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Ключові висновки 

У дослідженні проаналізовано зміни в економічних та політичних інститутах 25 колишніх 
централізовано-планових (КЦП) економік після падіння комунізму та те, як вони повпливали на 
економічні показники цих країн. Ключові висновки дослідження такі: 

1. Сім з 25 КЦП економік зайняли позиції у верхньому квартилі серед 159 країн, що увійшли 
до проекту «Економічна свобода у світі» cтаном на 2015 рік. Ці сім країн – Грузія, Естонія, 
Литва, Латвія, Румунія, Вірменія та Албанія – мали зведений рейтинг індексу економічної 
свободи у світі 7,5 або вище у 2015 році. Ще дев'ять країн – Чеська Республіка, Болгарія, 
Польща, Словаччина, Угорщина, Казахстан, Македонія, Хорватія та Словенія – потрапили в 
другий квартиль з рейтингами від 7,0 до 7,5. Усі вони досягли значного збільшення 
економічної свободи протягом 1995-2015 років. Ще дев'ять країн – Киргизька Республіка, 
Таджикистан, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Росія, Молдова, Азербайджан та 
Україна, – мають рейтинг ЕСС-2015 менше 7,0. Ця остання група повільніше просувається 
до інституційної структури ринкової економіки. 

2. Країни з більшою економічною свободою зростали швидше, ніж ті, які були менш 
вільними. Шість із семи країн з найвільнішої групи досягли стабільного річного приросту 
ВВП на душу населення на рівні 4,0% або вище протягом 1995-2015 років. Винятком була 
Румунія, яка через пізню реформаторську діяльність досягнула темпів зростання в 4,56% в 
2000-2015 роках, після прийняття реформ, що сприяють економічній свободі. Серед 
дев'яти країн середньої групи лише Польща та Казахстан досягли річного темпу зростання 
більше 4%. Із восьми країн найменш вільної групи, тільки Боснія і Герцеговина та 
Азербайджан продемонстрували річний приріст понад 4%. Темп зростання Боснії і 
Герцеговини скоріш за все було завищено через низький ВВП на душу населення станом на 
1995 рік, у зв’язку з громадянською війною, тоді як високі темпи зростання Азербайджану і 
Казахстану обумовлені зростаючими та аномально високими цінами на нафту протягом 
2002-2014 років. 

3. Міжнародна торгівля (імпорт плюс експорт) як частка ВВП суттєво зросла у майже всіх 
країнах із найбільш вільної та середньої груп протягом 1995-2015 років. Зростання розміру 
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сектора торгівлі було особливо значним у десяти КЦП країнах, які вступили до 
Європейського Союзу в 2004 та 2007 роках. Чисті прямі іноземні інвестиції як частка ВВП 
також суттєво збільшились протягом першого десятиліття 21 століття. Ці тенденції свідчать 
про більшу інтеграцію у світову економіку. Проте рівень іноземних інвестицій значно 
знизився починаючи з 2010 року, що є ознакою потенційних проблем у майбутньому. 

4. Рівень бідності зріс у кількох КЦП країнах на перехідному етапі 90-х років і початку 21 
століття. Однак згодом цей показник швидко знизився. Станом на 2015 рік рівень помірної 
бідності ($3,10 на день у доларах 2011 року) був нижчим, ніж у 1995 році, у всіх КПЦ 
економіках.  Він становив менше 10% у 21 (і менше 5% у 18) із 25 КЦП країн. 

5. У період з 1995 до 2015 року політичні інститути більшості КЦП економік просунулися у 
напрямку захисту громадянських свобод, демократичного прийняття рішень та кращого 
контролю за корупцією. У 2015 році дев'ять країн мали політичні інституції, які найбільшим 
чином відповідали захисту громадянських свобод, політичній демократії, обмеженню 
виконавчої влади та відсутності корупції, а саме Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Польща, 
Словаччина, Угорщина, Хорватія та Словенія. На противагу цьому, політичні інститути 
Казахстану, Таджикистану, Росії та Азербайджану найменше узгоджувалися з захистом 
громадянських свобод, демократичними принципами та відсутністю корупції. 

