаджує гроші, може одночасно маF
ти активи лише в одному фонді. За
п’ятнадцять років до виходу на пенF
сію ті, хто заощаджує гроші, не моF
жуть тримати активи в інвестиційноF
му фонді, і за сім років до виходу на
пенсію вони повинні повністю пеF
ремістити активи до консервативноF
го фонду.
Гарантії. Держава безпосередньо
не гарантує ані певних результатів
роботи пенсійних фондів, ані основF
ної суми сплачених внесків. Проте

Таблиця 2. Пенсійні фонди, якими управляють
пенсійні компанії
Акції

Облігації та
інструменти
грошового ринку

Ризик і дохідність

Інвестиційний
фонд

До 80%

Без обмежень

Високі

Збалансований
фонд

До 50%

Принаймні 50%

Середні

Консервативний
фонд

Жодних акцій

100%

Низькі

Джерело: ІNЕКО на основі Закону “Про заощадження для пенсій за віком”

Цей погляд також підтримує доповідь (2004 року) Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): “Ця (солідарна) система,
утім, залишається фінансово нестійкою в довготривалому періоді. Система із визначеним розміром пенсій, де є жорсткий зв’язок між
внесками та виплатами, повинна після завершення реформи перетворити сприйняття пенсій працівниками з квазіподатків на
квазізаощадження. Бажано запровадити подальші зміни до солідарної системи, а саме: поступово підвищити пенсійний вік до 65 років для
представників обох статей”.
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Пенсійна реформа
опосередковано закон встановлює
жорсткі обмеження щодо інвестуванF
ня для пенсійних компаній і забезпеF
чує жорстке регулювання їхньої
діяльності. Закон також вимагає від
пенсійних компаній досягнення певF
ного мінімального рівня результатів,
сумірного з результатами діяльності
їхніх конкурентів. Що більше, держаF
ва гарантує стовідсоткову виплату
пенсій у разі шахрайства або правоF
порушень.
Обмеження щодо інвестування .
Згідно із законом, цінні папери, які
випустили словацькі емітенти, мають
становити принаймні 30% інвесF
тиційного портфеля. Прихильники
цього обмеження стверджують, що
це має “унеможливити відплив
внутрішнього капіталу.., накопичити
ресурси для інвестування до слоF
вацької економіки... та допомогти
розвивати ринок капіталу СловаччиF
ни”. Однак більшість економістів поF
переджають про негативний вплив
цього обмеження. Загалом воно обF
межує вибір найкращих можливосF
тей для інвестування, а також має неF
гативний вплив на норму прибутку й
розмір пенсій. Що більше, це обмеF
ження не тільки не відповідає правиF
лам Європейського Союзу щодо
вільного руху капіталу, а й обмежує
спроможність накопичувальної сиF
стеми протистояти демографічній
кризі.
Витрати в перехідному періоді .
Запровадження другого рівня стає
причиною високих витрат перехідноF
го періоду впродовж кількох наступF
них десятиріч. Ці витрати – суттєва
перешкода для багатьох країн, в
яких працюють потужні солідарні сиF
стеми і які розглядають можливості
переходу до обов’язкової накопичуF
вальної системи. Витрати в переF
хідному періоді є наслідком переF
міщення внесків із солідарної систеF
ми до другого рівня – у результаті
держава отримує менше грошей, але
вона однак має виплачувати ті самі
пенсії. Таким чином, витрати в пеF
рехідному періоді насправді залеF
жать від розміру внесків до накопиF
4

чувальної системи та від кількості
людей, які переходять до цієї систеF
ми. У Словаччині ці витрати мають
становити приблизно 1% ВВП щоF
річно (2005 року – приблизно
15 мільярдів словацьких крон, або
360 мільйонів євро). Це також є
політичним зобов’язанням, яке
країна бере на себе відповідно до
Маастрихтських критеріїв, виконанF
ня яких потрібне для переходу на
спільну європейську валюту4. Є таF
кож кілька варіантів щодо того, як
профінансувати витрати перехідного
періоду: велику частину витрат можF
на покрити за рахунок 1) реформоF
ваної солідарної системи, яка приноF
ситиме вищі надходження після
підвищення пенсійного віку, – тут
очевидним є зв’язок між запровад F
женням накопичувальної системи та
необхідністю підвищити пенсійний
вік – а це має згенерувати ресурси в
державному резервному фонді
(4,75% місячного фонду заробітної
плати до утримання податків, бажаF
но – для покриття дефіциту солідарF
ної системи). Іншими джерелами є: 2)
надходження від приватизації (ууряд
Словаччини заощадив 65 мільярдів
словацьких крон, або 1,55 мільярда
євро, спеціально для цієї мети );
3) державний бюджет; 4) позики. РеF
зерви солідарної системи та надходF
ження від приватизації мають поF
крити всі витрати перехідного
періоду до 2011 року. Однак нестача
грошей може з’явитися раніше в разі
масового переходу до цієї системи.
Пізніше можна залучити інші джереF
ла, включаючи надходження від поF
дальшої приватизації, кошти дерF
жавного бюджету та позики. У довгоF
тривалій перспективі, навіть після
підвищення пенсійного віку до 65 роF
ків для представників обох статей
(що дуже ймовірно), після 2030 року
у фінансовому балансі солідарної сиF
стеми з’явиться дефіцит. Однак після
2054 року солідарна система матиF
ме профіцит, бо більшість людей отF
римуватимуть комбіновану пенсію з
накопичувальної та із солідарної сиF
стем.

3. Уроки реформи
та рекомендації
Мотивація. У добу глобалізації униF
кати сплати внесків на соціальне заF
безпечення стає ще простіше. Таким
чином, мотивація працювати легальF
но й сплачувати внески є визначальF
ною для стійкості пенсійної системи та
всієї економіки. Для досягнення цієї
мети розмір пенсії має відображати
розмір сплачених внесків.
Солідарність. Системи, які орієнF
туються на мотивацію, несуть загрозу
бідності в літньому віці для малозаF
безпечених верств населення. ПоF
трібно мінімізувати цю загрозу через
безпосередню підтримку, яку надаваF
тиме солідарна система, що фінанF
сується за рахунок податків. Обсяг
солідарних виплат можуть легко коF
регувати політики.
Прозорість. Солідарність має фіF
нансуватися за рахунок податків і буF
ти чітко відокремленою від системи
обов’язкового страхування та заощаF
джувальних внесків. Це забезпечує
можливість надавати підтримку
найбіднішим пенсіонерам і створює
перспективи для того, щоб обов’язF
кові системи ставали добровільними
й приватними.
Пенсії та стабільність. І солідарна
система, і система фінансованих
планів пропонують вищі пенсії за
різних умов. Тоді як ринок праці
(зміни в робочій силі та продуктивF
ності) визначає розмір пенсій у соліF
дарній системі, ринок капіталу (реF
альний рівень дохідності капіталу) є
визначальним у фінансованій сисF
темі. Комбінація обох систем надає
можливість диверсифікувати джереF
ла фінансування майбутніх пенсій
між ринком праці й ринком капіталу і
збільшити стабільність системи в
цілому.
Витрати перехідного періоду. ЗаF
провадження другого рівня несе чиF
малі витрати на трансформацію. Якби
Словаччина не зберегла великої часF
тини надходжень від приватизації, заF
провадження найбільшого в Європі
другого рівня було б неможливим. ВеF

Організація економічного співробітництва та розвитку (2004 рік) попереджає: “При запровадженні другого рівня існує важливий аспект, що
стосується відшкодування з державного бюджету коштів основному (солідарному) рівню пенсійної системи. Сума може сягати приблизно
1% ВВП щороку в короткостроковій перспективі та, ймовірно, зростатиме впродовж наступних десятиріч. Поки не буде досягнуто згоди з
європейськими інституціями щодо виключення такої компенсації з поточних витрат, органи влади Словаччини мають робити важкий вибір
між відстроченням або звуженням реформи другого рівня, затримкою у забезпеченні відповідності до Маастрихтських критеріїв або
пошуком подальших способів зменшення витрат”.
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лику частину витрат перехідного
періоду можна профінансувати також
за рахунок заощаджень солідарної
системи, які можна створити через
обмеження їхньої щедрості (наприF
клад, за рахунок підвищення пенF
сійного віку або запровадження
менш щедрої індексації пенсій).
Демографічні кризи. Старіння наF
селення не знищує солідарну систеF
му – ефективною, але не дуже попуF
лярною відповіддю на нього може
бути підвищення пенсійного віку. ОдF
нак негативні демографічні очікуF
вання мають безпосередній вплив
на зменшення пенсій у солідарній сиF
стемі за інших рівних умов. З іншого
боку, накопичувальна система дає
змогу “експортувати” капітал до екоF
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номік зі стабільними або позитивниF
ми демографічними змінами та униF
кати негативних наслідків.
Автоматичні поправки. Не надF
звичайне втручання політиків, а диF
наміка основних економічних показF
ників має визначати регулярні зміни
в системі. Наприклад, індексація
розміру пенсій повинна відповідати
інфляції або зростанню заробітної
плати або обом цим показникам водF
ночас, а не чекати на рішення поліF
тиків, які мають схильність давати неF
реалістичні обіцянки. В оптимальноF
му варіанті індексація повинна відобF
ражати лише зміни в розмірі збільF
шених внесків.
Адміністративні витрати. АдміністF
ративні витрати будьFде вищі за приF

ватними, аніж за державними пенF
сійними планами. Вони особливо виF
сокі в разі приватних особистих
пенсійних рахунків.
Популярність другого рівня. КільF
кість людей, які переходять до другоF
го рівня, перевищила очікування і в
Польщі, і в Угорщині. Причиною є поF
ширена недовіра до державної
пенсійної системи та бажання заощаF
джувати на особистому пенсійному
рахунку. Цей аргумент робить запроF
вадження другого рівня легшим. ОдF
нак більша кількість людей, які переF
ходять до цієї системи, збільшує виF
трати перехідного періоду. Таким чиF
ном, треба розглянути питання врегуF
лювання процесу переходу до цієї сиF
стеми. 

Реформування системи охорони здоров’я

Реформування системи охорони
здоров’я в країнах Центральної
та Східної Європи
Лайош Бокрош,
Центральноєвропейський yніверситет
(Угорщина)

1. Спадщина
соціалістичної системи
охорони здоров’я
За часів соціалістичної системи
більшість, якщо не всі, послуг систеF
ми охорони здоров’я надавали дерF
жавні заклади відповідно до принциF
пу безоплатного універсального праF
ва на такі послуги. Ця система фінанF
сувалася за рахунок податків з фонду
заробітної плати (зазвичай розF
поділених між працедавцями та
працівниками), а державний бюджет
надавав чималі додаткові кошти від
імені тих, хто не мав доходу від
постійного місця роботи (діти, літні
люди, призовники, студенти, громаF
дяни, які перебували у відпустці з доF
гляду за дитиною та ін.). Вважалося,
що систему охорони здоров’я засноF
вано на концепції соціального страF
хування, що, своєю чергою, мало
представляти соціальну солідарність.
У цій системі існувало кілька
невід’ємних хиб.
Постійне й серйозне порушення
рівноваги між попитом і пропо F
зицією. Оскільки право на такі послуF
ги було номінально універсальним і
безоплатним,
більшість
людей
відвідували лікарів і вимагали лікуF
вання стільки, скільки вважали за
потрібне. Попит на комплексні й доF
рожчі послуги неухильно зростав,
тимчасом як можливості надання таF
ких послуг і фінансові ресурси для їх
забезпечення завжди були обмежеF
ними. Звичайно, у результаті виникаF
ли довгі черги, а час очікування на
складні та дорогі операції постійно
зростав. Водночас якість майже всіх
послуг суттєво погіршувалася.
Принцип соціальної солідарності
зазнав невдачі через те, що до F
ступність та якість послуг не були

однаковими для всіх. Люди, які мали
гроші та/або зв’язки, пільги чи
вплив, могли отримати медичні поF
слуги без черги, використовуючи
свою владу та зловживаючи нею.
Роблячи це, вони вимагали кращого
обслуговування, що, зважаючи на
обмежену кількість загальних фінанF
сових і людських ресурсів у системі
охорони здоров’я, призводило до поF
дальшого зменшення доступності та
погіршення якості медичних послуг
для пересічних громадян.
Відсутність зв’язку між внесками
на соціальне страхування та матеріF
альними вигодами. Громадяни, відчуF
ваючи, що вони мають заплатити за
кращу якість послуг і швидше обслуF
говування, починали ставити під
сумнів доцільність сплати податків і
зборів, які вираховували з їхньої
зарплати. У системі універсального
соціального страхування не було
персонального обліку, тобто було неF
зрозуміло, хто сплатив за такі послуF
ги, а хто ні. Уникати сплати внесків
на соціальне страхування було легко
й виправдано також для тих, хто не
мав зв’язків і грошей для того, щоб
не стояти в чергах. Це й далі підриваF
ло фінансову рівновагу в системі
охорони здоров’я та її здатність наF
давати поштовх до такого необхідноF
го соціального вирівнювання. ЛегіF
тимність такої системи охорони здоF
ров’я опинилася під загрозою.

2. Перші реформи
системи охорони
здоров’я в країнах
Вишеградської групи
Коли перші демократично обрані
уряди прийшли до влади, приватиF
зацію було поставлено чи не на перF

ше місце у порядку денному державF
ної політики. Однак приватизація
соціальних послуг, зокрема в системі
охорони здоров’я, вважалася дисF
кусійним питанням. Самі лікарі також
не були одностайними щодо того, яка
частина їхньої роботи має керуватися
ринковими законами.
Приватизація послуг терапевтів.
Реформи почалися з приватизації
діяльності терапевтів, так званих
“сімейних лікарів” – зазвичай це перF
ша точка контакту пацієнтів із систеF
мою охорони здоров’я. Здебільшого
приватизація не потребувала продаF
жу складного обладнання – необхідна
була лише нова система ліцензування
такої діяльності. Вважали, що цей перF
ший рівень послуг системи охорони
здоров’я найкраще надають лікарі, які
отримали ліцензії від органів місцевоF
го самоврядування найнижчого рівня.
Таким чином, органи місцевого самоF
врядування найнижчого рівня отриF
мали також право видавати ліцензії
та проводити конкурси на право зайF
матися лікарською практикою там, де
потенційно існувало більше одного
кандидата на посаду.
Фінансування діяльності тераF
певтів змінилося на краще. Хоча
лікарі й повинні були збирати страF
хові картки пацієнтів, де визначалиF
ся мінімальні та максимальні обмеF
ження щодо обслуговування, вони
також отримували компенсацію від
органів місцевого самоврядування
за кожного пацієнта. Тепер пацієнти
здобули право вибирати між достатF
ньою кількістю дипломованих ліF
карів, що зумовило певний рівень
конкуренції й, таким чином, стимулюF
вало поліпшення якості послуг.
Вільний допуск приватного капіF
талу до системи охорони здоров’я.
Іншим важливим аспектом перших
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реформ була можливість створюваF
ти нові заклади охорони здоров’я,
що надавали послуги будьFякого
рівня: приватні підприємства у власF
ності однієї особи, партнерства, тоF
вариства з обмеженою відповіF
дальністю для терапевтів або приF
ватні клініки для лікування пацієнтів
амбулаторно й стаціонарно. Однак
ці нові заклади залишилися на
узбіччі системи охорони здоров’я,
бо люди не мали достатньо грошей
для оплати всіх медичних послуг, а
більшість з тих, хто міг собі це дозвоF
лити, досі могли використовувати
свої зв’язки та вплив для отримання
послуг доволі прийнятної якості в
державних закладах охорони здоF
ров’я за рахунок фонду соціального
страхування. Однак приватний
капітал знаходив привабливі ринF
кові ніші, особливо у високотехноF
логічних послугах амбулаторного й
стаціонарного лікування пацієнтів.
Що більше, державні фонди соціальF
ного страхування почали частково
сплачувати за певні послуги, які
пропонували приватні клініки, адже
це полегшувало тягар для державF
них закладів охорони здоров’я, які
уже були занадто перевантажені.
Вдосконалення управління фон F
дами соціального страхування. РаF
ціоналізація надлишкової інфрастF
руктури (наприклад, зменшення кільF
кості ліжкоFмісць у лікарнях, остаточF
на трансформація лікарень у санаF
торії та/або будинки для літніх людей)
не дала відчутних результатів (через
запеклу політичну опозицію та опір
самих лікарів). Окрім того, більшість
лікарів чинили опір втраті свого стаF
тусу державних службовців з усіма
відповідними привілеями та пільгаF
ми. Попри це, влада успішно вдоскоF
налювала управління й адмініструF
вання у фондах страхування здоF
ров’я, що зазвичай є найбільшими
позабюджетними фондами (після
пенсійних).

3. Спільні платежі
як спосіб обмежити
надлишковий попит
Власне лише в Словаччині владі
вдалося запровадити систему спільF
них платежів і за візити до тераF
певтів, і за відвідання закладів, що
пропонують амбулаторне лікування,
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а також для плати за день стаціонарF
ного лікування в лікарні (незмінна
фіксована плата за основні послуги).
Виявляється, це досить важливо для
обмеження зайвих візитів, медичних
оглядів і рецептів; це само собою
призводить до зменшення зловжиF
вання ліками – дуже поширеного
явища в країнах Вишеградської груF
пи. Згідно з концепцією спільних плаF
тежів, сума коштів, яку витрачають
на систему охорони здоров’я, обмеF
жена, бо індивідуальні внески дуже
символічні й існує багато винятків,
особливо для бідних і літніх людей.
Така система намагається не покриF
ти значну частину витрат, а зробити
населення чутливим до витрат загаF
лом. Словацька система вже довела
свої переваги в цьому аспекті. Інші
країни, такі як Польща та Угорщина,
запровадили системи оплати за краF
щу якість і комфортніше розміщення
в лікарнях (як, наприклад, одномісні
палати з телевізором і телефоном тоF
що). Хоча роль таких платежів у заF
гальному фінансуванні невисока, воF
ни можуть виявитися важливими для
деяких лікарень, і, звісно, завдяки
цій системі вже поліпшено рівень виF
користання інфраструктури у багаF
тьох закладах.

4. Визначення основних
і додаткових послуг
Недавно парламент Словаччини
затвердив шість основних законодавF
чих актів у цій сфері. Уперше в історії
економіки перехідного періоду ці заF
кони намагаються окремо визначити
так звані основні й додаткові послуги
у сфері охорони здоров’я та забезпеF
чити їх надання відповідно завдяки
державному фінансуванню, що баF
зується на податках, і обов’язковому
особистому страхуванню здоров’я.
І хоча наразі цей перехід залишається
дуже важким процесом і не обходитьF
ся без суттєвого політичного втручанF
ня, важливість цієї ідеї – відокремF
лення цих двох наборів медичних поF
слуг – не можна недооцінювати.
Уперше широкий загал змушений
прийняти той факт, що обсяг медичних
послуг, які фінансуються за рахунок
держави, не безмежний, і універсальF
не право на отримання медичних поF
слуг не означає “священного” права
громадян отримувати всі види медичF

них послуг безкоштовно. Ця частина
нового законодавства також має
важливі наслідки і для Конституції, бо
Конституція Словаччини дуже широко
гарантує права кожного громадянина
на охорону здоров’я.

