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"СПРИЯТИ ВСТАНОВЛЕННЮ НАИВИЩИХ СТАНДАРТІВ ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 8 ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ"

МОЛОДЬ ЗНАЄ, ЯК ПОДОЛАТИ ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ...
ТЕПЕР СЛОВО ЗА ДЕРЖАВОЮ.
14-15 квітня 1999 року в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" було проведено міжнародну наукову конференцію на тему:
"Втрати суспільства від запровадження тарифів, квот, податків, субсидій та ліцензій". Організатором цього заходу виступав Консорціум еко
номічних досліджень та освіти за фінансової підтримки Світового банку та Благодійного фонду П'ю. Вперше за довгий період часу науковці, сту
денти, представники уряду, бізнесмени та засоби масової інформації з України, СНД, країн Західної Європи та Америки зустрілися разом для
обговорення найактуальніших питань сьогодення. Що таке державне втручання і як воно впливає на розвиток країни? Які втрати та переваги від
протекціонізму та дерегулювання в Україні? В якому стані знаходяться податкова система та які шляхи її реформування? Чи треба змінювати
існуючі системи ліцензування та сертифікації? Поряд із компетентними фахівцями різних рівнів студенти програми ЕЕЯС та інших університе
тів України, дослідницькі роботи яких було відібрано для участі у конференції, мали унікальну нагоду представити результати своїх досліджень
широкому колу слухачів. Трос з них здобули перемогу. Нижче ми представляємо основні тези їхніх досліджень.

Пільги від сплати податків
знекровлюють бюджет
Дмитро Волошин, студент другого

значних втрат є державний бюджет, в
якому на сьогодні не вистачає коштів
на утримання найбільш незахищених

курсу програми ЕЕИС, який є волода

галузей народного господарства, таких

рем третьої премії конференції, пред

як освіта, медицина, соціальне

ставив результати дослідження на

забезпечення тощо.

тему: "Реформування по
даткової системи в Україні".
На його думку, однією з най
головніших проблем сього

Дмитро Волошин,
студент другого курсу
програми ЕЕРС

днішнього фінансового ста

існуючі методики

новища України є занизький

обчислення та

рівень доходів від податків

нарахування

до державного бюджету. Як

податків мають

вважає доповідач, списання

бути значно
спрощені. Податком

податків та ухилення від
їхньої сплати мають непоко
їти урядові структури, адже

На фото (зліва направо): Віктор Лисицький (НБУ), Ірина Лук'яненко (викладач ЕЕИС),
Сергій Афонцев (Інститут світової економіки та міжнародних відносин, Росія),
Олександра Кужель (Державний комітет з розвитку підприємництва), Катерина
Журавська (Російсько-європейський центр економічної політики, Росія)

пропонується замінити такі податки,

тільки в 1997 році втрати бюджету від
несплати податків становили біля 1.4

на реалізацію (ПР)

На думку Дмитра Волошина, ре

як податок на додану вартість, податок

млрд. грн., а втрати бюджету від

формування податкової системи має

на прибуток підприємств та податок на

несплати податків на додану варлеть

відбуватися не на економічному, а на

фонд оплати праці. Об'єктом оподат

та на прибуток підприємств "завдяки"

інституційному (адміністративному)

кування для ПР мають стати всі еко

податковим пільгам становили 7.5

рівні. А саме:

номічні трансакції. За ставки оподат

млн. грн. При цьому рівень неоподат

по-перше, має бути здійснено скасу

кування на рівні 5%, на думку Дмитра

кованих зарплат у тіньовому секторі

вання невиправданих пільг в сфері

Волошина, можливо забезпечити існу

складав 50% від загального рівня

оподаткування,

ючий рівень бюджетних надходжень.

зарплат в Україні. Результатом цих

по-друге, податкове законодавство та

* Програма впроваджується Університетом "Києво-Могилянська Академія" спільно з Консорціумом економічних досліджень та
освіти (ЕЕКС). Програма фінансується консорціумом донорів, до якого входять Благодійний Фонд П'ю, Інститут Відкритого
Суспільства, Корпорація Карнегі, Міністерство зовнішніх справ Норвегії, Міністерство зовнішніх справ Швеції, Світовий Банк, Фонд
Стара, Фонд Форда та Фонд "Євразія", який за дорученням консорціуму здійснює керівництво програмою.
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Час привеаи до ладу
українську сертифікацію
Вероніка Мовчан, студентка дру
гого курсу програми ЕЕИС, яка є воло
даркою другої премії конференції, оз
найомила слухачів зі своїми висновка
ми щодо позитивних та негативних на
слідків процесу сертифікації в Україні.
На її думку, не можна говорити про