6. ВВП на душу населення КЦП економік значно зріс впродовж 1995-2015 років, у порівнянні з 
країнами з високим рівнем доходу Європи та світу загалом. Найбільше зростання 
відносного доходу відбулося у Грузії, Литві, Латвії, Вірменії, Албанії, Казахстані, 
Азербайджані і Боснії та Герцеговині. ВВП на душу населення кожної із цих країн 
збільшився більш як удвічі відносно середнього показника для 21 країни з високим рівнем 
доходів з 1995 до 2015 року. П'ять із цих восьми країн знаходяться у групі із найвищими 
рейтингом економічної свободи за 2015 рік. 

7. Регресійний аналіз було використано для оцінки впливу первинного доходу, економічної 
свободи, населення, демографічних чинників, чистих прямих іноземних інвестицій та 
чистого експорту палива на зростання ВВП на душу населення. Ця комплексна модель 
пояснила приблизно дві третини відмінностей у зростанні ВВП на душу населення між 122 
країнами, для яких доступні дані за 1995-2015 та 2000-2015 роки. Модель регресії свідчить 
про те, що економічна свобода має позитивний і дуже значущий вплив на економічне 
зростання, навіть з урахуванням інших факторів, що увійшли до моделі. Фіктивна змінна 
для КЦП групи з рейтингом ЕСС-2015 більше 7,5 завжди була значущою, що свідчить про 
те, що зростання цих країн було швидшим, ніж 21 країни із високими доходами. 

8. Регресійний аналіз також було використано для дослідження факторів задоволеності 
життям, показника, виведеного з «Дослідження цінностей світу». Набір індивідуальних 
характеристик (таких як зайнятість, відносний дохід, стать та вік) та дані по окремих 
країнах, включно із зведеним рейтином ЕСС, ВВП на душу населення, показником 
демократії Polity IV та мовним фракціоналізмом було враховано як незалежні змінні. 
Результати показують, що економічна свобода має значущий позитивний вплив на 
задоволеність життям як безпосередньо, так і опосередковано (через ВВП на душу 
населення). У той час як задоволеність життям людей, що проживали у КЦП країнах, була 
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суттєво нижчою, ніж жителів інших країн у 1990-х роках, цей розрив зменшився, а станом 
на 2010-2014 роки він був фактично ліквідований. 

9. Рейтинги економічної свободи КЦП країн значно зросли в групі 1 (розмір уряду), 3 (доступ 
до надійних грошей), 4 (міжнародний обмін) та 5 (регулювання фінансів, робочої сили та 
бізнесу) протягом 1995-2015 років. У цих чотирьох областях показники економічної 
свободи КЦП країн, зокрема 11 із них, які зараз є членами Європейського Союзу, 
приблизно такі ж, як і рейтинги європейських країн з високими доходами. 

10. Існує суттєва різниця у якості правових систем (група 2 ЕСС) між КЦП країнами та 
європейськими країнами з високим рівнем доходів. Більше того, КЦП країни не змогли 
досягти успіхів у цій сфері. Існують навіть певні ознаки погіршення ситуації в декількох 
країнах. Якщо КЦП країни не удосконалять свої правові системи, їхнє майбутнє зростання 
буде повільним, а досягнення відносно країн з високими доходами зійдуть нанівець. 
Можливо, це відбувається вже зараз, оскільки прямі іноземні інвестиції різко скоротилися, 
а реальне економічне зростання сповільнилося з 2010 року. 

Вступ 

Падіння комунізму відбулося трохи більше чверті століття тому. Це ідеальний час для оцінки 
реакції країн на цю подію. Які країни досягли найбільших успіхів у економічній лібералізації? Чого 
досягли колишні централізовано-планові (КЦП) економіки за останні декілька десятиліть? Як 
змінилися їхні політичні інститути за перехідний період і згодом? Які висновки можна зробити із 
досвіду цих країн? У цьому дослідженні буде розглянуто кожне з вищеперелічених питань. 