5. Укладання каталогу
та класифікації
медичних послуг
Нове законодавство Словаччини
надає уряду повноваження створити
комісію, яка описуватиме всі хвороF
би, ставитиме діагноз, а також виF
значатиме чітку терапію в кожному
окремому випадку (у Словаччині цей
процес називають укладанням катаF
логу). Це необхідно для того, щоб сиF
стема страхування (і державна, і приF
ватна) змогла оцінити свої фактичні
фінансові зобов’язання, а також щоб
лікарі могли підраховувати, яку суму
страхового доходу вони мають право
отримати в кожному окремому виF
падку обстеження та лікування. КлаF
сифікація медичних послуг, своєю
чергою, є конче необхідною для
пацієнтів – вона визначатиме частку
їхньої оплати (і через страхування, і
через спільні платежі). Здебільшого
медичні послуги фінансуватимуть з
кількох джерел, а саме: частку варF
тості оплачуватиме держава, іншу чаF
стку покриватимуть за рахунок
обов’язкового страхування, а залиF
шок – завдяки спільним платежам,
що означає приватні платежі на місці
надання медичних послуг. Такий
спосіб класифікації послуг має на
меті знайти динамічну рівновагу не
лише у фінансових потоках, а й, що
важливіше, між самодопомогою та
соціальною солідарністю.

6. Багаторівнева
система фінансування
медичних послуг
з обов’язковим
приватним медичним
страхуванням
Хоча реформи в Словаччині досі
не дотягують до створення дієвої сисF
теми обов’язкового приватного страF
хування, уряди, що розробляють довF
готривале реформування, повинні
замислитися над таким кроком. Ця
система може бути аналогічною до

Реформування системи охорони здоров’я
тієї, що вже є поширеною практикою
в реформованих системах пенсійноF
го забезпечення: багаторівнева сисF
тема фінансування, в якій беруть
участь потужні приватні заклади, що
захищають інтереси пацієнтів і водF
ночас конкурують за їхні гроші. З чаF
сом, коли новостворена система наF
гляду за страхуванням здоров’я наF
бере сили та досвіду, дедалі більше з
того, що зараз покриває державне
страхування, можна передавати конF
куруючим одна з одною приватним
компаніям, які займаються медичF
ним страхуванням. Це має також поF
силити ефективність і результаF
тивність діяльності державних фондів
медичного страхування, бо методи
управління й нагляду, які існують у
приватному секторі, можна також поF
ширити і на державний. Ця ідея залиF
шається актуальною навіть в умовах
стрімкого впровадження інновацій в
охороні здоров’я, що робить завданF
ня класифікації медичних послуг перF
манентним; відповідно, визначення
виправданого рівня витрат завжди
буде доволі суб’єктивною справою.

7. Конкуренція серед
закладів стаціонарного
й амбулаторного
лікування
Зараз постійно точаться запеклі
дискусії щодо приватизації лікарень і
клінік, які пропонують амбулаторне
лікування. Це було однією з основних
пропозицій уряду Угорщини, але ноF
вий закон щодо цього питання, на
жаль, було швидко усунено рішенням
Конституційного суду. Важливо нагоF
лосити, що питання форми власності
закладів вторинної (спеціалісти) та
третинної (інтенсивна терапія на
стаціонарі) медицини менш важливе,
ніж питання їхнього фінансування.
Без підтримки жорсткої конкуренції
серед лікарень і клінік неможливо
поліпшити якість послуг, які вони наF
дають; інакше їх взагалі не цікавитиF
ме питання контролю за рівнем виF
трат. Конкуренцію можна створити
завдяки вільному входу на цей ринок
і виходу з нього, а також лібералізації
прав власності – при цьому не
обов’язково вимагати приватизації
наявних медичних закладів. Тоді
пацієнти матимуть свободу вибору

серед закладів вторинної й третинної
медицини, тимчасом як останні поF
винні бути зобов’язаними приймати
всіх людей, які застрахували здоF
ров’я належним чином, і мати право
відмовляти всім тим, хто не має наF
лежного страхування. (Державні
фонди медичного страхування покриF
ватимуть усі витрати на медичні поF
слуги в ситуаціях, що загрожують
життю, наприклад, нещасні випадки,
катастрофи, епідемії, терористичні
акти тощо.)

8. Децентралізація
вторинної й третинної
медицини
Найімовірніше, більшість лікаF
рень та амбулаторних клінік залиF
шаться в руках або місцевих, або
реґіональних органів влади, бо наF
дання медичних послуг завжди було
одним з найважливіших складників
самоврядування (іншою є початкова
та середня освіта). Такий результат
можна лише посилити реформами
місцевого самоврядування, якщо ці
реформи буде спрямовано на ствоF
рення більших одиниць на найнижчоF
му рівні органів самоврядування.
У країнах Вишеградської групи, зокF
рема в Польщі, уряд вирішив децентF
ралізувати управління державними
фондами медичного страхування. Як
наслідок, лікарні та великі заклади
амбулаторного лікування зараз підF
порядковуються місцевій владі
реґіонального рівня. У країнах, менF
ших за розміром, наприклад, у СлоF
ваччині, Угорщині й Чехії, немає такоF
го очевидного рівня прив’язки упF
равління великими медичними заF
кладами в ієрархії державного упF
равління, але децентралізація тут таF
кож можлива й бажана (відповідно
до принципу субсидіарності в ЄвроF
пейському Союзі).

9. Попередні думки щодо
реформування системи
охорони здоров’я
в Україні
Україна є великою країною, за
кількістю населення та економічним
потенціалом схожа на Польщу, але
без перспективи приєднання до
Європейського Союзу в найближчоF

му майбутньому. Це і спрощує, і водF
ночас ускладнює реформування сиF
стеми охорони здоров’я.
Недавно Україна досягла доволі
великих економічних успіхів. Реальне
зростання досягло безпрецедентно
високого рівня, великою мірою
відновлено фінансову рівновагу. НаF
став час звернути увагу на структурні
питання державних фінансів, які таF
кож можуть підтримати фінансову
стабільність в довгостроковому пеF
ріоді.
Зараз Україна може собі дозвоF
лити витрачати набагато більше
коштів на підтримку та поліпшення
загальних стандартів державної сиF
стеми охорони здоров’я, зокрема на
напрямах запобігання епідемій, таF
ких як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, пропаF
гування відмови від куріння й пиF
яцтва та ін. Це необхідно для боротьF
би з демографічним спадом, а також
для подовження очікуваної триваF
лості життя нових поколінь. Первинна
медицина повинна мати краще обF
ладнання для виявлення тяжких хвоF
роб і точнішого визначення правильF
ного лікування пацієнтів у закладах
вторинної й третинної медицини.
Цілком доречно також розглянути
запровадження спільних платежів за
відвідання лікарів, хоч би якими симF
волічними вони були. Цей крок важлиF
вий для запобігання зловживанню
первинною медициною та зменшення
темпів зростання вживання (й злоF
вживання) ліків за рецептами. На доF
даток треба сказати, що подальша деF
централізація фінансування закладів
амбулаторного й стаціонарного лікуF
вання необхідна для того, щоб поліпF
шити управління й контроль за цими
установами. Після проведення обеF
режного планування та аналізу можна
розглядати запровадження обов’язF
кового приватного медичного страхуF
вання. Воно має суттєво поліпшити
обізнаність населення щодо вартості
медичних послуг і забезпечити достатF
ньо стимулів до самодопомоги. СтраF
хові компанії з приватним фінансуF
ванням та управлінням повинні конкуF
рувати за гроші пацієнтів, тимчасом
як заклади вторинної й третинної меF
дицини – за контракти зі страховикаF
ми. Якщо за пацієнтами стоять вплиF
вові професіонали, позицію пацієнтів
стосовно лікарів можна відчутно
поліпшити, і, таким чином, якість поF

15

Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
слуг має також суттєво підвищитися.
Фінансування системи охорони
здоров’я також має змінюватися з
плином часу. Внески на охорону здоF
ров’я, які сплачують працедавці, поF
трібно зменшити, й загальна сума таF
ких внесків має відповідати вартості
надання основних медичних послуг
для всього зайнятого населення. Усі
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доходи громадян потрібно обкладати
єдиною низькою ставкою податку для
системи охорони здоров’я, щоб підF
тримувати соціальну солідарність у
системі. Окрім того, усі громадяни маF
ють вибирати між конкурентними
страховиками здоров’я й купувати
різний рівень покриття витрат на меF
дичне обслуговування для себе і своїх

сімей. Державний бюджет, зрозуміло,
залишиться відповідальним за наданF
ня коштів державним фондам медичF
ного страхування і приватним страхоF
викам від імені всіх людей, які не маF
ють постійного доходу, наприклад гроF
мадян, які перебувають у відпустці з
догляду за дитиною та ін. 

Реформа системи оподаткування

Реформи системи оподаткування
в країнах Вишеградської групи
та значення цих реформ
для ситуації в Україні
Мачей Грабовський,
Гданський інститут ринкової економіки
(Польща)

Короткий опис систем
оподаткування країн
Вишеградської групи
Країни Вишеградської групи, а саF
ме Польща, Словаччина, Угорщина та
Чехія, створили порівняно розвинені
системи оподаткування, які викорисF
товують усі основні податки. Цей проF
цес головним чином завершився в
середині 1990Fх років. РеформуванF
ня системи оподаткування не відбуF
валося у вакуумі, а було частиною
процесу трансформації та стратегії
цих країн щодо вступу до ЄвропейF
ського Союзу (ЄС). Таблиця, наведеF
на нижче, надає основну інформацію
про системи оподаткування та деF
монструє різницю між системами
оподаткування цих країн.

Зважаючи на те, що ЄвропейF
ський Союз здійснює гармонізацію
непрямих податків й усі країни ВишеF
градської групи мали однакову страF
тегічну мету – вступ до ЄС, різниця в
режимах оподаткування не є незначF
ною, однак перебуває в рамках, узгоF
джених ЄС. Система оподаткування
Словаччини найбільш проста й має
незначну кількість ставок і податкоF
вих пільг. Три інші країни досі мають
кілька ставок податку з доходів фізичF
них осіб. Найбільша ставка податку
на прибуток підприємств у Чехії, але
процес її зниження ще не завершено.
Угорщина першою започаткувала
податкову реформу наприкінці 1980Fх
років, запровадивши всі три основні
податки – ПДВ, податок на прибуток
підприємств і податок з доходів фізичF

них осіб. Інші країни Вишеградської
групи наслідували цей приклад і вже
1994 року застосовували ці податки.
Треба зазначити, що Україна заверF
шила цей процес 1992 року.

Основні напрями
реформування
Після 1994 року можна було спосF
терігати три основні процеси. Перший
стосувався збільшення надходжень
від непрямих податків і зменшення
надходжень від прямих податків, в осF
новному від податку на прибуток
підприємств. Головні аргументи на коF
ристь такої стратегії – зниження ризиF
ку зменшення надходжень упродовж
періодів сповільнення економіки та
забезпечення більшої об’єктивності в

Таблиця 1. Основні риси податкових режимів країн Вишеградської групи
Польща

Словаччина

Угорщина

Чехія

19

3, 15, 25

5 та 19

35 000 євро

35 000 євро

35 000 євро

бензин 320,28 євро/1000 л

375,53 євро/1000 л

407,56 євро/1000 л

339,90 євро/1000 л

дизельне пальне 249,62 євро/1000 л

331,30 євро/1000 л

334,71 євро/1000 л

312,00 євро/1000 л

1,21 євро/100 л

1,654 євро/100 л

0,752 євро/100 л

605,70 євро/100 л

756,05 євро/100 л

830,95 євро/100 л

19

16

28

19

20, 30, 40

15, 20, 25, 32

Режим сплати ПДВ
ставки податку, % 3, 7, 22
межа обороту* 10 000 євро
Акцизні податки

пиво 1,5 євро/100 л
алкогольні напої 962,59 євро/100 л
Податок на прибуток підприємств
ставки податку, % 19
Податок з доходів фізичних осіб
ставки податку, % 19, 30, 40
Примітка: ПДВ – податок на додану вартість.

* ПДВ сплачують лише тоді, коли оборот підприємства сягає визначеної межі.
Джерело: таблиця акцизного збору, Європейська комісія, травень 2004 року; ставки ПДВ, що застосовуються в країнах – членах ЄС
станом на 1 вересня 2004 року, DOC/2008/2004FEN
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Таблиця 2. Податкові надходження у країнах Вишеградської групи
у 1999–2002 роках, % ВВП
Загалом
у тому числі:
Податок з
доходів
фізичних
осіб

Податок на
прибуток
підприємств

ПДВ

Акцизний
збір

Соціальні
внески

Мито

Податок на
нерухомість

Інші
податки

Польща

33,6

4,6

1,8

7,4

4,0

9,6

0,6

1,2

4,4

Словаччина

31,0

3,5

2,0

7,4

2,9

12,7

0,4

0,2

1,9

Угорщина

37,6

7,5

2,4

8,4

3,6

11,3

0,8

0,2

3,4

Чехія

36,4

4,8

3,2

5,6

3,5

15,0

0,5

0,3

3,5

Джерело: Мітра, Прадіп і Ніколас Стерн. “Системи оподаткування в перехідних економіках” (Tax Systems in Transition), робочий документ
Світового банку щодо дослідження політики № 2947, січень 2003 року

системі оподаткування (докладніше
див. Таблицю 4). У цілому країни зниF
зили ставки податку на прибуток
підприємств і зараз мають ставки
нижчі, ніж у середньому в ЄвропейсьF
кому Союзі. Водночас вони зазвичай
зберігали незмінною ставку ПДВ, але
скасували пільги щодо його сплати і
збільшили ставки акцизних зборів.
Деякі країни, наприклад УгорщиF
на, дуже активно надавали спеціF
альні податкові пільги для великих заF
кордонних інвесторів. Ці процедури
виявилися шкідливими й суперечили
правилам надання державної допоF
моги, затвердженим Європейською
комісією; їх було скасовано до 1 травF
ня 2004 року.
Другий процес мав зробити систеF
му оподаткування сумісною із законоF
давством Європейського Союзу. ЦьоF
го можна було досягти, наприклад, чеF
рез підвищення ставок акцизних поF
датків до мінімального рівня, якого
вимагав ЄС, і скасування пільг щодо
сплати ПДВ. Цей процес було розтягF
нено на багато років для уникнення
інфляційних шоків.
Третій процес було розпочато для
збільшення складності системи опоF

даткування через збільшення різноF
манітних пільг для того, щоб забезпеF
чити досягнення різноманітних соF
ціальних та економічних цілей, наF
приклад, збільшити попит на освіту,
будівництво житла, витрати на наукоF
воFдослідні роботи тощо. Це призвеF
ло до високих витрат на виконання
цих положень, проблем інтерпретації
законодавства і зловживань платF
никами податків. Лише Словаччина
була здатна великою мірою подолати
цю проблему через запровадження
єдиної фіксованої ставки ПДВ і одноF
часне анулювання більшості податкоF
вих пільг. Проблему перевантаження
системи оподаткування спеціальниF
ми задачами було посилено сумF
новідомими змінами системи оподатF
кування впродовж процесу обговоF
рення бюджету. Це означає, що
більшість важливих поправок до
різноманітних законодавчих актів
про оподаткування було затверджеF
но впродовж обговорення законів
про бюджет. Ці зміни мали на меті заF
доволення різних потреб, що було заF
значено вище. Податок з доходів гроF
мадян зазнав особливо багато змін,
але і зміни до ПДВ, і до податку на

Таблиця 3. Частка податкових і неподаткових
надходжень уряду та органів
самоврядування в структурі ВВП
1999–2002 роки

1999–2002 роки

% ВВП

% ВВП

Польща

40,4

Угорщина

44,0

Словаччина

40,4

Чехія

41,1

Джерело: Мітра, Прадіп і Ніколас Стерн. “Системи оподаткування в перехідних
економіках” (Tax Systems in Transition), робочий документ Світового банку щодо
дослідження політики № 2947, січень 2003 року
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прибуток підприємств були також
суттєвими й важливими в усіх чотиF
рьох країнах. Цей процес зробив сисF
тему оподаткування непередбачуваF
ною й дорогою і для податкових
служб, і для платників податків.
В останні роки (з 2000 року) можF
на було спостерігати тенденцію обмеF
жувати спеціальні режими та пільги в
системі оподаткування. Ця тенденція
має на меті зменшення ставок поF
датків, головним чином податку на
прибуток підприємств і податку з доF
ходів фізичних осіб. Це означає, що
до принципу ефективності системи
оподаткування знову почали ставиF
тися серйозно.
(Nota bene: принцип ефективності
передбачає систему оподаткування,
в якій рішення економічних агентів
не залежать від податків. Іншими
словами, якби системи оподаткуванF
ня не існувало, економічні рішення
були б такими самими.)
Питанням системи оподаткування
присвячено велику увагу в основних
законодавчих актах, а саме: КонстиF
туція Польщі передбачає, що запроF
ваджувати податки може лише парF
ламент. Таким чином, згідно з податF
ковим законодавством, повноваF
ження виконавчої влади обмежено
лише до технічних елементів системи
оподаткування. Це обмежує можлиF
вості запровадження змін до законоF
давчих актів щодо оподаткування,
але не вирішує проблеми повністю.

