
185

В перспективі Україна матиме структуру фінансового ринку та продукти, аналогічні зарубіж-
ним ринкам. Внутрішній фінансовий ринок стане частиною світового. Проте, фінансова відкри-
тість не збільшить іноземні інвестиції на внутрішньому ринкку, якщо це не пов’язано з реалізаці-
єю інших структурних реформ. Крім того, координація реформ на внутрішньому і зовнішніх
секторів є ключовим питанням для забезпечення лібералізації руху капіталу.
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CONTENT ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS REFORMS
IN GEORGIA IN 2004—2012

Анотацiя. У статтi проведено огляд реформ проведених у Грузiї в 2004—2012 рр. Проаналiзовано
результати реформ з точки зору дiєвостi їх використання в антикризовому управлiннi.
Аннотация. В статье проводится обзор реформ проведенных в Грузии в 2004—2012 гг. Проанализи-
рованы результаты реформ с точки зрения действенности их использования в антикризисном
управлении.
Abstract. The article is an overview of reforms carried out in Georgia in 2004-2012 years. The results of the
reforms in terms of efficiency of their use in crisis management.

Держава якнайповнiше виражає загальнонацiональнi iнтереси, визначає формат реалiзацiї при-
ватних iнтересiв, несе вiдповiдальнiсть за вектор економiчного й соцiального розвитку, має бути
дiєвим засобом перебудови продуктивних сил, науково-технiчного вдосконалення виробництва та
серйозних змiн у фiнансово-економiчнiй сферi. Тому на нiй лежить важлива мiсiя із створення та-
ких умов, за яких економiка буде розвиватися. Економiчна i полiтична iнтеграцiя у свiтовий
простiр є однiєю з поточних цiлей України. Проте на даний момент вона ускладнюється не лише
важкiстю переходу вiд планової до ринкової економiки та перiодичними кризами у свiтовiй еко-
номiцi, але i полiтичною ситуацiєю, що склалася в нашiй країнi. Ще нiколи так гостро не стояла
проблема боротьби з кризовими явищами. Одним iз шляхiв вирiшення цiєї проблеми є пошук
шляхiв виходу з кризи на прикладi iнших країн та переймання їхнього досвiду. Однiєю з таких
країн є Грузiя, чий досвiд реформ у 2004—2012 рр. може бути корисним для України, оскiльки ми
маємо схожi вихiднi умови (колишнi члени СРСР) та схожi труднощi. Тому розвиток антикризово-
го управлiння в Українi може бути здiйснено шляхом адаптацiї свiтового досвiду пiд умови госпо-
дарювання країни. Цим обґрунтовується актуальнiсть дослiдження за обраною темою.
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Питання антикризового управлiння i його методiв є популярним як серед вiтчизняних, так i се-
ред закордонних учених. Думки науковцiв, полiтикiв, громадських дiячiв достатньо рiзняться що-
до можливостi втiлення грузинських реформ в Українi. Потрiбно наголосити на тому, що хоча до-
свiд реформ у Грузiї є актуальним, на даний момент комплексних наукових дослiджень з цього
питання в Українi не проводилося. Науковi публiкацiї висвiтлюють переважно лише один чи
кiлька аспектiв даної тематики, як от антикорупцiйної полiтики чи змiни в органах виконавчої
влади, зокрема це працi Д. Заброди, В. Кравченка, В. Решоти, О. Стельмаха та iн. До того ж в
Українi грузинський досвiд вiдображається в бiльшостi в публiцистичних виданнях. Для аналiзу
також корисними будуть працi зарубiжних дослiдникiв, таких як Л. Буракова, М. Мендкович,
Т. Чулицька, Б. Ференц, П. Померанцев, а також звiти мiжнародних органiзацiй, що займалися
технiчним та iнституцiйним забезпеченням реформ у Грузiї. У статтi буде коротко оглянуто ос-
новнi реформи, якi вплинули на стан економiки Грузiї та пiдвищили її рейтинги на свiтовому рiвнi.