Вивчення товарів, що підлягають

що сільське господарство було одним

обов'язковій сертифікації в Україні, по

з найважливіших секторів української

казало, що більшість товарів - це "до

економіки. В свою чергу, виробництво

свідні" товари. Тому краще казати не

цукру стало суттєвою складовою сіль

про недоречність сертифікації взагалі,

ського господарства. На сьогодні в Ук

а про правильно чи неправильно орга

раїні діє 192 цукрових заводи, які за

нізовану сертифікацію. На думку Веро

безпечують постійною роботою близь

ніки Мовчан, зменшення витрат на

ко 120 тисяч чоловік щорічно. Гарні

обов'язкову сертифікацію та запровад-

грунти та кліматичні умови, разом з
урядовими наказами радянських часів,

безумовну економічну необхідність сер

зробили Україну найбільшим виробни

тифікації. Все залежить від типу това

ком цукру в СРСР.

ру. Якість певних товарів можна визна

Традиційно частка українського

чити попередньо (до придбання това

цукру у виробництві цукру у колишньо

ру); ці товари можна умовно позначити

му Радянському Союзі перевищувала

як пошукові. Цей

50%. Така ситуація призвела до того,

тип товарів не

що майже кожне сільськогосподарське

потребує цен
Дмитро Жосан,
студент другого
курсу програми
EERC

тралізованої сер
тифікації, тому що
покупець сам
може визначити
якість товару і
регулювати

підприємство в Україні щорічно виро
щує певну кількість цукрових буряків.
Наближеність України до Чорного мо

ження альтер

ря та інших транспортних маршрутів

нативних

спричинило за радянських часів будів

способів захисту

ництво в Україні великої кількості цук-

витрати ресурсів
на пошук товару
необхідної якості.
Інший тип товарів
- це "досвідні"
товари, тобто

Вероніка Мовчан, студентка другого курсу
програми EERC

товари, якість яких визначається лише
в процесі споживання і оцінка їхньої
якості базується на досвіді споживача.
Для цієї категорії товарів сертиф іка
ція є більш доречною.
Вероніка Мовчан вважає, що про
блеми виникають через несхильність
виробників дотримуватися вимог сер

споживача,
наприклад,
широкого вико
ристання судової
СИСТеМИ Є МОЖЛИВИМИ СПОСОбаМИ

фот о (гл!за направо): Ю рій Є хануроз (В ерховна Рада України), А ндрій
Паляниця (Міжнародний центр перспективних досліджень), Девід Tapp
(Світовий банк), Джин Елліс (викладач EERC)

подолання проблеми поширення ін
формації щодо якості товарів в Україні.

тифікації, якщо тільки вони не змушені
робити це під загрозою покарання. Ця
несхильність веде до непевності спо

робку не лише вітчизняної сировини,
але й імпортованого, переважно з Ку

Хочеш мати цукор скорочуй державне втручання!

живачів та, відповідно, до меншого со
ціального добробуту. Рівень дотриман

рових заводів, спрямованих на пере

би, тростинного цукру-сирцю. Така орі
єнтація призвела до невиправдано ве
ликих розмірів побудованих заводів і,

Дослідження студента другого кур

відповідно, до високого рівня фіксова

ня вимог сертифікації залежить від ви

су ЕЕЇЧС Дмитра Жосана, який здобув

них (незалежних від обсягів випуску)

трат на сертифікацію, розміру та ймо

першу премію конференції, було при

витрат їх функціонування. На сьогодні

вірності покарання, якщо сертифікація

свячено сільськогосподарській темати-

імпорт тростинного цукру-сирцю в Ук-

не зроблена, та схильності споживача

ці, а саме, оцінці регулювання цукрово-

раїну практично відсутній, що, разом із

сплачувати більше за якісніші товари.

го ринку в Україні. Історично склалося,

зниженням обсягів поставок вітчиз-
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няної сировини, призвело до того, що

Дмитро Жосан вважає, що в цих умо

вперше зустрілася з тим, що має назву

замість оптимальних 90-100 діб, робо

вах найбільш оптимальною є політика

"економіка". Раптом я почала відчу

чий цикл цукрозаводів в Україні стано

комбінації державного регулювання цін

вати, що це дійсно та справа, якою я б

вить в середньому 40-45 діб на рік.