Основні проблеми
Адміністрування податків стало
одним з найважливіших питань реF
форм системи оподаткування. ПодатF

Реформа системи оподаткування
ки відігравали досить незначну роль у
плановій економіці. Вони були частиF
ною системи розподілу поряд з фіксоF
ваними цінами, субсидіями та кредиF
тами. Кількість платників податків буF
ла низькою, а ступінь свободи дії поF
даткових інспекторів – високим.
Платники податків, здебільшого дерF
жавні підприємства, не мали вагомих
економічних стимулів зменшувати
свої податкові зобов’язання (читай:
шукати недогляди в податковому заF
конодавстві). Ця ситуація радикальF
ним чином змінилася впродовж пеF
рехідного періоду. Зараз існує багато
приватних компаній, які працюють у
ринкових умовах і таким чином мають
сильну мотивацію для зменшення
своїх податкових зобов’язань.
Витрати на реформи в системі
оподаткування включали також виF
трати податкових органів на навчанF
ня персоналу та капіталовкладення
на першому етапі податкової рефорF
ми. У цьому питанні є ще один аспект.
Витрати й ефективність адмініструF
вання податків залежать від якості
навчання персоналу та обладнання
податкових адміністрацій, а також
від системи податків, системи оскарF
ження рішень податкових інспекF
торів у судах і положень про роботу
державних службовців. Недостатньо
добре розроблені правила оподаткуF
вання, які є незрозумілими та неодF
нозначними, збільшують витрати
платника податків на виконання заF
конодавчих норм. Водночас податF
кові органи характеризуються ризиF
ком корупції, а витрати на їх утриманF
ня досить високі.
Проблема складного і нечіткого
податкового законодавства залиF
шається, мабуть, найбільш важливою
в цих країнах, за винятком СловаччиF
ни, яка вдалася до широкомасштабF
ної реформи системи оподаткування
2004 року. Словаччина запровадила

єдину ставку податку з доходів фізичF
них осіб на рівні 19% і скасувала
більшість податкових пільг. Водночас
було запроваджено єдину ставку
ПДВ. Це означало, що пільгову ставку
повністю скасовано, а всі товари й
послуги оподатковуватимуть за єдиF
ною 19%Fвою ставкою. ВрештіFрешт,
ставку податку на прибуток підприF
ємств було зменшено до 19% для
відповідності ставці податку з доF
ходів фізичних осіб.
Ця проблема певною мірою обF
межена судами з адміністративних
питань, які можуть скасувати або
змінити адміністративні рішення поF
даткових інспекторів. Утім, великою
проблемою залишається інтерпреF
тація податкових нормативноFправоF
вих актів.
Створення органів місцевого саF
моврядування – важлива частина
процесу трансформації. Їм було делеF
говано зобов’язання держави, але
власні фінансові надходження були
забезпечені не повною мірою. МісF
цеві податки забезпечували лише неF
значні доходи органів місцевого саF
моврядування, і трансферти з дерF
жавного бюджету залишаються осF
новним джерелом надходжень. Що
більше, правила надання трансF
фертів постійно змінюються, що обF
межує спроможність органів місцеF
вого самоврядування планувати баF
гаторічні проекти.
Відношення податкових надходF
жень до ВВП у всіх країнах дуже висоF
ке, зважаючи на їхній рівень екоF
номічного розвитку. Водночас вони
мають бюджетний дефіцит. Це ознаF
чає, що зменшувати податкові надхоF
дження через зменшення податкоF
вих ставок чи бази оподаткування
потрібно поступово й дуже обережно.
Список податків і зборів, що місF
тяться в системах оподаткування
країн Вишеградської групи, дуже довF

гий. Деякі з них приносять вкрай неF
значні державні надходження й водF
ночас зумовлюють високі витрати на
виконання податкового законодавF
ства й адміністрування.
Узгодження податкового законоF
давства (або, як каже ЄС, податкова
інтеґрація) може бути чинником, який
здатний обмежити варіанти подальF
ших кроків у реформуванні системи
оподаткування, навіть якщо нову
директиву не буде ухвалено. Для цьоF
го існує кілька шляхів. ПоFперше,
країни – члени ЄС можуть застосовуF
вати тиск на інші країни, щоб обмежиF
ти податкову конкуренцію, наприF
клад, щодо податку на прибуток
підприємств. ПоFдруге, ЄвропейF
ський Суд ухвалив кілька рішень щодо
систем оподаткування, які ґрунтуютьF
ся на правилах недискримінації та
вільного руху капіталу, товарів, послуг
і робочої сили, що містяться в ДогоF
ворі про заснування Європейського
Співтовариства. У результаті ЄвроF
пейський Суд захищає ці правила та
забороняє деякі податкові рішення,
що перешкоджають їх виконанню.
Однак національні органи викоF
навчої влади можуть провадити дерF
жавну політику щодо спроможності
адміністрування податків і вдосконаF
лення податкового законодавства.

Уроки реформ
1. Країни Вишеградської групи мали
повноцінну стратегію для свого
перехідного періоду принаймні з
часу підписання угоди про вступ
до ЄС. Було зрозуміло, яке саме
інституційне середовище потрібно
створити. Таким чином, перспекF
тива вступу до ЄС впливала не лиF
ше на розроблення деяких рішень
щодо непрямого оподаткування, а
й також на процес підвищення
спроможностей адміністрування

Таблиця 4. Основні надходження від податків упродовж періоду трансформації, % ВВП
Податок з доходів фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

ПДВ + акцизні збори

1991–1995

1999–2002

1991–1995

1999–2002

1991–1995

1999–2002

Польща

8,2

4,6

4,4

1,8

10,2

11,4

Словаччина

5,5

3,5

7,7

2,0

12,5

10,3

Угорщина

7,0

7,5

3,5

2,4

11,6

12,0

Чехія

5,0

4,8

5,3

3,2

11,5

9,1

Джерело: “Нова Європа. Доповідь про перетворення” (New Europe. Report on Transformations). Криниця, 2004 рік, Instytut Wschodni
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податків і створення інституційноF
го середовища. Це, мабуть, був
найважливіший чинник реформуF
вання системи оподаткування. УкF
раїна ратифікувала угоду про ствоF
рення Єдиного економічного проF
стору між Білоруссю, Казахстаном,
Росією та Україною 2004 року і
водночас чітко заявила про своє
бажання набути членства в ЄвроF
пейському Союзі. Такий дуалізм у
виборі стратегічних цілей ускладF
нить реформи в системі оподаткуF
вання. Для країн Вишеградської
групи чітка політична перспектива
була чинником прогресу в рефорF
муванні податкової системи.
З іншого боку, Україна належним
чином застосовує основні податки
і не повинна замінювати їх або заF
проваджувати нові основні податF
ки. Такі кроки зменшили б інвесF
тиційну привабливість країни та
зробили б систему оподаткування
непрозорою.
2. Основним досягненням цих країн
було переміщення основної частиF
ни бюджетних надходжень з пряF
мих податків, головним чином поF
датку на прибуток, до непрямих
податків, головним чином ПДВ та
акцизних зборів. Це зменшило риF
зик різких коливань бюджетних
доходів упродовж економічного
циклу та забезпечило більшу екоF
номічну ефективність системи
оподаткування. Це також допоF
могло залучити іноземних інвесF
торів. За останні роки Україна
суттєво зменшила свої надходF
ження від податку на прибуток
підприємств. Однак країна досі
має потенціал для подальшого
зниження ставок. Чинна ставка
податку на прибуток підприємств
в Україні досі занадто висока
порівняно із сусідніми країнами.
3. В останні роки існує чітка тенF
денція до розширення бази опоF
даткування та зменшення верхніх
граничних ставок податків на доF
ходи. Такі кроки (збільшення проF
зорості в системі оподаткування)
вважають ефективнішими інструF
ментами для залучення іноземних
інвесторів, ніж податкові канікули
для інвесторів. Україна також моF
же запроваджувати таку політику.
4. У більшості країн Вишеградської
групи досі наявні численні проF
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блеми в системах оподаткування.
Найважливіші з них – неодноF
значність законодавства та хиби
адміністрування податків. Ці проF
блеми посилюються дуже частиF
ми поправками до законодавчих
актів щодо оподаткування, які ухF
валюють принаймні раз на рік.
5. Проблему адміністрування поF
датків вирішували технічними меF
тодами, зокрема навчанням праF
цівників, найманням персоналу, а
також забезпеченням новим обF
ладнанням. Ухвалено також деякі
законодавчі рішення, спрямовані
на забезпечення захисту прав
платників податків. НайважлиF
вішим з них є те, згідно з яким осF
карження рішення податкових орF
ганів, що вважалося остаточним
за умов адміністративного правоF
порядку, можна подати до суду з
адміністративних питань. Таке
рішення має принаймні дві переF
ваги. ПоFперше, права платників
податків захищають від сваволі
податкових інспекторів. ПоFдруге,
пояснення суду слугує інтерпреF
тацією законодавчих актів щодо
оподаткування. У Польщі існує
14 реґіональних судів з адміністраF
тивних питань і Верховний Суд з
адміністративних питань. ПриF
близно 40% рішень податкових
адміністрації анулюють суди. Таке
вирішення проблем може бути коF
рисним для України.
6. Проблему неоднозначності податF
кового законодавства можна
зменшити через ухвалення конF
ституційного положення про те, що
парламент (Верховна Рада) не моF
же збільшувати дефіцит державF
ного бюджету, який було визначеF
но Кабінетом Міністрів у проекті
державного бюджету, включаючи
запровадження нових податкових
пільг. Це не усуває всіх ризиків ухF
валення нечітких поправок до заF
конодавчих актів щодо оподаткуF
вання. Україна може запозичити
досвід Словаччини щодо того, як
зробити свою систему оподаткуF
вання простою й прозорою (певF
ною мірою це вже зроблено).
7. Існує також важлива проблема
щодо того, як оподатковувати малі
підприємства. На це питання неF
має універсальної відповіді. РеF
формування принципів оподаткуF

вання малого бізнесу в Угорщині,
що почалося 2004 року, може бути
добрим прикладом для наслідуF
вання. Можна взагалі запровадиF
ти податок з простою базою опоF
даткування (наприклад, прибутки
або кількість працівників). Згідно
із Законом XLIII 2002 року, УгорF
щина спростила стягнення податF
ку для підприємців, максимальна
річна виручка яких не перевищує
15 мільйонів форинтів, включаюF
чи ПДВ, та які працюють приF
наймні два роки за тим самим
правовим статусом. Ставка податF
ку дорівнює 15%, вона заміняє
ПДВ, податок на автомобільний
транспорт підприємств, податок
на дохід приватного підприємця,
оподаткування дивідендів, подаF
ток на прибуток підприємств. На
цей час система оподаткування в
Україні залишається занадто
складною, незрозумілою й дороF
гою для утримання.
8. Проблему податкового шахрайстF
ва, наприклад відшкодування
ПДВ, можна вирішити завдяки заF
провадженню обміну інформаціF
єю з податковими адміністраціяF
ми інших країн. Добрим приклаF
дом є існування спеціального
адміністративного
підрозділу,
який має справу з великими платF
никами податків, включаючи ексF
портерів. Зокрема Україна має
вирішувати проблему накопиченF
ня великих заборгованостей щодо
відшкодування ПДВ. Однак перF
ший крок треба зробити в напрямі
великих платників податків.
9. Існує безліч проблем щодо повноF
важень податкових інспекторів,
наприклад, щодо скасування
та/або відстрочення стягнення
податкових зобов’язань. ПодаткоF
ва підтримка є частиною державF
ної допомоги, і, таким чином, у
країнах Вишеградської групи вони
регулюються законодавством ЄС.
Такі проблеми існують і в Україні.
Повноваження працівників поF
даткових служб повинні бути обF
меженими на кожному рівні
адміністративної системи.
10. Оподаткування енергоносіїв велиF
кою мірою узгоджено в ЄвроF
пейському Союзі, передбачено таF
кож подальші кроки в цій сфері
(наприклад, запровадження акF

Реформа системи оподаткування
цизного збору на електроенерF
гію). Оподаткування енергетичних
ресурсів в Україні має дві хиби.
ПоFперше, держава не забезпечує
стягнення податків. ПоFдруге,
рівень оподаткування низький.
Підвищення податків на енергореF
сурси може супроводжуватися
зниженням податків на оплату
праці і, таким чином, цей крок моF
же виявитися сприятливим для
економіки.
11. “Тіньовий” сектор економіки поF
рівняно великий і відображає
слабкі місця системи адмініструF

вання податків, проблеми зі струкF
турою економіки, відсутність рівноF
ваги в економіці (безробіття й заF
великі обсяги малого підприF
ємництва) та великий регуляторF
ний тягар. Найкращий спосіб зменF
шити “тіньовий” сектор – забезпеF
чити адекватне й доцільне інстиF
туційне середовище, тобто чітку й
прозору правову систему, сильне й
спроможне адміністрування поF
датків, що створює конкурентні
ринки. Це легше сказати, ніж зроF
бити. На мій погляд, вартість зменF
шення “тіньового” сектору екоF

номіки (який складається з дуже
малих і малих підприємств та домоF
господарств) висока порівняно з
вигодами від такого кроку.
12. В Європі зростають надходження
від екологічних податків і зборів.
У майбутньому Україна може частF
ково перемістити джерела податF
кових надходжень з робочої сили
до природних ресурсів.
13. Кількість податків і зборів у країF
нах Вишеградської групи, зокреF
ма в Польщі, занадто висока за
будьFякими стандартами. Те саме
можна сказати й про Україну. 
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України

Реформування бізнес−середовища
в країнах Центральної Європи
Ян Младек,
депутат парламенту
(Чехія)
Мета такого реформування –
поліпшення продуктивності та збільF
шення темпів зростання ВВП у конF
кретній країні. Цим питанням приF
діляли увагу із самого початку трансF
формації посткомуністичних країн,
що почалася 1989 року. Право воF
лодіти основним капіталом, землею
та наймати людей стало першим, яке
було повернено після падіння коF
мунізму. Однак за останні п’ятнадF
цять років економічних перетворень
виявилося, що багато процесів куди
складніші, ніж вважала більшість люF
дей. Існує три основні способи, як
створити життєздатні підприємства:
1. Створення та розвиток малого й
середнього бізнесу.
2. Приватизація та трансформація
великих державних підприємств.
3. Надання підтримки прямим іноF
земним інвестиціям (ПІІ).
Грубо кажучи, можна вважати, що
відносний успіх країн Центральної
Європи залежить, головним чином,
від малого та середнього бізнесу і
прямих іноземних інвестицій. ПолітиF
ку підтримки прямих іноземних інвесF
тицій було розпочато в Угорщині ще
наприкінці 1980Fх років. Інші країни
реґіону почали повноцінно конкуруF
вати з Угорщиною за іноземні інвесF
тиції після 1998 року. Конкуренцію за
прямі іноземні інвестиції можна відоF
бразити на Графіку 1.
Інша історія успіху стосується маF
лого та середнього бізнесу. ЕкономічF
на свобода, отримана після падіння
комунізму, уможливила розвиток маF
лого та середнього бізнесу. Якщо поF
чинати з нуля, сам природний відбір
підприємницького таланту приносить
вигоди посткомуністичним країнам.
Малий і середній бізнес критично
важливий для двох сфер: зайнятості
та політичної стабільності. ПідприF
ємства малого та середнього бізнеF
су – головним чином ті, що надають
послуги й займаються виробництF
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вом, допомогли поглинути надлишок
трудових ресурсів із застарілого дерF
жавного сектору. Стабільність і демоF
кратія, серед іншого, також ґрунтуF
ються на існуванні підприємств малоF
го та середнього бізнесу. Лише демоF
кратія з великим прошарком підприF
ємців і власників може бути справді
стабільною. Існують країни з ринкоF
вою економікою, які мають ефекF
тивні великі компанії та невеличкий
прошарок власників і тому тяжіють
до нестабільності й авторитарних реF
жимів.
Приватизацію та трансформацію
великих підприємств навряд чи можF
на назвати успішною. Результати
діяльності таких компаній коливаютьF
ся між середніми та низькими показF
никами. Одне з досліджень, що проF
водилося в Чехії з 1999 року, засвідF
чило, що компанії з прямими іноземF
ними інвестиціями діють набагато
успішніше, ніж приватизовані за вауF
чери (приватизаційні сертифікати)
або продані місцевому бізнесу, а таF
кож ті, що залишаються в державній
власності.

Графік 1.

Незважаючи на всі спроби поліпF
шити менеджмент і корпоративне упF
равління в приватизованих або все
ще державних компаніях, успішного
досвіду замало.
Виходить, найкращих результатів
можна досягти заохоченням прямих
іноземних інвестицій і малого та сеF
реднього бізнесу. Однак дуже кориF
сними виявляються відповіді на такі
запитання:
1. Для кого вироблятимуть товари та
послуги нові компанії?
2. Де вони їх вироблятимуть?
3. Як вони їх вироблятимуть?
Відмінне бізнесFсередовище ніF
чого не варте, якщо не існує ринку
для збуту продукції. Це означає, що
серед компаній з прямими іноземниF
ми інвестиціями найкращими є ті, які
обслуговують зовнішні ринки. Ті, що
обслуговують внутрішні ринки, заF
звичай поліпшують якість продукції,
продуктивність, але вони також безF
посередньо конкурують із вітчизняF
ними підприємствами. Ще жорстF
кішою є ринкова боротьба для малоF
го та середнього бізнесу. Успішний

Кумулятивні інвестиції, млн. доларів США

Джерело: Міністерство фінансів Чехії та Організація економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР)

Реформування бізнесFсередовища
швидкий розвиток малого та середF
нього бізнесу відбувається в тих
реґіонах, де споживачі – іноземні туF
ристи або переважно іноземці. Це
столиці та прикордонні території, до
яких відвідувачі з багатших країн моF
жуть легко дістатися. Щоб привабити
таких споживачів, необхідно створиF
ти для них найпростіший візовий реF
жим (бажано безвізовий), забезпеF
чити легкий доступ усіма видами
транспорту, забезпечити багато приF
кордонних пропускних пунктів (на
кордоні між Чехією та Німеччиною
пропускні пункти влаштовано через
кожні п’ятнадцять кілометрів) та осF
таннє, але не менш важливе – заF
безпечити пропозицію готелів,
пансіонів тощо.
Інше важливе питання – де виF
робляти товари або послуги. Іноземні
компанії надають перевагу інвесF
тиціям з нуля (коли започатковується
нове підприємство). Метою країн поF
винні бути інвестиції в наявні потужF
ності, але це мета на майбутнє. КомF
панії надають перевагу інвестиціям у
нові виробничі потужності, бо вони
побоюються проблем, пов’язаних з
успадкуванням наявних активів, в
основному через приховані зоF
бов’язання. Останні можуть бути
різних типів, але найнебезпечнішими
є екологічні. Аби залучити прямі іноF
земні інвестиції в умовах жорсткої
глобальної конкуренції, необхідно
надати можливість купувати землю

Графік 2.

під будівництво нових компаній. ДовF
гострокова оренда (50 років, 99
років) може замінити власність на
землю, але, зрозуміло, це менш приF
вабливий варіант. Викуп землі у приF
ватних власників для продажу іноF
земним інвесторам може бути поF
вним жахом. Приклад – недавні події
в Словаччині, коли держава викупиF
ла землю у приватних власників для
автомобілебудівної компанії. Треба
уникати там, де можливо, націоF
налізації землі державою. Захист
приватної власності – один з базоF
вих принципів ринкової економіки.
Націоналізацію з компенсацією приF
ватному власникові можна викорисF
товувати в інтересах суспільства (авF
тобан, залізниця), але в разі передачі
земельної ділянки іншому приватноF
му власнику (автомобілебудівній
компанії) виникають сумніви щодо
доцільності такого кроку. У цілому
країна має забезпечувати прямі іноF
земні інвестиції не лише землею за
прийнятну ціну, а й необхідною інфраF
структурою, кваліфікованими трудоF
вими ресурсами та певними податкоF
вими канікулами. Останнє викликає
багато сумнівів через створення
нерівних умов для компаній з прямиF
ми іноземними інвестиціями або веF
ликих інвесторів і решти економіки
(як, наприклад, у Чехії). АльтернативF
ним варіантом є так зване рівне опоF
даткування – зменшення податковоF
го навантаження для всіх компаній.