У певному сенсі досвід КЦП країн є природним економічним експериментом. Обрані ними шляхи 
досить різноманітні. Деякі почали стрімкий рух до економічних реформ та лібералізації після 
падіння комунізму, тоді як прогрес інших був повільним, а в решті було запроваджено або мало 
реформ, або ж  зовсім жодних. Деякі КЦП країни мали відносно високі доходи на душу населення 
до падіння комунізму, а інші були надзвичайно бідними. Деякі пройшли через тривалі та болісні 
трансформації, тоді як перехід інших від централізованого планування до ринків відбувся більш 
гладко. Деякі з цих країн зараз високо демократичні, тоді як інші все ще управляються 
авторитарними політичними режимами. Аналізуючи досвід цих країн, ми врахуємо те, що можна 
дізнатись про їхні інститути, економічне зростання та процес розвитку. 

Дослідження структуровано таким чином. У підрозділі 1 розглянуто шлях економічної лібералізації 
25 КЦП економік упродовж 1995-2015 років. У підрозділі 2 представлено дані про різноманітні 
показники економічної ефективності за цей же відрізок часу. У підрозділі 3 проаналізовано 
еволюцію політичних інститутів (наприклад, захист громадянських свобод, демократію, контроль 
над корупцією) у КЦП країнах. У підрозділі 4 порівнюються рівні доходів та темпи зростання цих 
економік у порівнянні з країнами з високим рівнем доходу та іншими країнами, що розвиваються. 
У підрозділах 5 та 6 використано регресійний аналіз для дослідження чинників економічного 
зростання та задоволеності життям, і дослідження їхнього впливу на КЦП економіки. У підрозділі 7 
проаналізовано сфери, в яких було зроблено істотні кроки до економічної лібералізації, а також 
основне слабке місце – низькоякісні правові системи – що, ймовірно, стримуватиме їх майбутній 
прогрес. У підрозділі 8 розглянуто уроки на майбутнє. Додаток містить відомості про економічну 
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лібералізацію десяти «історій успіху» – країн, які найбільш успішно пройшли трансформацію від 
централізованого планування до ринків. 

1. Економічна лібералізація колишніх централізовано-планових економік 

Проект «Економічна свобода у світі» забезпечує нас мірою того, наскільки інститути та політика 
різних країн відповідають економічній свободі (Ґвартні, Лоусон, Хол 2017). Це мірило 
використовує понад 40 різних змінних для побудови зведеного індексу економічної свободи. 
Індекс економічної свободи світу (EСС) зараз охоплює 159 країн, а дані з 1995 року доступні для 
123 з них. Цей набір даних дозволяє визначити відмінності в економічній свободі між окремими 
країнами та відслідковувати зміни у ній в різні часові проміжки. 

Індекс EСС розроблено для вимірювання ступеню, до якого інститути країни підтримують (1) 
особистий вибір, (2) добровільний обмін, (3) відкритий вихід на ринки, і (4) захист фізичних осіб та 
їх майна від агресії з боку інших. Оскільки економічна свобода сприяє та заохочує отримання 
вигоди від торгівлі, підприємництва, інновацій та формування капіталу, економічна теорія вказує 
на те, що вона є важливим джерелом економічного зростання та розвитку. Декілька емпіричних 
досліджень підтвердили, що це дійсно так. Наприклад, Бергрен (2003), Де Хаан, Лундстрем та 
Штурм (2006), Доусон (1998 та 2003), Фаріа і Монтесінос (2009), Фаріа, Монтесінос, Моралес і 
Наварро (2016), Фельдманн (2017) Юстесен (2008), Ністром (2008). Більше того, економічна 
свобода дозволяє індивідам організовувати життя відповідно до своїх уподобань. Крім впливу на 
доходи, це може також підвищити якість життя. 