на цукор та демонополізації ринку, а

хотіла займатися серйозно. Чому саме

Таким чином, на думку Дмитра Жосана,

потім за 4-5 років проведення поетап

економіка? По-перше, тому, що еконо

високі витрати цукрових заводів пере

ної лібералізації зовнішньої торгівлі,

міка як така взагалі не існувала в Ра

носяться на менші обсяги виробленого

котра значно скорочуватиме рівень

дянському Союзі. А значить, ця справа

цукру, що спричинює зростання серед

державного протекціонізму.

є новою та невідомою. По-друге, Украї

ніх витрат виробництва. В умовах кон
курентної економіки таке зростання
витрат призвело б до відповідного зро

на як молода незалежна держава по

Рівень корумпованості в Україні:
час з'ясувати реальну картину

стання ціни на цукор. Проте, намаган

требує справжньої економіки, яку буде
засновано на ринкових принципах.
Проте побудувати таку економіку не

ня українського уряду з політичних мо

Одним з найважливіших виборів,

тивів стримувати зростання цін, на дум

які має зробити людина у своєму житті,

тів. Тому я вирішила вивчати економіку.

ку Дмитра Жосана, має своїм результа

є вибір майбутньої професії. Небагато

Але економію/ не радянського типу, яку

том регулювання максимальної роздрі

людей на початку дорослого життя зна

засновувалося на порожніх словах та

бної ціни цукру на рівні меншому, ніж

ють напевне,

рівень витрат на виробництво. Це при

чим б вони

зводить не лише до прямих збитків, які

хотіли займа

несуть виробники цукру, але й до ви

тися. Більшість

никнення певних суспільних втрат.

же знаходить

Втрати виникають не тільки на ринку

правильне

білого цукру, але й на ринку цукрових

рішення тільки в

буряків через ф актичну монополію

процесі

переробних підприємств відносно

становлення.

виробників цукрових буряків. Згідно з

Однією з таких

математичними розрахунками, втрати

людей є Інна

України від регулювання внутрішнього

Півень,

ринку цукру у 1997 році становили

аспірантка

близько 111,65 мільйонів доларів США

програми EERC, яка вчиться по

на рік або 0,19% українського ВВП.

програмі Ph.D. у Центрі економічних

лозунгах, а справжню, в основі якої ле

Втрати країни від регулювання імпорту

досліджень (CERGE , Прага, Чехія). У

жать відносини між людьми. Якось до

цукру складають 34.81 мільйонів

1991 році після закінчення середньої

нашого офісу принесли аплікаційні

доларів СШАг Отже, загальний показник

школи з фізико-математичною спеціа

форми для вступу до Центру еконо

втрат суспільства від регулювання цук

лізацією Інна, як і більшість її ровесни

мічної освіти у Празі. Я відчувала, що

рової галузі у 1997 році становить 146.46

ків, стала студенткою Київського полі

навчання в цьому Центрі є реальним

мільйонів доларів США або 0.25% від

технічного інституту (КПІ). Навчаючись

шансом для мене отримати ту освіту,

ВВП. Беручи до уваги те, що вироб

там і одночасно працюючи переклада

про яку я мріяла все своє життя. Так я

ництво цукру як таке становить 0,6 %

чем у приватній компанії, Інна навіть не

потрапила до Праги...

українського ВВП, втрати від регулю

усвідомлювала до кінця, що вона хоче

РЕДАКТОР: Інно, які Ви маєте вражен

вання, на думку Дмитра Жосана, ви

робити у майбутньому.

ня від свого навчання у Празі?

глядають більш ніж істотними.

ІП: Я часто запитувала себе, чим я

ІП: Свої враження я можу виразити од

хочу займатися у своєму житті. Може,

ним словом - складно. Навчання є до

ня втрат було б повне дерегулювання

я хочу бути комп'ютерним спеціаліс

сить складним та напруженим. Невідо

ринку. Однак, в українських умовах

том? А може перекладачем або дирек

ма країна, іноземна мова, різний рівень

повне та одночасне дерегулювання

тором компанії? Протягом довгого часу

студентів - все це є чинниками, що

призвело б до зникнення цукрової галузі

я сумнівалася. Але роки минали...

ускладнювали моє становище. Але з

та збільшення національних втрат.

Працюючи в приватній компанії, я

іншого боку, навчання було дуже ціка

Стандартним кроком для уникнен

можливо без кваліфікованих економіс

Інна Півень
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вим. Ми мали унікальну нагоду зустрі

РЕДАКТОР: Інно, над яким питанням

чатися з відомими економістами зі всь

Ви працюєте саме зараз?