Додана вартість в розрахунку на одного
працівника в чеських компаніях після
приватизації, тис. крон

Джерело: Mladek, J.: “Nejhorsi vysledky maji kuponove zprivatizovane podniky”, Hospodarske
noviny (“Компанії, приватизовані за ваучери, демонструють найгірші результати”),
15 лютого 1999 року

Ціною цього підходу є збільшення неF
прямого оподаткування (ПДВ, акF
цизні податки).
Для малого та середнього бізнесу
питання, де виробляти, ще гостріше.
Тут досвід країн Центральної ЄвроF
пи виявив, що найефективнішим
способом отримати активи були реF
ституція або перепродаж ефекF
тивнішому власнику (реприватиF
зація). Попередні власники або їхні
спадкоємці отримали назад рестоF
рани, готелі, засоби технічного обF
слуговування, ділянки, де були розF
ташовані виробничі потужності, та
ін. Свій внесок до цього зробила
мала приватизація, яку використоF
вували для невеликих активів.
Іншим джерелом набуття у власність
потужностей було банкрутство та
ліквідація великих компаній.
Якщо існує ринок для продукції
компанії й компанія має місце, де її
виробляти, необхідно звернути увагу
на умови провадження бізнесу. Існує
два напрями, де держава може вдаF
ватися до безпосередніх дій: телекоF
мунікації та банківська діяльність. ТеF
лефонний зв’язок, факс та інтернет –
мінімальні умови провадження бізF
несу. Цього можна досягти завдяки
приватизації
телекомунікаційної
компанії стратегічному інвесторові
та/або розвитку конкуренції в цій
сфері. Банківська система – складF
ніше питання. Усі банки в країні маF
ють діяти за міжнародними стандарF
тами, їхній розвиток повинен заохоF
чуватися конкуренцією. Таким чином
мають бути вирішені проблеми часу,
необхідного для переказу грошей, і
часу, необхідного для відкриття раF
хунку.
Ліцензування підприємницької
діяльності є постійною проблемою.
Тут немає простого рішення. Деякі
види підприємницької діяльності маF
ють підлягати ліцензуванню, але
ліцензії для багатьох видів підF
приємницької діяльності підривають
економічну активність. Частковим
рішенням є запровадження типів
ліцензій. Деякі види комерційної
діяльності можуть не потребувати
ліцензії, деякі – потребувати помірF
ного ліцензування, а інші – повних
ліцензійних процедур. Мета такого
кроку – мати якомога більше видів
діяльності, що не потребують ліценF
зування, але як класифікувати види

23

Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
підприємницької діяльності – це вже
питання для політичних дебатів.
Оподаткування – інше важливе
питання. У цілому податкове наванF
таження в країнах Центральної ЄвроF
пи достатньо низьке. Питанням для
обговорення є співвідношення між
прямими (зокрема так звані нарахуF
вання на медичне та соціальне страF
хування або податки, що нараховуF
ють на фонд заробітної плати) та неF
прямими податками. Вважають, що
низький рівень прямого оподаткуF
вання може стимулювати економічне
зростання. Вперше такий підхід заF
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стосувала Словаччина, запровадивF
ши єдину ставку податку на доходи
громадян на рівні 19%. Інші країни
Центральної Європи зараз також заF
проваджують такий підхід з деякою
затримкою.
Особливими проблемами в цій
сфері є зловживання соціальною
допомогою та страхуванням на випаF
док тимчасової непрацездатності.
2004 року Словаччина вдалася до
рішучих заходів, спрямованих на
мінімізацію такої допомоги та збільF
шення стимулів до праці. Навіть у
Чехії, яка в останні роки дотримуваF

лася обережнішого підходу, з’явилаF
ся така тенденція. Виплати лікарняF
них зменшено; зараз ця сфера регуF
люється жорсткіше, і влада навіть
вдалася до кримінальних розслідуF
вань. Існували компанії, єдиним бізF
несом яких було викачування з такої
системи страхових виплат на випаF
док тимчасової непрацездатності.
Іншим кроком є обов’язкові суспільні
роботи (вісім годин на тиждень) для
безробітних. Це має стимулювати їх
шукати роботу або відмовитися від
виплат з безробіття. 

Податкова реформа

Податкова реформа у Словаччині:
результати першого року
Петер Голіаш, Інститут економічних і соціальних реформ (INEKO),
Роберт Кічіна, БізнесXальянс Словаччини (PAS)

Короткий огляд
Ця доповідь подає докладну
інформацію про податкову реформу у
Словаччині, запроваджену 2004 роF
ку, та її перші результати. НайочевидF
ніший з них – зацікавленість серед
іноземних інвесторів у провадженні
бізнесу в Словаччині. 2004 року СлоF
вацька агенція розвитку інвестицій і
торгівлі (SARIO) зафіксувала 1,7 мільF
ярда євро прямих іноземних інвесF
тицій, які зросли на 47% у річному
вимірі. Що стосується нових робочих
місць, створених за рахунок прямих
іноземних інвестицій, їхня кількість
зросла навіть ще більше – на 69%.
2005 року приплив іноземних інвесF
тицій триває. Згідно з повідомленням
агенції, сприятливі бізнесFсередовиF
ще та податкова система – одні з найF
важливіших чинників, на які посилаF
ються інвестори, коли роблять вибір
на користь Словаччини. Вони особлиF
во вітають зниження ставок податку
на прибуток підприємств і скасування
податку на дивіденди. Однак ще важF
ливіші чинники під час прийняття
інвестиційного рішення – розвинена
інфраструктура, дешева та кваліфікоF
вана робоча сила та відчутна державF
на допомога.
Інший важливий результат реF
форми – початок жорсткої міжнаF
родної конкуренції у сфері податків.
Словаччина стала сьомою країною в
Європі, що запровадила єдину ставF
ку податку з доходів громадян (19%).
Невдовзі ще дві країни запровадили
таку систему оподаткування: Грузія

та Румунія, які знизили ставки податF
ку до 12% і 16% відповідно. НайF
більші опозиційні партії Польщі та
Чехії також агітують за єдині ставки
податку й навіть пообіцяли запроваF
дити таку ставку, якщо вони виграF
ють парламентські вибори. Швидко
відреагувала Австрія, яка зменшила
ставку податку на прибуток підприF
ємств з 34% до 25% з 2005 року, хоF
ча спочатку планувалося зменшити її
до 31%. 2004 року Чехія знизила
максимальну ставку ПДВ з 22% до
19%, а ставку податку на прибуток
підприємств буде зменшено з 28%
до 24% 2006 року. Угорщина зниF
зила ставку податку на прибуток підF
приємств з 18% до 16%, а Польща –
з 27% до 19%. Західні демократії, що
застосовують набагато вищі ставки
податку на прибуток підприємств
(38,3% у Німеччині, 34,3% у Франції,
34,5% у Нідерландах, 37% в Італії та
30% у Великій Британії), звинувачуF
ють Словаччину в “податковому
демпінгу” та закликають до “гарF
монізації податкової системи” з опоF
даткуванням в Євросоюзі. Вони заF
значають, що нові країни – члени ЄС
можуть зменшувати податки лише
завдяки суттєвій реґіональній допоF
мозі, яку вони отримують від багатF
ших країн ЄС.
З позиції бюджету кращі, ніж очіF
кувалося, податкові надходження
2004 року, особливо надходження
від прямих податків, викликали ентуF
зіазм. Однак ці результати ще поF
трібно підтвердити 2005 року.

Іноземні інвестори в Словаччині
2002

2003

2004

2005
(прогноз)

Кількість підписаних проектів

25

22

47

40

Кількість новостворених робочих
місць

5 400

7 970

13 500

20 000

Залучені прямі іноземні
інвестиції, млн. євро

311

1 164

1 707

1 951 –
2 073

Джерело: Словацька агенція розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO)

Скорочення
INEKO: Інститут економічних
і соціальних реформ
PAS:
БізнесFальянс Словаччини
SARIO: Словацька агенція
розвитку інвестицій
і торгівлі
ВВП:
Валовий внутрішній
продукт
ЄС:
Європейський Союз
ЄСР 95: Європейська система
рахунків 1995 року
мВт:
мегават
МВФ: Міжнародний валютний
фонд
НУО:
Неурядова організація
ОЕСР: Організація економічного
співробітництва
та розвитку
ПДВ:
Податок на додану вартість
ПДГ:
Податок з доходів
громадян
ПІІ:
Прямі іноземні інвестиції
ППП:
Податок на прибуток
підприємств
СПС:
Солідарна пенсійна
система
Можна припустити, що податкова
реформа разом зі вступом до ЄС
зіграла визначальну роль у прискоF
реному розвитку словацької екоF
номіки 2004 року. Очікування щодо
негативного впливу вищих ставок неF
прямих податків на рівень цін і приF
ватне споживання не підтвердилися.
Приватне споживання зросло на
3,5% 2004 року проти очікуваних
2,0%. Однак вплив реформи на заF
гальний макроекономічний розвиF
ток, включаючи зростання зайняF
тості, окреслиться чіткіше через триF
валіший проміжок часу.

Вступ
Восени 2002 року до влади у СлоF
ваччині прийшли правоцентристські
сили. У країні на той час існувала поF
даткова система, яка взагалі вважаF
лася недієвою та занадто заплутаF
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ною. Вона також часто змінювалася,
створювала дедалі більше податкоF
вих пільг, зокрема пільгових ставок,
викривлюючи таким чином умови
для провадження бізнесу. Податкова
реформа стала однією з найважF
ливіших ініціатив нової влади. Серед
чотирьох партій коаліції лише одна –
християнські демократи – закликала
до радикальної реформи: запровадF
ження єдиної ставки податку з доF
ходів громадян. Програма діяльності
нового уряду зобов’язала владу лише
“знизити ставки податку з доходів і
проаналізувати можливість запроваF
дження єдиної ставки податку”. ПроF
те насправді реформа, яку просував
міністр фінансів Іван Міклош, запроF
вадила єдину ставку податку і пішла
набагато далі, ніж було передбачено
початковими завданнями. Нова сис F
тема оподаткування набрала чин F
ності в січні 2004 року. Мета рефорF
ми – створення простої та справедF
ливої податкової системи, яка б
сприяла розвиткові бізнесу. Досягти
цієї мети можна було через:
1. Перенесення податкового тягаря
з прямих податків на непрямі 1,
тобто оподаткування споживання
замість виробництва. Таким чиF
ном можна підтримати стимули до
праці. Що більше, в еру глоF
балізації та підвищення мобільF
ності трудових ресурсів контроль
над стягненням прямих податків
дедалі більше ускладнюється. УхиF
лятися від прямих податків легше
порівняно з непрямими. У резульF
таті високі прямі податки шкодять
бюджету країни та її конкурентоF
спроможності – люди “тікають” у
тіньову економіку або до країн з
нижчими ставками прямих поF
датків. Перенесення податкового
тягаря на непрямі податки має обF
межити практику ухилення від
сплати податків.

2. Скасування всіх винятків, пільг і
спеціальних режимів. Опитування
підприємців засвідчили, що надF
мірна складність і постійні зміни
колишньої системи оподаткування
були одними з основних перешкод
у підприємництві2. Колишня систеF
ма налічувала 90 винятків,
19 джерел неоподатковуваного
доходу, 66 статей доходу, звільнеF
них від сплати податків, 37 статей
доходу, оподатковуваних за спеF
ціальними ставками податку (див.
Таблицю 1). Реформа скасувала
практично всі ці винятки3, зробивF
ши систему оподаткування просF
тішою та прозорішою, а також усуF
нула можливість застосування
схем, спрямованих на сплату поF
датків за меншими ставками.
3. Запровадження єдиної ставки поF
датку з доходів громадян. На відF
міну від прогресивних ставок опоF
даткування доходів за єдиною
ставкою не обмежує економічні
стимули. Нова система стимулює
виконання більших обсягів роботи
незалежно від рівня доходу, що
має підвищити продуктивність
праці.
4. Скасування податкових інстру F
ментів, спрямованих на досягненF
ня нефіскальних цілей. Багато таF
ких інструментів було спрямовано
на досягнення цілей соціальної
політики. Однак податкові інструF
менти зазвичай застосовують до
всіх, а не лише до тих, хто цього
справді потребує. Таким чином,
вони мають дуже мало спільного з
поняттям солідарності. Реформа
мала на меті чітко відмежувати
солідарність і тому замінила майF
же всі такі інструменти адресною
допомогою тим, кому вона
справді потрібна4. Наприклад, поF
датковий кредит на утримання диF
тини було скасовано і запровадF

жено нову форму адресної
соціальної допомоги, що має заF
безпечити справедливіший розF
поділ доходів, зокрема на користь
малозабезпечених сімей з дітьми.
5. Усунення подвійного оподатку F
вання доходів (такого, як податок
на дивіденди). Для забезпечення
справедливості та простоти податF
кової системи Міністерство фінанF
сів вирішило оподатковувати всі
типи та всі суми доходів за єдиною
ставкою. Намагаючись знайти опF
тимальні ставки, уряд запровадив
одну й ту саму ставку (19%) податF
ку з доходів громадян, податку на
прибуток підприємств і податку на
додану вартість (ПДВ).

Податок з доходів
громадян
Колишні ставки з доходів громаF
дян дуже різнилися залежно від розF
міру доходу громадян5. Нова система
запровадила єдину ставку – 19% для
всіх доходів. Вона також збільшила
розмір неоподатковуваного мінімуF
му до 19,2 прожиткового мінімуму (з
38,8 тис. словацьких крон, або 968
євро на кожного платника податків
щороку до 80,8 тис. словацьких
крон, або 2021 євро, починаючи з
2004 року). У результаті кожна людиF
на, яка отримує зарплату нижчу за
приблизно половину середньої зарF
плати в економіці, взагалі не сплаF
чує жодних податків. Інші сплачують
19% різниці між їхнім доходом і неоF
податковуваним мінімумом. Таким
чином, нова система не оподатковує
доходи громадян з низьким рівнем
доходів, але вона однак забезпечує
прогресивне оподаткування для гроF
мадян із середніми та високими доF
ходами. Підвищення неоподатковуF
ваного мінімуму було важливою пеF
редумовою для життєздатності всієї

1

Однак навіть до запровадження реформи Словаччина мала один з найнижчих рівнів прямого податкового навантаження щодо ВВП
(Eurostat, 2005 рік): 2003 року Польща (19,7%), Словенія (20,8%) та Словаччина (23,2%) мали найнижчі частки прямих податків у загальному
податковому навантаженні порівняно з ЄС–25, де середня частка становить 31,6%.

2

БізнесFальянс Словаччини (2003 рік).

3

Наприклад, внески за схемами добровільного пенсійного забезпечення на суму до 12 тис. словацьких крон на рік лишилися неоподатF
ковуваними.

4

Податкову реформу було запроваджено разом з реформою системи соціального забезпечення, спрямованою на: 1) зменшення кількості
зловживань соціальною допомогою; 2) зважене надання адресної соціальної допомоги тим, кому вона справді потрібна; 3) забезпечення
стимулів до праці.

5

Існувало п’ять ставок: 10% (для найнижчих доходів), 20%, 28%, 35% і 38% (для найвищих доходів).
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Таблиця 1. Деякі спеціальні ставки податку, які було скасовано під час реформи
Ставка податку

Тип доходу

0%

Доходи малих гідроелектростанцій (потужністю до 1 мВт)

1%

Орендна плата, якщо було укладено угоду про купівлю орендованого об’єкта

2%

Фіксований податок6 на річний дохід розміром до 500 тис. словацьких крон*

2,25%

Фіксований податок на річний дохід розміром до 1 млн. словацьких крон*

2,5%

Фіксований податок на річний дохід розміром до 1,5 млн. словацьких крон*

2,75%

Фіксований податок на річний дохід розміром до 2 млн. словацьких крон*

5%

Банківські відсотки на довгострокові (понад 3 роки) депозити фізичних осіб

15%

Дохід від акцій, участі у розподілі прибутків товариств з обмеженою відповідальністю, сільського
господарства

18%

Дохід платника податків, який має більш як 50% працівниківFінвалідів

20%

Відсотки, призи та нагороди

25%

Прибутки підприємств, консультаційні послуги

28%

Особистий річний дохід розміром від 180 до 396 тис. словацьких крон

35%

Особистий річний дохід розміром від 396 до 564 тис. словацьких крон

38%

Особистий річний дохід розміром, що перевищує 564 тис. словацьких крон

* для окремих приватних підприємців залежно від їхньої економічної діяльності.
Джерело: Міністерство фінансів Словаччини

реформи, бо вона передбачає комF
пенсацію для громадян з низькими
доходами за вищу єдину ставку поF
датку з доходів громадян. Окрім того,
новий закон замінив податковий
кредит на утримання дитини, що
віднімався від бази оподаткування
(16,8 тис. словацьких крон щороку),
податковою премією, що відніF
мається від податку (4,8 тис. слоF
вацьких крон щороку) або сплаF
чується у разі занадто низької або
від’ємної суми податку – для цього
принаймні один з батьків має праF
цювати. Збільшено також неоподатF
ковуваний мінімум для непрацюючоF
го чоловіка/жінки: з 12 тис. до 80,8
тис. словацьких крон на одного платF
ника податків щороку.

на дивіденди) в країнах ОЕСР (див.
Графік 3).
МВФ (2005 рік) зазначає, що,
окрім низької ставки податку на приF
буток підприємств, лібералізований
режим перенесення збитків на майF
бутні періоди також допомагає бізнеF
сові. Наразі можна віднімати збитки
від оподатковуваних прибутків упроF
довж наступних п’яти років, а щорічні
суми, що списуються, вже не повинні

Графік 1.

бути однаковими. Попередні правила
щодо збитків неабияк знижували
конкурентоспроможність закону про
податок на прибуток підприємств.
2003 року бухгалтери приватних
підприємств повідомляли, що їхні
клієнти більш стурбовані неспроF
можністю списувати збитки, аніж веF
личиною ППП. Враховуючи неспроF
можність списувати витрати на рекF
ламу та обмеження щодо можливості

Ставки податку з доходів громадян
у Словаччині

Податок на прибуток
підприємств
Ставку податку на прибуток
підприємств (ППП) знижено з 25% до
19% (див. Графік 2). Податок на дивіF
денди, що становив 15% і сприймавF
ся як подвійне оподаткування приF
бутків, скасовано. Таким чином, СлоF
ваччина має одні з найнижчих чинF
них ставок оподаткування доходів від
капіталовкладень (поєднання податF
ку на прибуток підприємств і податку
6

Дані:

1993 рік – 6 ставок податку від 15% до 47%;
1994 рік – 6 ставок податку від 15% до 42%;
1999 рік – 7 ставок податку від 15% до 46%;
2000 рік – 7 ставок податку від 15% до 42%;
2002 рік – 5 ставок податку від 10% до 38%;
2004 рік – одна єдина ставка податку 19%.

Джерело: INEKO

Фіксований податок сплачується незалежно від того, економічний агент має прибутки чи збитки.
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Графік 2.

Дані:

Ставка податку на прибуток підприємств
у Словаччині

1993 рік – 45%; 1994 рік – 40%; 2000 рік – 29%; 2001 рік – 25%;
2004 рік – 19%.

Джерело: INEKO

Графік 3.