Результати дослідження. Грузинськi реформи 2004—2012 рр. висвiтлюються у вiтчизняних і
зарубiжних наукових розвiдках. Перетворення в соцiально-економiчнiй системi за схожих до
українських несприятливих умов, дозволяють говорити про винятковий досвiд, який варто вивча-
ти та застосовувати i в нашiй державi. Саме в цей перiод уряд і президент Грузiї проводили
iнтенсивний курс на лiбералiзацiю ринку, приватизацiю i залучення iноземних iнвестицiй. Зокре-
ма, змiни у виглядi низьких податкiв, лiберального трудового законодавства i сприятливого
iнвестицiйного клiмату привели до економiчного зростання держави [3].

З розпадом СРСР економiка Грузiї практично перестала iснувати, а до середини 1990-х рр. ви-
пуск продукцiї у країнi впав до рiвня 1960 року. Iнфраструктура, господарськi зв’язки, традицiйнi
галузi виявилися зруйнованими. Ситуацiя ускладнювалася постiйними громадянськими i
мiжнацiональними вiйнами, в ходi яких країна втратила 20 % своєї територiї. Грузiї було завдано
величезних економiчних збиткiв. Бiльше того, республiка зiткнулася із масштабними проблемами
у водо- i електропостачаннi.

Поставлена новим грузинським керiвництвом мета була сформульована так: «Грузiя повинна
стати найдешевшою i найпривабливiшою для бiзнесу економiкою свiту».

Досягнення поставленої мети нового грузинського ладу базувалося на трьох основних напрям-
ках: 1) реалiзацiя комплексу системних антикорупцiйних заходiв; 2) змiни у сферi державного
управлiння з рiзким зниженням ролi чиновництва i змiною кадрового складу державних
iнститутiв; 3) роздержавлення економiки, її максимальна лiбералiзацiя i практично необмежена
приватизацiя.

Проблема корупцiї настiльки складна, що багато хто вважає, що боротися з нею марно. I, тим
не менш, Грузiя зробила цiлком успiшнi кроки, в першу чергу це змiна законодавства i введення
жорсткого покарання за факти корупцiї, у свiтлi полiтики «zero tolerance» — нетерпимостi до зло-
чинiв. Чиновникiв, викритих у корупцiї, звiльнили i посадили у в’язницю, набравши на їх мiсце
нових i в рази пiднявши їм заробiтну плату. Скасували безлiч контролюючих і видаючих ліцензії
інстанцій, наприклад, ДАI, пожежну iнспекцiю, санiтарно-епiдемiологiчну службу, обов’язковий
техогляд, обов’язкову стандартизацiю i сертифiкацiю продукцiї [1]. Таким чином, виключили самi
ситуацiї, що породжують корупцiю. До того ж, часто самi цi органи не знали чiтких меж своїх по-
вноважень, перекладаючи вiдповiдальнiсть один на одного. Спрощення та прозорiсть бюрократи-
чних процедур також сприяли викорiненню корупцiї. Одним з досягнень є перехiд на електронний
документообiг i видачу довiдок, свiдоцтв та iнших документiв у найкоротшi термiни i в однiй
установi. У 2012 роцi в Тбiлiсi був створений Центр послуг населенню (Public Service Hall),
об’єднавши пiд одним дахом функцiї, що ранiше виконувалися рiзними вiдомствами. Таким чи-
ном, немає необхiдностi давати хабарi за прискорену видачу довiдки, паспорти, свiдоцтва чи за ре-
єстрацiю пiдприємства, так само як i ходити в рiзнi iнстанцiї, часто не розумiючи, у чиїй компе-
тенцiї знаходиться видача того чи того документа. Як кажуть спiвробiтники Центру, для населення
вартiсть надаваних послуг залишилася на колишньому рiвнi. Природно, пiдвищення якостi послуг
державних органiв позитивно позначається на ставленнi населення до представникiв влади.

Була проведена кардинальна реструктуризацiя органiв влади. Кiлькiсть мiнiстерств i вiдомств
було значно зменшено (з 18 мiнiстерств залишилось 14), апарат державних службовцiв скорочено
майже на 50 %, заробiтна плата осiб, якi працюють у державному секторi, збiльшилася приблизно
в 15 разiв, що дало змогу залучити професiоналiв на державну службу тощо. На державну службу
приймали молодих, креативних людей, які, як правило, отримали освiту за кордоном. Тобто
вiдбулося покращення методiв роботи держапарату [4].