ого світу та тримати руку на пульсі

ІП: Базуючись на соціологічних опиту

економічного життя. Звичайно, разом з

ваннях, зараз я пробую з'ясувати, яке

цим ми повинні були виконувати дома

відношення до корупції мають українці.

шню роботу, яка складала 25-30 сторі

Цікаво, що в середньому 49.65% рес

нок тексту щодня. Але сьогодні я можу

пондентів вважають, що саме держав

з впевненістю сказати, що без подібно

ні інституції є найбільш корумпованими

го тренінгу отримати добру освіту є

в Україні. Серед них: медичні устано

ПРОПОНУЄ

ви, державна автоінспекція, вищі нав

СЬКУ ПРОГРАМУ З ЕКОНОМІКИ ПРИ

чальні заклади, міліція, місцеві урядові

Н а ц іо н а л ь н о м у У н ів е р с и т е т і

структури, міністерства та інші цент

“ К и є в о - М о ги л я н с ь к а А ка д е м ія ” ,

ральні виконавчі органи влади.

зм іст, я кіс т ь

РЕДАКТОР: Як Ви думаєте, для кого

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОЇ ВІДПОВІДА

Ваше дослідження може бути корисним?

ЮТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ.

просто неможливо.
РЕДАКТОР: Інно, в чому полягає Ваше
дослідження?
ІП: На початку третього року навчання
ми мали можливість обрати тему своєї
дисертації. Я вирішила досліджувати
ситуацію в Україні, тому що цю країну
я знаю найкраще і хочу змінити її до
лю. Тоді я запитала себе: "Що є основ
ною проблемою в Україні?". Без сум
ніву, Україна має дуже багато нерозв'я
заних проблем: бюджетний дефіцит,
недосконала законодавча база, неро
звинуті фінансові ринки, зовнішні борги
тощо. Але що лежить в основі такого
складного становища в країні? Чому,
наприклад, Польща будучи постсоціапістичною країною є дуже успішною
в економічному розвитку, а падіння
ВВП України після багатьох років не
залежності продовжується? Деякі мо
жуть сказати, що Україна є молодою

Навчання
за кордоном.««
...¥ КИЄВІ!
К о н с о р ц іу м

е к о н о м іч н и х

д о с л ід ж е н ь т а

освіти (ЕЕИС)

д в о р іч н у

МАГІСТЕР

т а рес урсне

ІП: Я впевнена, що моє дослідження
може бути корисним як для українців

П ро грам а

так і для міжнародних організацій, та

ЧЕТВЕРТОГО РІВНЯ В МІНІСТЕРСТВІ

ких як Світовий банк та Міжнародний

о с в іт и У к р а їн и .

з д о б у л а а к р е д и т а ц ію

валютний фонд, і для іноземних інве
сторів. Для перших це дослідження

Н авчання

може допомогти нарешті з'ясувати

н е , с т у д е н т и о д е р ж у ю т ь сти

реальну картину корумпованості сус

п е н д ію т а б е з к о ш т о в н о з а б е з 

пільства та надасть пропозиції щодо

печую ться:

виходу з цього становища. Щодо за

-

хідних інвесторів, то вони зможуть

н е о б х ід н и м и д л я н а в ч а н н я

знайти реальні відповіді на запитання,

м а т е р іа л а м и ;

як можна існувати на небезпечному
українському ринку. Я переконана, що
це дослідження допоможе Україні на

на програмі б езко ш то в 

п ід р у ч н и к а м и т а в с ім а

- ВЛАСНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ
адресами;

- ГУРТОЖИТКОМ.

решті побороти корупцію та побуду

талітет людей зміниться і вони будуть

Аплікаційні форми прийма
ю т ься до 26 червня 1999

готові до побудови ринкової економіки.

року.

державою і має пройти час, поки мен

вати здорову ринкову економіку.

Але, на мій погляд, найважливішим
чинником, що стримує економічний

ЕЕНС В ІНТЕРНЕТІ:

ріст у країні, є фантастичний рівень
корумпованості суспільства. Тому я
вирішила присвятити свою дисертацію
питанням корупції в Україні. У своїй
роботі я планую звернутися до історії
корупції, її причин та впливу на розви

Сторінка магістерської програми з економіки:
http://www.eerc.kiev.ua
Сторінка “Вхід в Україну, перехідну економіку та
економічний світ:
http://intranz.eerc.kiev.ua

ток країни.
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