Податки, які мають сплачувати інвестори

віднімати витрати на амортизацію
транспортних засобів від суми поF
датків, деякі клієнти повинні були
сплачувати реальну ставку податку в
35% або навіть більше (у деяких виF
падках – близько 80%), попри те, що
законодавчо встановлена ставка
ППП становила 25%. Новий закон
про ППП вирішує цю проблему.
Маючи на меті справедливість і
простоту оподаткування, реформа таF
кож скасувала більшість пільг, спеF
ціальних умов і ставок оподаткування.
Наприклад, було ліквідовано фіксоваF
ний податок для малого підприємF
ництва. Його замінено фіксованим поF
датком у 25% загальних доходів (60%
для ремісників). Скасовано зменшенF
ня бази оподаткування в деяких секF
торах економіки, таких як сільське та
лісове господарство. Реформа також
анулює податкові канікули (до десяти
років) для новостворених підприF
ємств. Однак за урядом залишається
право заохочувати інвестиції відпоF
відно до законодавства ЄС про дерF
жавну допомогу.
Парламент затвердив новий ЗаF
кон про оподаткування доходів у
жовтні 2003 року, а потім знов у грудні
2003 року для подолання презиF
дентського вето. Цей закон набрав
чинності 1 січня 2004 року.

Податок на додану
вартість
Джерело: INEKO на основі даних Міністерства фінансів Словаччини та компанії KPMG
(2004 рік)

Графік 4.

Дані:

1993 рік – звичайна ставка 23%, пільгова ставка 6%;
1999 рік – пільгова ставка 10%;
2003 рік – звичайна ставка 20%, пільгова ставка 14%;
2004 рік – єдина ставка 19%.

Джерело: INEKO

28

Ставки ПДВ у Словаччині

У колишній системі існувало дві
ставки ПДВ: звичайна у 20% і пільгова
у 14%. Податкова реформа залишила
одну ставку ПДВ – 19% (див. Графік 4).
Це було найскладнішим з політичного і
соціального погляду рішенням рефорF
ми, бо воно безпосередньо спричиниF
ло підвищення цін на товари та послуF
ги, які доти оподатковували за пільгоF
вою ставкою. Ця категорія включала,
наприклад, основні продовольчі товаF
ри, медикаменти, електроенергію,
вугілля, будівельні роботи, книжки, гаF
зети, журнали, а також послуги готелів
і ресторанів. Таке вирівнювання стаF
вок мало на меті зменшити можлиF
вості сплати податку за нижчою ставF
кою. Іншим аргументом Міністерства
фінансів було те, що пільговою ставF
кою держава субсидує всіх, а не лише
тих, кому це справді необхідно. Що
більше, вищу ставку оподаткування
було спрямовано на забезпечення

Податкова реформа
фіскальної життєздатності реформи,
позаяк ця ставка мала компенсувати
очікуване зменшення надходжень від
прямих податків. Парламент затверF
див поправки до Закону про ПДВ у
червні 2003 року як перший крок поF
даткової реформи. Вони набрали чинF
ності 1 січня 2004 року. Вчасне заF
твердження цього непопулярного заF
ходу було основною передумовою
успіху всієї реформи.

Таблиця 2. Вплив податкової реформи на бюджет
(% ВВП, ЄСР 95 року)

Акцизні збори
та деякі інші податки
Від 1 серпня 2003 року податкова
реформа також проявилася у збільF
шенні ставок акцизного збору на
нафтопродукти, тютюн і тютюнові виF
роби, алкогольні напої та пиво. Ці
зміни запроваджено на вимогу та
відповідно до норм ЄС. Однак у реF
зультаті зміщення податкового тягаF
ря до споживання нові ставки переF
вищили мінімальні розміри, що вимаF
гав ЄС у всіх випадках, за винятком
тютюнових виробів, на які СловаччиF
на погодилася поступово збільшити
ставки до 2007 року.
Від 1 січня 2004 року податки на
майно, отримане у спадщину або як
подарунок, скасовано. Податок на
операції з нерухомістю знижено з 6%
до 3%, а потім взагалі скасовано від
1 січня 2005 року. Усі вони були приF
чиною подвійного оподаткування.
Іншою причиною їх скасування були
вкрай низькі податкові надходження
(надходження від податків на дарунF

2002

2006
(прогноз)

Загальні податкові надходження

19,0

17,3

Податок з доходів громадян

3,4

2,4

Податок на прибуток підприємств

2,7

2,2

Податок на окремі види доходів
(включаючи дивіденди)

0,9

0,4

ПДВ

7,6

8,4

Акцизні збори

3,1

3,2

Податки на майно, отримане у спадщину або
як подарунок, операції з нерухомістю

0,2

0,0

Джерело: Міністерство фінансів Словаччини

ки 2003 року становили 0,08% заF
гальної суми податкових надходжень,
на спадщину – 0,04%, на операції з
нерухомістю – 1,21%).
Невдовзі після запровадження
податкової реформи уряд затвердив
положення про бюджетну децентF
ралізацію, яка передбачала передаF
чу 70,3% загальних надходжень від
податку з доходів громадян до місцеF
вих бюджетів, а 23,5% – до восьми
реґіональних органів місцевого саF
моврядування (тобто, починаючи з
2005 року, лише 6,2% надходжень від
цього податку спрямовується до дерF
жавного бюджету), а також суттєві
зміни до структури місцевих податків,
що стосуються податку на неруF
хомість, податку на транспортні засоF
би та місцевих зборів. Загалом бюдF
жетна децентралізація неабияк посиF
лила фінансове становище місцевих

бюджетів, особливо щодо місцевих
податків. Як зазначає МВФ (2005),
децентралізація визначила 12 місцеF
вих податків та один місцевий збір,
які місцеві бюджети можуть встановF
лювати на власний розсуд. ЦентральF
ний уряд більше не встановлює граF
ничних розмірів для таких податків.

Наслідки для бюджету
Вирішуючи, якими мають бути осF
таточні ставки податків, уряд мав за
мету збереження тих самих розмірів
податкових надходжень до бюджету
впродовж першого року після рефорF
ми. За умови зменшення ставок пряF
мих податків це потребувало запроF
вадження вищих ставок непрямих
податків. 2006 року відношення поF
даткових надходжень до ВВП має
зменшитися, водночас частка надхоF

Таблиця 3. Податкові надходження у 2003–2004 роках, млрд. словацьких крон,
ЄСР 1995 року
2003 (до реформи)

2004 (після реформи)

Факт

Частка

План

Факт

Загалом, у т.ч.:

217,6

100,0%

232,0

100,0%

233,5

100,0%

Прямі податки, у т.ч.:

82,7

38,0%

62,2

26,8%

68,9

29,5%

Податок з доходів громадян (ПДГ)

39,9

18,3%

27,1

11,7%

34,1

14,6%

Податок на прибуток підприємств
(ППП)

33,6

15,4%

23,7

10,2%

29,1

12,5%

Податок на окремі види доходів
(включаючи дивіденди)

9,1

4,2%

11,4

4,9%

5,7

2,4%

Непрямі податки, у т.ч.:

118,3

60,9%

157,0

67,7%

149,5

64,0%

ПДВ

80,7

41,9%

113,8

49,1%

104,9

44,9%

Акцизні збори

37,6

19,0%

43,2

18,6%

44,6

19,1%

Частка

Частка

Джерело: Міністерство фінансів Словаччини
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джень від непрямих податків зростаF
тиме, а частка надходжень від пряF
мих податків скорочуватиметься
(див. Таблицю 2).
Роблячи вибір на користь 19FвідF
соткової ставки, уряд використовуF
вав консервативніший прогноз, аби
не переоцінити надходження. РезульF
тат було дуже важко спрогнозувати,
оскільки головні зміни в оподаткуF
ванні викликали нові моделі поF
ведінки фізичних та юридичних осіб.
Зниження податків зазвичай ознаF
чає зменшення податкових надходF
жень; однак, оскільки такий крок заF
охочує більше людей до праці, реF
зультат може бути абсолютно протиF
лежним. Фактичні податкові надходF
ження 2004 року перевищили і план
надходжень, і надходження від поF
датків 2003 року (див. Таблицю 3).
Зокрема надходження від прямих поF
датків перевищили заплановані поF
казники, хоча й ставки податків було
відчутно зменшено. Однак цей опF
тимістичний результат не можна поF
яснити лише податковою реформою.
Важливу роль також відіграли такі
чинники:
1. Прямі податки, які було сплачено
2004 року, розраховували на осF
нові бази оподаткування попередF
нього року7. Відповідно зростання
податкових надходжень 2004 роF
ку великою мірою є результатом
високої бази оподаткування 2003
року.
2. Усі підприємства та приватні
підприємці сплачували податки за
колишніми ставками до кінця беF
резня 2004 року, що є також
кінцевим терміном для подання
податкової декларації. Таким чиF
ном, 2004 року велику частину
прямих податків було сплачено за
колишніми ставками.
3. Кращий за очікуваний розвиток
економіки – швидше економічне
зростання зумовило вищі зарплаF
ти та збільшило споживання, а таF
кож підвищило податкові надходF
ження 2004 року.
Аналізуючи різке зменшення надF
ходжень від податку на окремі види
доходів (включаючи дивіденди,
відсотки на банківські депозити,
7

Таблиця 4. Основні показники, річна відсоткова зміна
2003 рік

2004 рік (план)

2004 рік
(фактично)

Інфляція

8,5%

8,1%

7,5%

Приватне споживання

F0,8%

2,0%

3,5%

ВВП

4,5%

4,1%

5,5%

Реальна заробітна плата

F2,0%

F0,6%

2,5%

Джерела: Бюро статистики Словаччини, Державний бюджет на 2004 рік

інше), необхідно взяти до уваги такі
чинники (МВФ, 2005):
1. Деякі з цих податків могли бути
включені до надходжень від ППП:
складаючи звіти, підприємства заF
раз можуть декларувати гроші, які
доти оподатковували за нижчою
ставкою як доходи з капіталу, як
прибутки.
2. Підприємства могли утримати
прибутки 2004 року замість виF
плати дивідендів, щоб ухилитися
від сплати податку на дивіденди в
останній рік його застосування.
Надходження від непрямих поF
датків зросли 2004 року, підтверджуF
ючи прогнози. Однак на ці результати
могли вплинути інші чинники, які
важко відокремити від податкової
реформи (МВФ, 2005). Серед них
особливу роль відіграли зміни в
адмініструванні податків, які було неF
обхідно запровадити після вступу до
ЄС. Важлива роль також ефекту низьF
кої бази – надходження від ПДВ
2003 року були меншими на 1% ВВП
через разове відшкодування, виплаF
чене після внесення 200 року змін до
Закону про ПДВ.
Отже, поки що неможливо зробиF
ти остаточні висновки про наслідки
податкової реформи для бюджету.
Багатообіцяльні результати 2004 роF
ку необхідно підтвердити 2005 роF
ком.

Макроекономічні
наслідки
Як зазначено вище, кращий за
очікуваний макроекономічний розF
виток позитивно вплинув на наповF
нення бюджету упродовж 2004 року.
Частково це наслідок кращих за
очікувані результатів податкової реF

форми. Зокрема Міністерство фінанF
сів, зважаючи на реформу, прогнозуF
вало інфляцію на рівні 8,1%, проте
фактична інфляція становила 7,5%.
Це стало вагомим внеском до кращоF
го за очікуване зростання реального
ВВП разом зі збільшенням спожиF
вання домогосподарств (див. ТаблиF
цю 4). Можна припустити, що податF
кова реформа разом зі вступом СлоF
ваччини до ЄС у травні 2004 року
відіграла визначальну роль у швидF
кому зростанні економіки. ОстаточF
ний вплив реформи на загальний маF
кроекономічний розвиток, включаюF
чи зростання зайнятості, чіткіше окF
реслиться через триваліший проF
міжок часу.

Вплив на розподіл
доходів
Запровадження єдиної ставки поF
датку з доходів громадян полегшило
життя особам, які отримують високі
доходи. Підвищення неоподатковуваF
ного мінімуму полегшило життя насеF
ленню з низьким рівнем доходу. НаF
вантаження від вирівнювання стаF
вок ПДВ і підвищення ставок акцизF
них зборів розподілено майже
рівномірно залежно від структури
споживання. У результаті категорії
громадян з високими та низькими
доходами забагатіли після реформи,
а громадяни із середніми доходами
збідніли (див. Графік 5). Загалом усі
громадяни зі щомісячним доходом у
10–23 тис. словацьких крон безпоF
середньо програли в результаті реF
форми. Зважаючи на те, що середня
зарплата становила 15,8 тис. слоF
вацьких крон 2004 року, можна скаF
зати, що більшість населення програF
ло від реформи. Однак програш

Податок з доходів сплачується щомісяця (наперед) і розраховується на основі виплат з цього податку (податкової бази) попереднього року.
Таким чином, 2004 року надходження від податку могли бути вище впродовж року, водночас податкова адміністрація могла мати
зобов'язання повернути частину надходжень від податку після того, як у березні 2005 року надійде податкова звітність за 2004 рік.
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Графік 5.

Вплив податкової реформи на розподіл доходів
(з урахуванням змін у прямих податках та ПДВ)

Джерело: INEKO, БізнесFальянс Словаччини

порівняно невеликий – максимум 2%
доходів для неодружених громадян,
які не мають дітей. Сім’ї з дітьми проF
грали менше завдяки новим виплаF
там на утримання дітей. Що більше,
модель, за якою розраховують вплив
реформи, статична і відображає лиF
ше негайні зміни. Вона не відобраF
жає динамічних змін, таких як акF
тивізація економічної діяльності, що
сприяє зростанню ВВП, підвищення
зарплат і зайнятості в короткоF та
довгостроковому періодах.

Прямі іноземні
інвестиції
Словацька агенція розвитку інвесF
тицій і торгівлі (SARIO) повідомляє про
підвищення зацікавленості іноземних
інвесторів у провадженні бізнесу у
Словаччині. 2004 року агенція
зафіксувала 1,7 мільярда євро пряF
мих іноземних інвестицій, які зросли
на 47 відсотків у річному вимірі. Що
стосується нових робочих місць, ствоF
рених за рахунок прямих іноземних
інвестицій, їхня кількість зросла ще
більше – на 69%. 2005 року приплив
іноземних інвестицій триває (див. ТабF
лицю 5). Згідно з повідомленням
агенції, сприятливі бізнесFсередовиF
ще та податкова система – найважF
ливіші чинники, на які посилаються
інвестори, коли роблять вибір на коF
ристь Словаччини. Вони особливо
вітають зниження ставки податку на

прибуток підприємств і скасування поF
датку на дивіденди. Однак ще важF
ливіші чинники під час прийняття інF
вестиційного рішення – розвинена
інфраструктура, дешева та кваліфікоF
вана робоча сила та відчутна державF
на допомога (див. Таблицю 6).

Міжнародна реакція
Словаччина
стала
сьомою
країною в Європі, що запровадила
єдину ставку податку з доходів громаF

дян. Невдовзі ще дві країни запроваF
дили таку систему оподаткування:
Грузія та Румунія, які знизили ставки
податку до 12% і 16% відповідно
(див. Таблицю 7). Найбільші опоF
зиційні партії Польщі та Чехії також
агітують за єдині ставки податку й
навіть пообіцяли запровадити таку
ставку, якщо вони виграють вибори.
Після зниження ставки податку на
прибуток підприємств і скасування
податку на дивіденди словацька сисF
тема оподаткування стала однією з

Таблиця 5. Іноземні інвестори у Словаччині
2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік
(прогноз)

Кількість підписаних проектів

25

22

47

40

Кількість новостворених
робочих місць

5 400

7 970

13 500

20 000

Залучені прямі іноземні
інвестиції (у мільйонах євро)

311

1 164

1 707

1 951–2 073

Джерело: Словацька агенція розвитку інвестицій та торгівлі (SARIO)

Таблиця 6. Класифікація найважливіших чинників
для іноземних інвесторів
1.

Місцезнаходження (мережа комунальних послуг, транспортна
інфраструктура)

2.

Робоча сила (вартість, структура)

3.

Державна допомога (заохочення інвестицій)

4.

БізнесFсередовище (податки, нарахування на фонд заробітної плати,
Кодекс законів про працю)

5.

Географія (віддаленість від споживачів)

Джерело: Словацька агенція розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO)
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України

Таблиця 7. Європейські країни, що застосовують єдині ставки податків
Країна (рік запровадження податку)
Естонія
(1994)

Литва
(1994)

Латвія
(1995)

Росія
(2001)

Сербія
(2003)

Україна
(2004)

Словаччина
(2004)

Грузія
(2005)

Румунія
(2005)

ПДГ

26%

33%

25%

13%

14%

13%

19%

12%

16%

ППП

26%

15%

15%

24%

14%

25%

19%

20%

16%

ПДГ – податок з доходів громадян, ППП – податок на прибуток підприємств.
Джерела: Греку (2004 рік), INEKO

найпривабливіших для іноземних
інвесторів і резидентів серед країн
ОЕСР. Більшість іноземних менедF
жерів дочірніх компаній і філій міжнаF
родних банків і підприємств у СлоF
ваччині почали сплачувати податки в
Словаччині. Реформа започаткувала
жорстку податкову конкуренцію сеF
ред країн Центральної Європи, яка
просувається далі на захід. Швидко
відреагувала Австрія, яка зменшила
ставку податку на прибуток підприF
ємств з 34% до 25% починаючи від
2005 року, хоча спочатку планувалоF
ся зменшити ставку лише до 31%.
2004 року Чехія знизила верхню меF
жу ставки ПДВ з 22% до 19%, а ставF
ку податку на прибуток підприємств
буде зменшено з 28% до 24% 2006
року. Угорщина знизила ставку поF
датку на прибуток підприємств з 18%
до 16%, а Польща – з 27% до 19%.
Західні демократії, що застосовують
набагато вищі ставки податку на приF
буток підприємств (38,3% у НімечF
чині, 34,3% у Франції, 34,5% у НідерF
ландах, 37% в Італії та 30% у Великій
Британії), звинувачують Словаччину
в “податковому демпінгу” і закликаF
ють до “гармонізації податкової сисF
теми” в рамках ЄС. Вони вказують на
те, що нові країни – члени ЄС можуть
зменшувати податки лише завдяки
суттєвій реґіональній допомозі, яку
вони отримують від багатших країн
ЄС. Однак для “гармонізації податкоF
вої системи” необхідне одностайне
голосування на підтримку цього кроF
ку в структурах ЄС, що практично унеF
можливлює таку реформу.

Політичні міркування
Згідно з даними опитування,
проведеного в лютому 2003 року на
замовлення Міністерства фінансів,
три чверті респондентів вважали,
що податкова реформа необхідна.
Серед головних причин вони назиF
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вали заплутаність законодавства,
високі ставки податків і заплутаF
ність адміністрування податків.
Більшість опитаних була згодна на
15Fвідсоткову ставку оподаткування
доходів, і лише одна п’ята погоджуF
валася на вищу ставку. Лише 21,6%
опитаних вважають єдину ставку поF
датку справедливою, тоді як 70,9%
респондентів назвали справедлиF
вим оподаткування за прогресивF
ною шкалою. Загалом респонденти
погодилися, що податки мають бути
нижчими для підтримки бізнесу і
зайнятості та для зменшення виF
падків ухилення від податків.
Агітуючи за пропозицію рефорF
ми, Міністерство фінансів заявило,
що нижчі ставки прямих податків
сприятимуть інвестиціям у середньоF
та довгостроковому періодах, приF
ваблюватимуть інвесторів і збільшуF
ватимуть економічний потенціал
країни. Разом з м’якшою прогресивF
ною шкалою вони мали краще мотиF
вувати людей до праці та позитивно
впливати на економічне зростання і
зайнятість. З іншого боку, деякі опоF
зиційні партії, профспілки та презиF
дент країни критикували короткоF
строковий негативний вплив на доF
ходи переважно середнього класу,
“несправедливість” практичної відF
сутності прогресивної шкали, вказуF
ючи на потребу в більшій солідарF
ності, використанні податків як
інструменту соціальної політики та
на загрозу загострення соціальних
дисбалансів внаслідок реформи.
Навіть після запровадження рефорF
ми головна опозиційна партія Smer
заявила: якщо вона виграє наступні
вибори до парламенту, то поверне
звичайну ставку ПДВ і прогресивну
шкалу оподаткування доходів. ОпитуF
вання громадської думки свідчать
про те, що Smer має найбільшу
підтримку серед політичних партій
Словаччини.