Найважливiшу роль у лiбералiзацiї економiки виконала податкова реформа. Система оподатку-
вання стала простою i зрозумiлою, зменшилося загальне фiскальне навантаження: з 22 податкiв
поступово залишилися 6. Податок на дохiд фiзичних осiб був об’єднаний iз соцiальним податком i
його сукупний розмiр був зменшений з 32 % до 20 %, надалi планується його зменшення до 15 %.
Податок на прибуток пiдприємства був зменшений з 20 % до 15 %, податок на додану вартiсть iз
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20 % до 18 % [5]. Максимально полегшилися митнi процедури, ставки податку на iмпорт у
бiльшостi випадкiв обнулились або були зробленi мiнiмальними: вiд 3 до 12 %. Кiлькiсть лiцензiй,
якi видаються чиновниками, та дозвiльних процедур, контрольованих ними, скоротилася з майже
1 тисячi до 140, були скасованi практично всi ГОСТи. Протягом кiлькох рокiв у країнi була прове-
дена майже повна приватизацiя. Для цього грузинський парламент ухвалив закон, що дозволяє
приватизувати практично будь-якi об’єкти власностi, включаючи флот, залiзницю, шахти, заводи,
порти, а також земельнi, воднi та лiсовi ресурси. У результатi за приватизацiєю послiдували
iноземнi iнвестицiї, сукупний обсяг яких в економiку Грузiї в 2004—2009 роках склав $ 6,5 млрд.
За привабливiстю для iноземних iнвесторiв i за обсягами отриманих зовнiшнiх iнвестицiй Грузiя
зрiвнялася з новими країнами — членами ЄС. У мiжнародному рейтингу Свiтового банку просто-
ти i зручностi ведення бiзнесу Грузiя пiднялася зi 150- го мiсця у 2004 р. на 11-е мiсце у 2009 р, що
є кращим результатом серед усiх країн, що розвиваються. Важливу роль в економiчному розвитку
зiграли реформи в енергетичному секторi, що супроводжувалися масовим будiвництвом
гiдроелектростанцiй, що дозволило Грузiї перейти вiд систематичних вiдключень електрики в
2003-му до нетто-експорту електрики в 2008-му в усi 4 сусiднi країни i в Схiдну Європу в 2011-му.

Пiсля 2003 року рiзко почала розвиватися економiка. У 2005—2008 рр. темп зростання еко-
номiки постiйно складав бiльше 8 % ВВП на рiк. Все бiльше в країну потрапляло прямих
iноземних iнвестицiй (ПII). У пiковий 2007 рік ПII склали близько 2 млрд доларiв (для порiвняння:
у 2003 роцi вони склали 340 млн доларiв) [2]. У 2008 р. такий стрiмкий економiчний розвиток було
зупинено двома подiями: глобальною кризою i агресiєю Росiї. У 2009 р. зростання ВВП впав до 3,9
%. Однак проведенi ранiше реформи сприяли тому, що Грузiя швидко повернулася на шлях попе-
реднього зростання. У 2010 роцi ВВП збiльшився, пiсля падiння роком ранiше, на 6,4 %. I все це
незважаючи на ворожiсть Росiї, яка ще в 2004 роцi була основним економiчним партнером Грузiї.

Висновки. Отже, за результатами дослiдження бачимо, що проведенi у Грузiї реформи значно
сприяли якщо i не виведенню країни з кризи, то значному покращенню економiчної ситуацiї.
Перш за все, лiбералiзацiя i дерегуляцiя призвели до того, що в Грузiї стало менше корупцiї, нiж
8—10 рокiв тому. Грузiя полiпшила свої позицiї у всiх рейтингах, якi вимiрюють рiвень еко-
номiчної свободи та корупцiї. Також стрiмко пiдвищилася позицiя країни в рейтингу Doing Busi-
ness, що є показником легкостi ведення бiзнесу i приваблює iнвестицiї в країну. Можна сказати,
що основними напрямками змiн з метою виведення країни з кризи були боротьба з корупцiєю,
пiдвищення довiри населення до установ державного управлiння, полегшення умов ведення
бiзнесу (зниження податкiв, дебюрократизацiя), зменшення ролi держави у економiчному життi
країни, захист прав власностi та особистих прав людини. На мою думку, данi методи є основопо-
ложними для розвитку економiки i повиннi спрацювати в Українi. Тому з досвiду Грузiї необхiдно
винести кориснi уроки та адаптувати їх до українських реалiй.
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