Основними передумовами успішF
ного запровадження реформи були:
правильно обрана послідовність кроF
ків (спочатку непопулярні заходи,
тобто затвердження єдиної ставки
ПДВ), компенсації громадянам з
низьким рівнем доходів (тобто підвиF
щення неоподатковуваного мінімуму;
запровадження виплат на утримання
дитини в разі низької або від’ємної
суми податку тощо). Було здобуто
також підтримку серед основних
цільових груп таким чином:
1. Підприємці: обговорення, зниF
ження ставки податку на прибуток
підприємств і скасування податку
на дивіденди.
2. Банківські аналітики та НУО: залуF
чення до процесу запровадження
реформи (спільна організація
семінарів і конференцій, пропоF
зиція розрахувати наслідки реF
форми для бюджету).
3. Журналісти та громадськість: проF
зорість, спеціальна вебFсторінка в
інтернеті, запрошення іноземних
експертів, які підтримують єдину
ставку податків, оцінення рефорF
ми міжнародними організаціями.
4. Члени парламенту від опозиції,
президент країни: обговорення,
зокрема після накладення вето,
що сталося після першої спроби
ухвалення Закону про оподаткуF
вання доходів.

Зміни в системі
нарахувань на фонд
заробітної плати
Словаччина має один з найнижF
чих рівнів співвідношення податків і
нарахувань на фонд заробітної плати
до ВВП серед країн ЄС (див. Графік 6).
Однак нарахування на фонд заF
робітної плати у відсотках до сукупноF
го доходу становлять один з найвиF
щих показників у Європейському СоF
юзі (див. Таблицю 8). Що більше, наF
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рахування на фонд заробітної плати
(соціальні внески) становлять майже
40% загального навантаження від
податків і нарахувань на фонд заF
робітної плати.
Від 2004 року Словаччина сутF
тєво змінила свою систему нарахуF
вань на фонд заробітної плати. У ноF
мінальному вимірі ставки не надто
змінилися, але їхній характер змінеF
но докорінно. Доти майже всі виплаF
ти, що базувалися на внесках від наF
рахувань на фонд заробітної плати,
розподіляли рівномірно або з неF
значним урахуванням суми сплачеF
них внесків. Ця модель типова для
податків. Люди зазвичай намагаютьF
ся уникнути сплати цього типу
внесків, оскільки не бачать зв’язку
між їхніми внесками та майбутніми
виплатами. Після реформи внески на
пенсійне страхування, які становлять
майже половину нарахувань на фонд
заробітної плати, почали чіткіше відоF
бражати зв’язок між внесками та виF
платами (див. Таблицю 9). Реформа
також підняла стелю для сплати соF
ціальних внесків з фіксованої суми в
32 тис. словацьких крон щомісяця до
розміру трьох середньомісячних зарF
плат в економіці (43,1 тис. словацьF
ких крон з липня 2004 року).
Пенсії. Через застосування рекоF
мендацій Світового банку та вивченF
ня досвіду таких реформ у Польщі та
Угорщині новий уряд вирішив побудуF
вати пенсійну систему на основі трьох
рівнів: обов’язкове соціальне страхуF
вання (перший рівень), обов’язкові
заощадження (другий рівень) і доF
бровільні заощадження (третій ріF
вень). Перший етап – реформа коF
лишньої солідарної системи – набрав
чинності в січні 2004 року та змінив
формулу розрахунку нових пенсій.
Порівняно з колишньою нова формуF
ла розрахунку пенсій надає вищі
пенсії тим, хто заробляв більше та
сплачував вищі внески упродовж
всього робочого стажу, та навпаки.
Нове співвідношення між найвищою
та найнижчою пенсіями зросте з 1,8
до 5,8 упродовж трирічного перехідF
ного періоду. Нова схема розрахунку
повинна збільшити мотивацію до
сплати внесків і усунути можливість
уникнення сплати внесків. Однак така
система ставить під загрозу малозаF
безпечених громадян, які отримуваF
тимуть набагато нижчі пенсії. Останні

Графік 6.

Податки і нарахування на фонд заробітної
плати 2003 року, % ВВП

Джерело: Eurostat

Таблиця 8. Ставки соціальних внесків 2003 року,
% сукупної зарплати
Працівник

Працедавець

Загалом

Словаччина (2003 рік)

12,8

38,2

51,0

Словаччина (2004 рік)

13,4

35,2

48,6

Чехія

12,5

35,0

47,5

Угорщина

12,5

32,0

44,5

Польща

25,0

20,4

45,4

ЄС–15 (середнє)

12,5

24,1

36,6

Джерела: Міністерство фінансів Словаччини, ОЕСР

Таблиця 9. Нарахування на фонд заробітної плати,
% сукупної зарплати
2003

2005

Зміна

Характер

Пенсії

28%
(нарахування)

28,75%

0,75 в.п.

– за віком*

–

19%

–

страхування/
заощадження

– для
непрацездатних

–

6%

–

страхування

– резервний фонд

–

4,75%

–

податок

Охорона здоров'я

14%

14%

0 в.п.

податок

Лікарняні

4,8%

2,8%

F2,0 в.п.

страхування

Безробіття

3,75%

2,0%

F1,75 в.п.

страхування

Гарантія**

0,25%

0,25%

0 в.п.

страхування

Нещасний
випадок***

від 0,2% до
1,2%

від 0,3%
до 2,1%

від 0,1 в.п.
до 0,9 в.п.

страхування

Загалом

від 51% до
52%

від 48,1%
до 49,9%

від F2,9 в.п.
до F2,1 в.п.

*

Страхування для пенсій за віком зменшується на 0,5 в.п. для одного
з батьків на утримання кожної дитини.

**

Гарантійне страхування слугує для покриття невиплачених зарплат працівникам
неплатоспроможних підприємств.

***

Реальний відсоток залежить від ступеня виробничих ризиків.

Джерело: INEKO
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також отримуватимуть безпосередню
підтримку з державного бюджету.
Другий етап реформи – запровад F
ження обов’язкових заощаджень –
розпочав свою дію 1 січня 2005 року.
До кінця червня 2006 року практично
всі громадяни повинні визначитися,
чи будуть вони переказувати 9%
їхньої сукупної зарплати із солідарної
системи до особистих пенсійних раF
хунків, якими управлятимуть приватні
пенсійні компанії, що конкуруватиF
муть на ринку. Гроші, заощаджувані на
таких рахунках, будуть приватною
спадковою власністю громадян, які
заощаджують ці гроші.
Лікарняні. У колишній системі всі
лікарняні виплати робила держава.
Після реформи лікарняний період буF
ло поділено на дві частини: короткоF
строковий і довгостроковий. Перші деF
сять днів лікарняної відпустки оплачує
працедавець – лікарняні становлять
25% щоденної сукупної зарплати
впродовж перших трьох днів, а далі (з
четвертого до десятого дня) лікарняні
становлять 55%. Починаючи з одинадF
цятого дня лікарняної відпустки, лікарF
няні, як і доти, оплачує держава на
рівні 55% сукупної зарплати. Мета цих
змін – ліквідувати зловживання ліF
карняними: люди часто вдавали із сеF
бе хворих, бо вони втрачали не дуже
велику частку доходу, а підприємства
часто рекомендували своїм працівниF
кам брати лікарняну відпустку, коли
вони не мали роботи для працівників.
У новій системі працедавці втратили
мотивацію відправляти людей на
лікарняні та почали стежити за
працівниками й контролювати причиF
ни виходу на лікарняну відпустку. У реF
зультаті середня тривалість лікарняної
відпустки, яка вимірюється у відсотках
до робочого часу, скоротилася з 5,1%
2003 року до 3,7% 2004 року. З іншоF
го боку, зараз навіть ті, хто захворів,
намагаються залишатися на роботі
або брати вихідний замість лікарняної
відпустки.
Безробіття. Період отримання доF
помоги з безробіття скорочено з
дев’яти до шести місяців. Як зазнаF
чає МВФ (2005), допомогу з безF
робіття виплачують за умови, що осоF
ба, яка є безробітною, сплачувала
внески впродовж 24 із 36 попередніх
місяців. Допомогу з безробіття розF
раховують як 50% попереднього суF
купного доходу; доти вона становила
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55% упродовж перших шести місяців,
зменшуючись до 45% упродовж осF
танніх трьох місяців. Уряд продовжує
встановлювати верхню межу допоF
моги з безробіття: наразі її було
підвищено з 50% до 60% середньої
зарплати.

Висновки
Минув рік з часу запровадження
податкової реформи у Словаччині, й
вона вже дала і сталі результати, і
такі, які ще необхідно перевірити .
Серед сталих потрібно зазначити
збільшення привабливості СловачF
чини для іноземних інвесторів, посиF
лення міжнародної податкової конF
куренції та кращий за очікуваний
вплив на приватне споживання.
Кращі за очікувані результати для
бюджету ще потрібно підтвердити у
наступні роки.
Компенсація громадянам з низьF
ким рівнем доходів – одна з переду F
мов успішного запровадження ре F
форми. Єдина ставка податку з доF
ходів громадян передбачає великі
неоподатковувані мінімуми. У реF
зультаті категорія громадян з низькиF
ми доходами не сплачує податків
взагалі, а громадяни із середніми доF
ходами сплачують податки, які зросF
тають разом з їхніми доходами. Що
більше, податкову реформу запроваF
джено разом з реформою системи
соціального забезпечення, яку, між
іншим, спрямовано на зважене наF
дання адресної соціальної допомоги
тим, кому вона справді необхідна.
Єдина ставка податку є дуже проF
стою. Ліквідація практично всіх пільг
поліпшує систему адміністрування
податків для уряду та спрощує її для
розуміння платниками податків.
Іноземні інвестори вітають зни F
ження ставки податку на прибуток
підприємств. Однак ще важливішими
чинниками під час вирішення питанF
ня про розміщення прямих іноземних
інвестицій є гарна інфраструктура,
дешева робоча сила та суттєва дерF
жавна допомога.
Високі ставки прямих податків
негативно впливають на стимули до
праці і навпаки. Зниження ставок
прямих податків заохочує більшу
кількість людей до праці і не обов’язF
ково означає скорочення податкових
надходжень до державного бюджету.

Зниження ставок прямих по F
датків і посилення зв’язку між внеF
сками та виплатами в системі нараF
хувань на фонд заробітної плати доF
помагають боротися з тіньовою екоF
номікою та зменшують ухилення від
податків і нарахувань на фонд заF
робітної плати . У глобальній екоF
номіці контроль над стягненням пряF
мих податків і нарахувань на фонд
заробітної плати дедалі більше усF
кладнюється і такі податки легше не
платити порівняно з непрямими поF
датками. У результаті порівняно виF
сокі прямі податки та нарахування на
фонд заробітної плати шкодять бюдF
жету країни та її конкурентоспроможF
ності – люди тікають до тіньової екоF
номіки або до країн, які застосовують
нижчі ставки податків. Таке перенеF
сення податкового навантаження до
непрямих податків і посилення зв’язF
ку між внесками та виплатами має
зменшити кількість випадків ухиленF
ня від сплати податків. 
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Реформа державного управління
в Словаччині й інших країнах
Центральної Європи та її значення
для України
Мірослав Беблави,
заступник міністра праці, соціальної політики та сім’ї
(Словаччинa)

Вступ
Цей документ стосується реформи
державного управління в широкому
розумінні змін, що відбулися в
країнах з перехідною економікою, зоF
крема в Центральній Європі. Він баF
зується на тому факті, що властиве
життєздатній ринковій демократії
державне управління є необхідною
передумовою для багатьох інших змін
і, відповідно, реформа державного
управління є основним чинником, що
обумовлює інші реформи.
Це загальне твердження стає ще
більш справедливим за умов, які
поєднують активну стадію реформ і
громадські та політичні вимоги надF
звичайно швидких змін. Ці умови
роблять реформу державного упF
равління ще важливішою. Водночас
політики зазвичай не приділяють доF
статньої уваги питанням державного
управління, вважаючи їх політично
малорентабельними й занадто
технічними. Таке нехтування може
зашкодити іншим змінам, важливим
для політиків, але тоді зазвичай буF
ває занадто пізно.
Водночас у країнах з перехідною
економікою реформа державного упF
равління стикається з цілковито
іншим середовищем, ніж у розвинеF
них країнах. Зокрема загальна
швидкість і масштаб змін не мають
прецеденту, адже реформування пеF
редбачає повну політичну та екоF
номічну трансформацію. У країнах з
перехідною економікою реформа
державного управління відбувається
в умовах нечуваної кризи управління
та суттєвого звуження спектра поF
слуг, гарантованих державою. Вона
впроваджується в умовах невизначеF
ності меж державного сектору (усе

було державним до перехідного пеF
ріоду) та слабкого верховенства праF
ва і дуже високого ступеню невизнаF
ченості. Оскільки країни практично
заново створюються, а також через
брак готовності до змін реформа спиF
рається на дуже слабкі управлінські
спроможності.
Розглядаючи ці чинники як відF
правні точки, документ побудовано
таким чином.
Перший розділ розглядає спадок
комунізму та принципи функціонуF
вання державного сектору, які він заF
лишив для перехідного періоду.
Трансформація в Центральній Європі
розпочалася більш як 15 років тому,
проте на ці початкові умови досі можF
на посилатися, щоб пояснити, які споF
соби вибрали реформатори та
наскільки вони успішні.
Другий розділ розглядає ширший
контекст змін у державному секторі в
перехідний період, пояснюючи, що
саме паралельний рух до немажориF
тарного управління та ринку є орF
ганізуючим принципом упродовж осF
танніх 15 років.
Наступні три розділи стосуються
основних підвалин змін у державноF
му управлінні: реформа державної
служби, процес створення виконавF
чих агентств уряду та децентраліF
зація.
Прикінцевий розділ містить виF
сновки та рекомендації.

Спадок комунізму
Комунізм – це тоталітарна форF
мація, що базується на колективній
власності на всі засоби виробництва
та репресивній і політичній системі,
яка втручається в життя громадян.
ЧастоFгусто його розглядають як сеF

редовище з вкрай низьким рівнем
незалежності окремих суб’єктів у
будьFякій сфері. Відповідно до такого
погляду, все комуністичне суспільстF
во часто сприймають як централізоF
вану, вертикально та горизонтально
інтеґровану ієрархію, в якій центр
(тобто центральний комітет коF
муністичної партії та її урядовий апаF
рат) управляли ресурсами, діяльністю
галузей, організацій та особистостей.
Проте такий підхід ігнорує кілька
важливих чинників.
Офіційно тісно пов’язана ієрархія
складалася з тисяч юридично незаF
лежних організацій. Попри те, що сисF
тема могла певною мірою покладатиF
ся на свою здатність на свій розсуд виF
користовувати владу для залагодженF
ня конфліктів інтересів у цій ієрархії,
саме довільне використання влади буF
ло недостатньою відповіддю на щоF
денні завдання управління в складноF
му суспільстві. Комуністична система
панувала в країнах Центральної та
Східної Європи від 40 до 70 років як
індустріальна економіка, в якій громаF
дяни від колиски мали наддержаву із
загальним добробутом (проте існуваF
ли питання щодо якості, чутливості до
потреб громадян та здатності створюF
вати багатство). Жодна економічна,
політична та соціальна система не
змогла б існувати так довго за цих
складних умов, якби вона не розвинуF
ла порівняно передбачувану систему
для вирішення конфліктів між особисF
тими та організаційними інтересами
(див. Беблави (2002).
Як стверджують деякі дослідники,
зокрема Млчох (2002), ієрархія була
великою мірою ілюзією: “У закритій
системі ієрархічного управління плаF
нування було поширеною соціальною
грою, що базувалася на всеосяжній

35

Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
дихотомії між реальними та офіційниF
ми правилами. Насправді групи
місцевого “контролю” намагалися
максимізувати свою частку соціальF
ного пирога у переверненій піраміді.
Планування було інструментом та ідеF
ологічною димовою завісою для виF
користання монопольної влади над
розподілом обмежених ресурсів,
інформації та ухваленням рішень у
процесі соціального відтворення”1.
До 1970Fх і 1980Fх років державF
не управління було пронизане
індивідуально (обов’язковим членстF
вом у партії на багатьох рівнях), але
воно було майже невразливим коF
лективно (див. Сутла (2002). Як пише
Хойнакі (1996): “Не може бути
сумнівів, що упродовж кількох осF
танніх років комуністичного правF
ління основною силою і у виробленні,
і у впровадженні політики... була кеF
рована комуністами бюрократія, яка
залишалася майже невразливою до
будьFякого політичного тиску” (ХойF
накі (1996), с. 147).
Оскільки ієрархія охоплювала не
лише державний сектор у тому виF
гляді, як його визначають у країнах
ОЕСР, а й цілий корпоративний секF
тор (підприємства), проблеми інфорF
маційних потоків та інформаційних
асиметрій були навіть гострішими,
ніж у державних секторах країн ОЕСР
через проблему перевищення норми
управління і брак систем звітності.
Керівники організацій були справжF
німи господарями системи завдяки
своєму унікальному статусу в інфорF
маційних потоках і процесах ухваленF
ня рішень. Іншими словами, реальниF
ми правителями в комуністичних
країнах були, якщо цитувати БернхеF
ма (1972), “люди, які керують фабриF
ками, шахтами та залізницями,
керівні
члени
комісаріатів
і
підкомісаріатів важкої і легкої проF
мисловості, транспорту і зв’язку, гоF
лови великих колгоспів, маніпулятоF
ри засобів пропаганди... коротко каF
жучи – менеджери” (Бернхем (1972),
с. 221–222).
Оскільки до “державного” та
“корпоративного” секторів за коF
муністичної системи ставилися одF
наково – обидва контролювалися
галузевими міністерствами та праF
1

цювали в однаковому регуляторноF
му оточенні, – така розмитість меж
не тільки призвела до того, що
підприємства поводилися як “дерF
жавна служба”, а й до того, що “дерF
жавні службовці” поводилися як
корпоративні керівники. Іншими
словами, ці дві групи були частиною
об’єднаної системи та континууму, і
між ними не було помітно ні різких
відмінностей, ні великої різниці в
системах і стимулах, що регулювали
їхню поведінку.
Урядові організації в комуністичF
ний період зазвичай не мали систем
підзвітності. З одного боку, вони маF
ли певні правові відносини з іншими
складниками уряду. Оскільки самі орF
ганізації “державного сектору” та їхні
міністерства бачили себе на одному
рівні з “корпораціями”, а регуляторні
умови були однаковими, це призвело
до високого рівня незалежності деF
юре і деFфакто.
Усе це створило ситуацію, в якій
реальний спадок комунізму не є
ієрархічним, дисциплінованим дерF
жавним сектором з чіткими культуF
рою та духом, а хаотичним формуванF
ням, в якому організації часто мали
юридично визначену незалежність,
права та обов’язки. Однак їхній штат
і особливо керівники залишалися
чутливими до політичного тиску індиF
відуально, але були дуже мало підF
звітними, мали певні неформальні
права власності. Однак межа між
державним і приватним сектором заF
лишилася не визначеною або не існуF
вала в очах більшості суб’єктів.
Працівники сфери державного упF
равління також у цілому не мали наF
виків та інформації, потрібних для
участі у виробленні політики в новому
світі ринкової демократії.

Перехідний період:
перехід
до немажоритарного
управління та ринкових
відносин
Є багато вимірів погляду на пеF
рехідний період у країнах ЦентральF
ної Європи, що розпочався 1989 роF
ку. Цей документ використовує

аналітичну структуру, що ставить
зміну державного управління в ширF
ший контекст і розглядає перехідний
період передусім як зміни за двома
осями:
• Рух до цінностей ринкової екоF
номіки: конкуренція, ефективність
і жорсткі бюджетні обмеження.
• Передача формальної влади чеF
рез зміну власності або обмеженF
ня центральної виконавчої влади:
немажоритарне управління.
У “корпоративному секторі” це
загалом означало приватизацію або
принаймні корпоратизацію державF
них підприємств і віддалення держаF
ви у певну нову управлінську структуF
ру, яка включала незалежні центF
ральні банки, антимонопольні органи
та незалежні галузеві регуляторні орF
гани (банківські та фінансові ринки,
комунальні послуги та телекомуніF
кації), а також професійні палати та
саморегульовані професії (юриспруF
денція, охорона здоров’я, фармацевF
тика та інші).
У державному секторі можна виF
окремити три основні тенденції:
• Реформа державної служби, що
включає широкомасштабну заміF
ну урядових працівників і правил,
яких останні мають дотримуваF
тися.
• Процес створення виконавчих
агентств уряду, що означає переF
дачу багатьох урядових функцій
державним структурам, які ні юриF
дично, ні фінансово не є частинаF
ми міністерств.
• Децентралізація широкого спектF
ра державних послуг до виборної
влади на місцевому та реґіональF
ному рівнях.
Хоча до цього переліку можна
легко додати інші основні реформи –
наприклад, у таких сферах, як фінанF
сове управління або організація
міністерств, – ці три є головними
стрижнями реформ державного упF
равління, і саме на них ми звертатиF
мемо увагу в наступних розділах.

Реформа державної
служби
Щоб з’ясувати, що таке реформа
державної служби, ми повинні виF

Цей аналіз базується на ситуації в Чехії, але він в цілому справедливий практично для всіх країн з перехідною економікою. Єдина різниця в тому,
що такі країни, як Угорщина, припинили ці ігри раніше або дали змогу частинам свого суспільства не брати в них участі вже у 1980Fх роках.
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Реформа державного управління
значити поняття державної служби.
Втім, не існує єдиного, універсально
вживаного визначення, окрім того,
що вона означає частину державного
сектору, виключаючи певні групи
працівників. У більшості країн виклюF
чають працівників організацій зі стаF
тусом корпорацій. У 20 із 34 країн,
досліджених ОЕСР, не включають
працівників сфери охорони здоров’я;
у 18 країнах не включають вчителів
(див. Синнерстром та інші (2001).
Ці зауваження відображено в
цьому документі, який не бере до уваF
ги працівників медицини, вчителів чи
співробітників державних корпоF
рацій. Проте він включає працівників
і центрального, і місцевого державF
ного управління.
Перехідні країни успадкували
державне управління, яке має проF
блеми в кількох аспектах:
• Їхні працівники були чутливими до
політичного тиску та індивідуально
вразливими.
• Бюрократія в цілому була надзвиF
чайно мало політично підзвітною
громадянам чи партіям.
• Державному управлінню в цілому
бракувало навиків та інформації,
потрібних для участі у виробленні
політики в новому світі ринкової
демократії.
• Через державний контроль над
всіма організаціями не існувало
відчуття державної служби, адже
різниця між “державною служF
бою” та іншими працівниками
уряду (включаючи підприємства)
була нечіткою.
Щоб поступово виправити цю сиF
туацію, всі реформи державної служF
би в Центральній Європі в тій чи іншій
мірі включали такі важливі компоF
ненти:
• замінили деяких працівників дерF
жавного управління новими –
з іншими навиками та уподобанF
нями;
• надали і тим працівникам, які заF
лишилися, і новим стимули формуF
вати свою поведінку в бажаний
спосіб;
• навчили державних службовців
навикам, які дають можливість
реагувати на стимули в бажаний
спосіб.
Періодизацію та узгодження осF
новної реформи державної служби
передусім визначено тим, що уряд

повинен працювати щодня. НеF
обхідно готувати політичні документи
та закони, а також надавати дерF
жавні послуги. Тому жоден час не є
“прийнятним”, оскільки існує багато
“реальних” невідкладних питань. Як
можна побачити з Таблиці 1, країни
Центральної Європи дуже різняться у
визначенні часу для реформи дерF
жавної служби.
Проте кілька чинників певною
мірою впливають на оптимальне виF
значення часових рамок реформи
державної служби.
Реформа державної служби заF
звичай перебуває серед так званих
реформ “другого покоління” пеF
рехідного періоду. Перше покоління
включає (див. Земановічова (2000),
Беблави та Січакова (2001) впровадF
ження “простих” невідкладних систеF
матичних змін (приватизація, лібеF
ралізація цін і торгівлі, макроекоF
номічна стабілізація). Друге поF
коління, з іншого боку, включає “безF
ладні” і “неприємні” складні питання,
такі як освіта, охорона здоров’я,
соціальне забезпечення та державF
не управління. Вони охоплюють секF
тори, де не існує визначених праF
вильних рішень, універсально прийF
нятої моделі, які передбачають багаF
то різних зацікавлених сторін, дії
яких складно відстежувати, і характеF
ризуються складною політичною екоF
номікою.
Здійснення реформи державної
служби в цьому контексті, окрім іншоF
го, передбачає:
• основне та допоміжне законодавF
ство щодо державної служби –
підготовка, трактування, монітоF
ринг впровадження та змін;
• керівництво переходом наявних
працівників державного управF
ління до нової системи (іспити,

присяги, тимчасове звільнення
тощо);
• організація навчання наявних і
нових державних службовців;
• організація інституційних систем
приймання на роботу, звільнення,
оцінювання та винагороди дерF
жавних службовців (що зазвичай
потребує складного інституційного
фундаменту).
Основне питання реформ дерF
жавної служби полягало у виборі
відповідальної установи. Досвід ЦенF
тральної Європи пропонує три ваF
ріанти:
• Міністерство внутрішніх справ
(Словенія та Угорщина). Це забезF
печує адміністративну цілісність,
великий резерв працівників із
широким управлінським досвідом
і тісними стосунками з місцевою
владою. Воно, однак, вкрай конF
сервативне і має дуже обмежені
знання щодо певних елементів
державного сектору. Цій системі
віддавали перевагу країни з деF
централізованою системою або ті,
в яких певну відповідальність за
впровадження передано іншим
установам.
• Міністерство праці (Словаччина та
Чехія). Ці міністерства особливо
наголошували на праці та соціальF
них аспектах реформи державної
служби за рахунок решти реформ і
набагато менше, ніж міністерства
внутрішніх справ, контактували з
нижніми рівнями державного упF
равління.
• Окреме агентство (Польща, після
початку реформи – Словаччина та
Чехія). Така установа звичайно
стає центром подальших реформ у
державній службі, але під час її
створення важко встановити наF
лежний баланс між повноваженF

Таблиця 1. Ухвалення законодавства про державну
службу в країнах Центральної Європи
Країна

Рік ухвалення перших законів про
державну службу

Словенія

1990

Угорщина

1992

Польща

1996

Словаччина

2001

Чехія

2002

Джерело: Програма OECР SIGMA, закони відповідних країн
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
нями та підзвітністю. Вони або заF
надто міцні та впливові без
потрібної підзвітності, або стають
занадто слабкими політично та
фінансово.
Щодо питання часових рамок: не
існує часу, “прийнятного” для рефорF
ми державної служби, оскільки
завжди є багато невідкладних “реF
альних” питань. Така реформа стане
виразнішою й нагальнішою, якщо в
перехідному періоді вже було вжито
перші кроки і існує хоча б деяка згода
щодо розміру та функцій держави. ТаF
кож потрібна хоча б загальна згода
суспільства та політичної еліти на те,
щоб державна служба бодай часткоF
во перебувала осторонь політичної
боротьби, а реформа слугувала інтеF
ресам усіх. Інакше зміни або затягуF
ватимуться в часі, або будуть “полегF
шеними”, навіть якщо реформа дерF
жавної служби почалася на початку
перехідного періоду (Словенія, УгорF
щина).
Інший важливий чинник – часові
рамки проведення децентралізації.
Якщо вона відбувається до реформи
в державній службі, кількість відF
повідних зацікавлених сторін зросте
до рівня, за якого буде надзвичайно
важко досягти будьFякої домовлеF
ності щодо всебічної реформи дерF
жавної служби. Одночасне проведенF
ня децентралізації та реформи в дерF
жавній службі переобтяжує спроF
можності державного управління.
Можливо, децентралізація після реF
форми в державній службі створюваF
тиме найменше проблем, якщо униF
кати складностей у реструктуризації
державного управління у ракурсі
прав власності та інших питань. ПроF
те така послідовність рідкісна. ПереF
важно тому, що більшість країн з пеF
рехідною економікою можуть раніше
віднайти політичну волю до децентF
ралізації, ніж до всеосяжного рефорF
мування державної служби.
І ще одне питання – розуміння
політичної економіки реформи в конF
тексті балансування вигод і затрат.
Узгоджуючи послідовність кроків реF
форми державної служби, також треF
ба зважати на те, що нові правові
рамки для державної служби є заF
звичай і центральним питанням, і неF
обхідною передумовою для подальF
ших дій. Тому більшість дій потрібно
структурувати навколо неї.
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Аналіз досвіду Центральної ЄвроF
пи застерігає від структуризації реF
форми державної служби як низки
галузевих реформ. З іншого боку, він
пропонує як життєздатний варіант
створення основи державної служби
з правилами та директивами, а потім
його поступове розширення. Ми моF
жемо також рекомендувати запроваF
дити в реформі свідомий момент “веF
ликого вибуху”. Такі інструменти
потрібно вживати навіть з ризиком
негативної реакції, але на добре проF
думаній, обмеженій і переконливій
основі.
Загалом реформа у державному
управлінні в цілому і в державній
службі зокрема ніколи не закінF
чується. Проте для країн з перехідF
ною економікою можна концептуальF
но вирізнити дві фази реформи. ПерF
ша передбачає створення нової сисF
теми державної служби в усіх зазнаF
чених вище аспектах. Після цього
можна починати другу фазу конF
солідації. Фінальна побудова систеF
ми може також мати серйозні внутF
рішні суперечності та упущення. Тому
коли всі компоненти на місці, можна
порекомендувати провести ревізію
системи державної служби, щоб вияF
вити ці невідповідності та усунути хоF
ча б найважливіші з них.

Процес створення
виконавчих агентств
уряду
Процес створення виконавчих
агентств уряду означає передачу баF
гатьох функцій державним устаноF
вам, які ні юридично, ні фінансово не
входять до складу міністерств. У знаF
ченні, в якому його використовують у
розвинених країнах ОЕСР, він в осF
новному включає створення саF
мостійних агентств з багатьма викоF
навчими функціями, наприклад, збір
податків, управління соціальним заF
безпеченням, управління в’язницяF
ми або розподіл культурних грантів.
Під самостійністю агентств мається
на увазі не повна незалежність від
уряду, а скоріше деяка міра незалежF
ності. Ця міра незалежності може коF
ливатися від випадку, коли керівF
ництво агентств має бути підзвітним
міністерствам, але мати певну автоF
номію щодо того, яким чином надаваF
ти послуги, до регуляторних органів,

які можуть бути незалежними не
тільки в ухваленні рішень, а й у встаF
новленні умов оплати праці або приF
значенні посадовців.
У перехідних країнах упродовж
останніх 15 років ми спостерігали не
лише процес створення виконавчих
агентств уряду, як його визначено
вище, а також такі самі процеси щоF
до установ, які на Заході не назвали
б агентствами, але їх створення та
надання певної самостійності пройF
шло в країнах з перехідною екоF
номікою за аналогічною схемою. Ці
установи включають: конституційні
суди, центральні банки, контрольF
ні/аудиторські установи, державні
засоби масової інформації, різні поF
забюджетні фонди, антимонопольні
комітети, регуляторні органи на
банківських і фінансових ринках, а
також у комунальному господарстві.
Насправді, можна зауважити, що
створення агентств в цьому широкоF
му сенсі було одним з основних комF
понентів реформи державного упF
равління в цих країнах, саме тому
цей розділ зосереджується на його
аналізі.
БудьFякий аналіз процесу ствоF
рення виконавчих агентств повинен
включати аналіз ролі окремих
суб’єктів процесу та їхніх стимулів.
Насправді, цей документ використоF
вує стимули та очікування як основF
ний засіб для аналізу. Передусім
представимо групи найважливіших
суб’єктів:
• керівники і штат агентств (якщо
організації вже існують) або кеF
рівники та персонал тих частин
міністерської структури, яка може
бути структурована в окрему одиF
ницю;
• міністри та політичні партії;
• іноземні гравці (Європейський
Союз, Міжнародний валютний
фонд, Світовий банк, Організація
економічного співробітництва та
розвитку тощо);
• інші впливові зацікавлені групи
(наприклад, профспілки);
• громадськість.
Кожна з цих груп може мати очеF
видні стимули до підтримки процесу
створення виконавчих агентств і підF
вищення рівня самостійності певного
агентства, які випливають з її очікуF
вань. Нижче подано стислий підсуF
мок цих міркувань.

Реформа державного управління
Для керівників і працівників
агентств стимули часто стосуються
підвищення самостійності, зменшенF
ня невизначеності, підвищення зарF
плати та інших переваг. Для праF
цівників статус самостійного агентстF
ва може означати звільнення від баF
гатьох обмежувальних норм, чинних
для іншої частини уряду (процедурні,
щодо порядку ухвалення рішень тоF
що). Зменшення невизначеності є
трохи парадоксальним і стосується
частої відсутності системи державної
служби та частих змін у політичних
орієнтирах багатьох країн з пеF
рехідною економікою, особливо на
початку та в середині 1990Fх років.
Дистанційовані стосунки з урядом
можуть таким чином підвищити впевF
неність щодо зайнятості, а також плаF
нування. Останнім, але не менш важF
ливим і для керівників, і для праF
цівників є те, що самостійний статус
часто передбачає незалежність від
урядових правил оплати праці або
принаймні їх послаблення.
Для міністрів і політичних партій
стимули до процесу створення викоF
навчих агентств базуються на очікуF
ваннях зменшення відповідальності і
фінансового навантаження та посиF
лення патронажу. Дистанцію між
міністерством та агентством можна
використовувати як засіб для зменF
шення політичної відповідальності за
дії та проблеми агентства. ОчікуванF
ня щодо зменшення фінансового наF
вантаження часто стосується підвиF
щеної мотивації агентства поліпшити
свою фінансову ситуацію. Це відбуF
вається через збільшення доходів і
зменшення витрат, а також частіше
використання позабюджетних джеF
рел фінансування. Очікування щодо
посилення патронажу базуються на
тому факті, що кількість позицій, приF
вабливих для патронажу, зазвичай
зростає в разі самостійності агентстF
ва завдяки існуванню рад і більшій
кількості керівних посад.
Іноземні суб’єкти можуть підтриF
мати створення агентств, очікуючи
поліпшення показників діяльності та
професіоналізму державних служF
бовців. Це стосується викладеного
вище пункту щодо стимулів для перF
соналу та керівників. Оскільки іноF
земні суб’єкти здебільшого мають
вузько сфокусовані пріоритети (базуF
ючись на проектах, до яких їх було заF

лучено, або на донорській спеціаF
лізації), вони часто зацікавлені підF
вищувати самостійність агентства
або навіть створити нове, якщо таке
агентство зосереджуватиметься на
таких самих питаннях, як і іноземний
суб’єкт.
Для засобів масової інформації
та громадськості самостійні агентстF
ва часто означають поліпшення поF
слуг і зменшення податкового наванF
таження, базуючись на очікуваннях,
які вже було викладено вище: підвиF
щення професіоналізму та стабільF
ності, а також ефективності роботи.
Проте, як, можливо, зауважив коF
жен спостережливий читач, чимало
таких очікувань взаємовиключні,
тобто всі вони не можуть справджуF
ватися водночас для одного й того саF
мого агентства. Важко забезпечити
підвищення заробітної плати та вигод
для працівників і керівників одночасF
но зі зменшенням фінансового тягаF
ря для громадськості, якщо тільки не
буде значного резерву ефективності.
Підвищені незалежність і професіоF
налізм не збільшують опіки з боку
політиків і політичних партій. Навіть
якщо зменшення політичної відF
повідальності та поліпшення послуг
не взаємовиключні за визначенням,
важко зрозуміти, чому зменшення
підзвітності перед суспільством поF
винно вести до поліпшення якості поF
слуг для тих же громадян.
Які узагальнення можна зробити
щодо процесу створення виконавчих
агентств і його результатів? Процес
створення виконавчих агентств у цих
країнах зрідка, якщо взагалі, розгляF
дали в системних концептуальних і
правових рамках. Останні заздаF
легідь визначили б цілі, інструменти,
співвідношення між ними та розклад.
З огляду на низьку якість і спроF
можність державного управління та
політичних класів процес створення
виконавчих агентств зазвичай відбуF
вається як швидке галузеве вирішенF
ня проблем, що базується на поєдF
нанні зазначених вище стимулів. РеF
зультат часто парадоксальний. З одF
ного боку, для самостійних агентств
правові, підзвітні та фінансові рамки
є фрагментарними і часто визначаF
ються спеціальними рішеннями та
винятками. Це частоFгусто призвоF
дить до неочікуваних результатів, неF
правильних стимулів і негативних

наслідків. З іншого боку, вкрай зрідка
траплялися суттєві інституційні інноF
вації та створення нових інстиF
туційних рамок. Цей парадокс відбуF
вається через галузевий, швидкий
характер вирішення проблеми ствоF
рення виконавчих агентств. Потреба
у швидкому спеціальному рішенні
створює стимули для налагодження
наявних, легко вживаних форм швидF
ше, ніж впровадження важливих
інституційних інновацій.
Інституційну інновацію часто заF
проваджують, точно копіюючи інстиF
туції з інших країн, здебільшого в
контексті іноземної поради чи допоF
моги. Проблема таких рішень поляF
гає в тому, що під час імпортування
інституцій часто не вистачає інших
елементів, що встановлюють його
правові, підзвітні та фінансові рамки
(наприклад, складання бюджету, що
базується на переліку видів діяльF
ності, механізми фінансового контроF
лю та аудиту, механізми загальної
підзвітності виконавчій владі за праF
вилами державної служби). Можна
припустити, що такі рамки часто буF
вають дуже складними і невидимими
навіть (або особливо) для тих, хто
працює в цій сфері в країні, що надає
модель. Як пише де Сото (2001) в троF
хи іншому контексті про роль меF
ханізмів управління власністю, таких
як реєстрація власності на землю, в
процесі економічного розвитку, ексF
перти з розвинених країн часто самі
не знають, як виникла система, і не
ставлять собі цих запитань, оскільки
їхня власна система є “природною”.
Непоодинокі приклади, коли вже
після перенесення інституцій виявляF
ються відсутніми деякі елементи, і чаF
сто це дорого коштує.
Інший висновок щодо процесу
створення виконавчих агентств в пеF
рехідному періоді, який відрізняє йоF
го від багатьох розвинених країн, поF
лягає в тому, що його використовуF
ють як засіб для підвищення податF
кового навантаження. Найчастіше
це роблять двома способами. ПерF
ший – це так зване приховане опоF
даткування, тобто непрозоре і цільоF
ве оподаткування. Воно має чисF
ленні форми – від податків із насеF
лення у формі так званого обов’язF
кового страхування до податків для
окремих груп, таких як податки для
регульованих суб’єктів для фінансуF
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
вання діяльності регуляторного оргаF
ну. Другий полягає у запровадженні
або підвищенні оплати користувачів
хоча б до рівня відшкодування варF
тості та зменшення рівня фінансуF
вання державних послуг за рахунок
податкових надходжень. Жоден із
цих кроків не компенсується відпоF
відним зменшенням інших податків
або підвищенням бюджетних виплат
громадянам. Отож його можна розF
глядати як політично доцільний
спосіб займатися невдячною спраF
вою – підвищувати податки.
Очікуваним результатом попеF
редніх двох чинників є те, що процес
створення виконавчих агентств звиF
чайно запроваджують без продумуF
вання наслідків, особливо без намаF
гання заохочувати окремих суб’єктів
у динамічній системі.
З іншого боку, враховуючи всі
проаналізовані вище питання, враF
жаючим є те, що перехідний період
був позначений надзвичайною вірою
в інституційні рішення. Чимало
політиків плутають інституційну реF
форму з реформою системи. Точніше
кажучи, багато країн створили так
звані незалежні страхові установи у
сферах охорони здоров’я та/або
пенсійного забезпечення та/або
безробіття, базуючись на німецькій
та інших моделях, плутаючи це з реF
формою охорони здоров’я чи пенF
сійною реформою.
Перехідний період потребує поF
стійного перегляду неформального
“соціального контракту” між політиF
ками та агентствами. Проте коли наF
дається суттєвий ступінь незалежF
ності, агентства стають самостійними
гравцями і можуть справді протистоF
яти змінам, які їм не подобаються. Це
призводить до зростання громадF
ських і політичних конфліктів. ЗагаF
лом агентства мають більше інфорF
мації та кваліфікації, ніж міністерстF
ва, у питаннях щодо державної
політики, що стосуються їхньої робоF
ти. Великі агентства також мають
більше ресурсів для зв’язків з гроF
мадськістю, роботи зі ЗМІ та зацікавF
леними сторонами. У результаті деF
факто не відбувається очікуваного
поділу на завдання державної політиF
ки та виконавчі завдання між мінісF
терствами та агентствами, оскільки
агентства дуже часто неформально
або навіть формально відповідальні
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за підготовку політики та правових
змін у своїх сферах, які пропонуються
відповідним міністерством. АгентстF
ва можуть блокувати зміни, що їм не
подобаються, використовуючи свої
стосунки із зацікавленими сторонаF
ми та ЗМІ.
Які рекомендації можна дати, баF
зуючись на цих висновках? СаF
мостійність для агентства доречна,
якщо можна підписати чіткий форF
мальний чи неформальний контракт
між політиками як власниками гроF
мадського мандата й агентством.
Іншими словами, не агентство повинF
но вирішувати, який у нього мандат.
Рецепт отримання проблем – ствоF
рення агентства в певній сфері без
чіткого набору цілей просто для поF
збавлення від гострого політичного
питання.
Друга рекомендація полягає в поF
требі бути послідовним у створенні
організації. Якщо створюється регуF
лятор фінансового ринку, важливо не
те, щоб його система повністю відF
повідала аналогові у Великій БриF
танії, а те, яким чином вона підходитиF
ме конкретній правовій системі, а таF
кож неформальним правилам країни,
в якій його створюють. Внутрішня узF
годженість означає, що стимули та
правила, якими керується агентство,
мають бути узгодженими, підтримуюF
чи дієве, ефективне та підзвітне
функціонування організації.
Інституційні рішення не лише поF
винні бути внутрішньо послідовними,
а й життєздатними. Життєздатність,
грубо кажучи, означає, що система
працюватиме успішно навіть тоді, коF
ли багато чого працюватиме непраF
вильно в системах, які підтримують її,
наприклад, під бюджетним тиском
або за зміни важливих елементів
зовнішньої системи (правила дерF
жавної служби, державних закупіF
вель тощо). Ця якість важлива через
надзвичайно динамічне середовище
перехідного періоду.
З огляду на ці причини рекоменF
дується, щоб кожна реформа, яка
проштовхує створення самостійних
агентств або підвищення самостійF
ності наявних організацій, відповідаF
ла на просте запитання щодо підзвітF
ності. Яким чином вона збирається
забезпечити реальну підзвітність у
середовищі перехідного періоду, де
репутація мало коштує і формальні

механізми повільні, де часто не можF
на довести, що правопорушення маF
ють кримінальну природу? Якщо на
це запитання не можна дати переF
конливої відповіді, то й процес ствоF
рення виконавчих агентств може не
бути відповіддю.
Загалом потрібно також надавати
перевагу рішенням, що відповідають
ринковим принципам, якщо взагалі
можна створити ринок. Проте цю реF
комендацію потрібно узгодити з виF
тратами на підтримку ринкових стоF
сунків, зокрема стосунків, що базуF
ються на контрактах. Особливо в
країнах з перехідною економікою
потрібно запитати, чи можна вважаF
ти дотримання контракту важливим
елементом аналізу вартості угоди. Це
поєднується із загальними питанням
інституційної спроможності. У країнах
з недорозвиненими правовими реF
жимами системи, що базуються на
принципах командування та контроF
лю, потребують менш складного наF
бору інституцій та управлінських заF
собів, і тому вони досі можуть бути
більш привабливими. Споріднене пиF
тання про те, чи можна доповнити
механізми формальної підзвітності
дуже потужними механізмами нефорF
мальної підзвітності, вирішується за
вибором замовника. Якщо велика
частина замовників має вибір визнаF
чати того, хто надаватиме послуги, це
може полегшити проблеми підF
звітності.
Проте підзвітність є практично
механізмом, що гарантує дієвість,
ефективність та якість. Очікуваним
механізмом є процес вибору
керівника/керівництва. Досвід свідF
чить, що якість цього процесу має
важливі наслідки для функціонуванF
ня державної організації, можливо,
навіть важливіші, ніж у стабільніших
середовищах. Нарешті, читач, переF
конаний нашими поясненнями про
те, чому процес створення виконавF
чих агентств відбувався в багатьох
країнах з перехідною економікою,
погодиться з тим, що це часто зумовF
лено не потребою надати певним
елементам державного сектору чітку
місію та самостійність для її досягF
нення, а окремими галузевими спроF
бами підвищити професіоналізм у
певних частинах державного сектору.
Тоді заходи процесу створення викоF
навчих агентств уряду – вибіркова

Реформа державного управління
спроба реформи державного сектоF
ру, включаючи реформу фінансового
та управлінського аспектів. Якщо
справа в професіоналізмі, то можна
запитати, чи не буде кращою ситуація
в перехідних країнах, якщо викорисF
тати цю енергію для загальної рефорF
ми інституційної системи державного
сектору та реформи державної служF
би зокрема.

Децентралізація
Третьою підвалиною змін у дерF
жавному управлінні з 1989 року буF
ла децентралізація. Під децентF
ралізацією ми не маємо на увазі пеF
редачу влади та відповідальності
місцевій владі, яка призначається та
контролюється центром (так звана
деконцентрація), а передачу повноF
важень і відповідальності політикам,
вибраним на місцевому та реґіоF
нальному рівнях. Всебічна децентF
ралізація зазвичай відбувалася в
країнах Центральної Європи кількоF
ма стадіями.
Перша стадія в усіх країнах ВишеF
градської групи відбулася негайно
після політичних змін 1989 року та
означала впровадження виборної
місцевої влади, що відповідала за
важливі послуги.
Друга стадія полягала в постуF
повій або швидкій передачі інших зоF
бов’язань місцевим органам влади
упродовж наступних років.
Третя стадія передбачала ствоF
рення реґіональної влади і зазвичай
була останньою (проте не в Угорщині,
наприклад).
Оскільки Словаччина, Угорщина
та Чехія – порівняно невеликі країни,
для них було достатньо двох рівнів саF
моврядування. У Польщі, більш
схожій на Україну за розмірами, доF
дано проміжний рівень самоврядуF
вання.
Через 15 років децентралізації
обрані органи місцевого самоврядуF
вання відповідають за надзвичайно
широкий спектр послуг, а контроль
центральної влади за їхніми видаткаF
ми та політичними рішеннями менF
ший, ніж у багатьох інших країнах
ОЕСР. Місцева та реґіональна влада
не лише опікується водою, каF
налізацією, відходами, місцевими
дорогами та транспортом, а й часто
забезпечує початкову та середню

освіту, охорону здоров’я та екоF
номічний розвиток.
Наприклад, 1990 року в СловачF
чині засновано більше як 2 900 орF
ганів місцевого самоврядування, що
мали дуже обмежені повноваження.
Ці повноваження суттєво розширено
впродовж 2002–2004 років, коли на
низ було передано відповідальність
за місцеві лікарні, соціальні послуги,
планування, дороги та культуру, а таF
кож початкову освіту. Лише в січні
2002 року створено вісім реґіонів із
самоврядуванням, вони отримали
відповідальність за дороги регіоF
нального значення та транспорт, а таF
кож великі лікарні та середню освіту.
2005 року відбулася так звана
бюджетна децентралізація, якою місF
цевій і реґіональній владі відводилоF
ся більше 90% надходжень від податF
ку з доходів громадян. Вони також отF
римали повну автономію щодо так
званих місцевих і реґіональних поF
датків, головним чином податків на
нерухомість на місцевому рівні і на
транспортні засоби на реґіональному
рівні.
Можливо, найважливішим реF
зультатом стала здатність місцевої та
реґіональної влади успішно засвоюF
вати ці нові зобов’язання. Особливо
у тих випадках, де нові адміністраF
тивні одиниці – муніципалітети чи
реґіони – базувалися на справжній
громаді та тривалій місцевій ідентичF
ності, децентралізація мала успіх,
пропонуючи ширший вибір і реагуF
вання на потреби електорату, а також
роблячи надання послуг ефекF
тивнішим. Водночас оскільки місцеF
ва та реґіональна влада зазвичай
стикається із жорсткішими бюджетF
ними обмеженнями, ніж центральна
влада, вони краще проявляють себе,
коли треба зробити важкий вибір, таF
кий як закриття шкіл через демоF
графічну ситуацію.
Створення кількох незалежних
один від одного рівнів влади призвеF
ло до більшої заплутаності, однак даF
ло і більший вибір для електорату.
Якщо раніше виборець мав лише
один голос у всіх державних питанF
нях, тепер здатність вибирати різні
партії та осіб на місцевих, реґіональF
них і національних виборах дала
можливість більшого контролю, хоча
він часто і заплутаніший. Водночас
виборці не завжди оцінюють своїх

обраних представників за їхніми
формальними повноваженнями, а
за тим, що вони вважають важлиF
вим. Наприклад, відповідальність за
економічний розвиток не передано
до місцевих органів влади, а залиF
шено центральній владі та владі
реґіонів. Проте саме економічний
розвиток, а не стан шкіл або каF
налізації, турбує громадян, особливо
економічно відсталі реґіони. Мери
доклали надзвичайно багато зусиль
для побудови промислових парків,
переконуючи інвесторів і водночас
знаючи, що це може додати або заF
брати у них голоси під час виборів.
Децентралізація також показала,
що в певних сферах і політики, і виF
борці можуть навчитися лише метоF
дом проб і помилок. Один із найсупеF
речливіших елементів будьFякої деF
централізації – які суспільні блага
мають надаватися на національному
рівні, а які – на реґіональному чи
місцевому. Це питання не вирішуєтьF
ся через швидкі квазіраціональні
політичні дискусії, а є живим політичF
ним питанням, що базується на окреF
мих випадках і скандалах. Воно зрідF
ка призводило до повного скасуванF
ня децентралізації і повернення певF
них зобов’язань центральній владі,
але набагато частішим було підвиF
щення контролю центральної влади
над певними питаннями після початF
кової децентралізації.
Основна проблема, що залишилаF
ся, особливо в Словаччині та Чехії, це
проблема ефективної та усталеної
спільноти. В обох країнах, як і у
Франції, існує багато маленьких
муніципалітетів із сотнею чи тисячею
мешканців, їхня ідентичність триває
вже впродовж століть і як така станоF
вить майже ідеальний випадок глибоF
ко вкоріненої та підзвітної місцевої
спільноти. Проте вони занадто малі,
щоб надавати багато державних поF
слуг. Їхнє об’єднання у більші елеменF
ти, навіть якщо це необхідно, може
призвести до послаблення справжF
нього підґрунтя децентралізації, що
дає змогу людям робити вибір на коF
ристь місцевої чи історичної спільноF
ти, в якій вони почуваються як вдома.
Хибою децентралізації є те, що з
децентралізацією фінансів і надання
послуг корупція також децентраліF
зується. У менших спільнотах траF
диційні методи суспільного контролю
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Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України
часто виявляються достатніми проти
неї, однак не в середніх і великих утF
вореннях. Децентралізація зменшиF
ла тенденцію до корупції, але на
місцевому рівні не існує такого висоF
ко розвиненого та досконалого гроF
мадянського суспільства, яке часто
існує на національному рівні. Тому
побудова місцевого і, в деяких виF
падках, національного громадянF
ського суспільства залишається осF
новним викликом у всіх країнах ВиF
шеградської групи.
Політична спроможність місцевих
і реґіональних органів влади також
розвивається повільно, і знову, особF
ливо в менших муніципалітетах, існує
справжня проблема кадрів, здатних
управляти.
У цілому децентралізація швидко
ввійшла в політичне та соціальне
життя країн Центральної Європи, бо
вона зазвичай взаємодіяла з давно
наявною ідентичністю спільнот і була
менш успішною там, де її не було.

Висновки
Документ стосується реформи
державного управління в широкому
спектрі змін, що відбулися в країнах
з перехідною економікою, особливо
в країнах Центральної Європи. Він
наголошує, що в Центральній Європі,
і можливо в Україні, державне упF
равління, здатне функціонувати в
ринковій демократії, – необхідна пеF
редумова для багатьох інших систем,
і, відповідно, реформа державного
управління – основний чинник інших
реформ. Реформа державного упF
равління в цих країнах навіть важF
ливіша, ніж у розвинених країнах
ОЕСР, і водночас вона опиняється в
середовищі, яке має набагато більF
ше викликів.
Документ розглядає спадок коF
мунізму та принципи функціонування
державного сектору, який він залиF
шив для перехідного періоду, а також
ширший контекст змін державного
сектору у перехідному періоді, поясF
нюючи, що вони є паралельними кроF
ками до немажоритарного управF
ління та ринку, що є основоположниF
ми принципами впродовж останніх
15 років. Потім аналізується три осF
новні підвалини змін державного упF
равління в перехідний період: рефорF
ма державної служби, процес ствоF
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рення виконавчих агентств уряду та
децентралізація.
Замість опису технічних аспектів
різних реформ документ зосередF
жується на узагальненні уроків трьох
підвалин реформ державного упF
равління, які можуть бути корисними
для політиків в Україні. Тому було б
марно додатково підсумовувати ці
підсумки у висновку. Замість цього
пропонуємо деякі основні думки
щодо кожного з трьох напрямів.
Найважливіший досвід 15 років
реформи державної служби в ЦентF
ральній Європі полягає в тому, що
одночасно важливими є всі три її
підвалини – зміна стимулів, зміна
людей та інвестування в людей. Одна
чи дві без третьої можуть принести
набагато менше, ніж очікувана сума
цих переваг. Неможливо змінити
всю державну службу, коли сусF
пільство не має достатньої кількості
висококваліфікованих людей, щоб їх
замінити. Проте інші зміни не відбуF
дуться без заміни багатьох державF
них службовців. Хоч яким було б
поєднання “нових” і “старих” дерF
жавних службовців, якщо вони не
мають правильних стимулів і праF
вильної підготовки, результати буF
дуть неоптимальними.
Якщо ж говорити про процес
створення виконавчих агентств уряF
ду, вражає те, що в стількох країнах
стільки політиків так часто думали,
що секрет змін й успіху – перетвоF
рення установи на більш чи менш неF
залежне агентство. Насправді проF
цес створення виконавчих агентств
зрідка приносить очікувані переваF
ги, не тому, що це неправильна страF
тегія, а тому, що занадто багато
сподівань покладається на те, що є
лише інституційним перепакуванF
ням. З іншого боку, процес створенF
ня виконавчих агентств може зробиF
ти дуже багато як частина ширшого
пакета реформи державного упF
равління, як ми це бачили не в ЦентF
ральній Європі, а у Великій Британії
зі створенням нових організацій
1988 року.
Коли йдеться про децентраF
лізацію, основним запитанням завжF
ди є: чи будуть політики, вибрані на
місцевому рівні, менше чи більше
підзвітними, ніж обрані на центральF
ному рівні, та хто краще захищатиме
громадян від свавільного викорисF

тання влади? Місцеві еліти будуть
інструментом захисту чи вимагання?
У Центральній Європі відповіддю буде
те, що успішність децентралізації баF
зується на справжній місцевій іденF
тичності, але водночас не варто очікуF
вати, що проблеми національної
політики якось вирішаться шляхом деF
централізації. Скоріше можна очікуF
вати, що більшість із них буде децентF
ралізовано разом із повноваженняF
ми, але з більшим розсіюванням реF
зультатів, відображаючи надзвичайF
но мінливу якість місцевої демократії.
Україна – це не країна, що переF
буває на початку перехідного періоF
ду; вона вибрала інший, звивистіший
маршрут на шляху, який повинні
пройти всі посткомуністичні країни,
якщо вони хочуть дістатися до “обіцяF
ної землі” і бути частиною першого
світу. Цей документ припускає, що укF
раїнські політики можуть винести
уроки з маршрутів інших країн, таких
як Словаччина, корисних для обговоF
рення майбутнього курсу. 
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