Дані звіту «Економічна свобода у світі» (ЕСС) зараз наявні для 25 колишніх централізовано-
планових (КЦП) економік. Для 14 з них дані безперервно доступні протягом  усього періоду з 1995 
до 2015 років. Це дослідження буде зосереджено на аналізі 25 КЦП економік.  

У таблиці 1 наведено зведені рейтинги ЕСС та світові ранги (у дужках) для цих 25 країн (за 
наявності) за 1995, 2000, 2005, 2010 та 2015 роки. Сім КЦП економік (Грузія, Естонія, Литва, Латвія, 
Румунія, Вірменія та Албанія) мали зведений рейтинг ЕСС-2015 7,5 або вище. У світовому масштабі 
усі вони потрапили у верхній квартиль серед 159 країн, що входять до індексу. Більше того, ці 
країни досягли різкого зростання економічної свободи. Країни Балтії опинилися у топ-20 у 2015 
році, тоді як ще у 1995 Естонія знаходилась на 57 позиції, Литва – на 80, Латвія – на 75. У 2015 році 
Румунія зайняла 20 місце, але вона була пізнім реформатором. У 1995 році вона була на 118 місці 
у світі і 107 в 2000 (серед 123 країн, які входили до індексу в ці роки). Албанія постійно 
покращувала свої позиції, піднявшись з 96 позиції у 1995 році до 63 у 2005 та 32 у 2015. Дані ЕСС 
були недоступні для Грузії та Вірменії у 1995 та 2000 роках, однак рейтинги та ранги обох 
збільшилися з 2005 року.  
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Taблиця 1. Рейтинги та ранги ЕСС 25 колишніх централізовано-планових країн, 1995-2015 

Країна 1995 2000 2005 2010 2015 
     Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 

рузія 
  

7,42 (33) 7,50 (27) 8,01 (8) 

Естонія 6,12 (57) 7,48 (23) 7,96 (11) 7,82 (10) 7,95 (10) 

Литва 5,51 (80) 6,90 (53) 7,37 (40) 7,47 (29) 7,92 (13) 

Латвія 5,59 (75) 7,13 (39) 7,42 (33) 7,23 (50) 7,75 (17) 

Румунія 3,83 (118) 5,37 (107) 7,24 (49) 7,30 (45) 7,72 (20) 

Вірменія 
  

7,31 (44) 7,56 (24) 7,60 (29) 

Албанія 5,10 (96) 6,20 (73) 6,96 (63) 7,35 (37) 7,54 (32) 

    Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 
  Чехія 5,99 (72) 6,71 (62) 6,98 (62) 7,22 (52) 7,46 (42) 

Болгарія 4,8 (101) 5,52 (104) 6,95 (64) 7,30 (45) 7,39 (48) 

Поль а 5,28 (90) 6,58 (72) 6,89 (67) 7,12 (61) 7,34 (51) 

Словацька Респ. 5,25 (83) 6,85 (57) 7,63 (20) 7,47 (29) 7,31 (53) 

ор ина 6,15 (58) 7,03 (47) 7,20 (52) 7,31 (44) 7,30 (54) 

Казахстан 
  

6,83 (69) 6,94 (71) 7,18 (66) 

Македонія 
  

6,36 (86) 6,93 (72) 7,17 (67) 

Хорватія 4,98 (94) 6,12 (78) 6,47 (83) 6,68 (88) 7,02 (72) 

Словенія 5,22 (87) 6,63 (71) 6,91 (66) 6,82 (80) 7,00 (73) 

    Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 
   Кир изька Респ. 

  
6,61 (79) 6,61 (94) 6,89 (80) 

аджикистан 
   

6,28 (113) 6,80 (82) 

Чорно орія 
  

6,35 (93) 7,33 (40) 6,77 (85) 

Сербія 
  

5,96 (109) 6,56 (97) 6,75 (88) 
Боснія і Герцеговина 

  
6,18 (100) 6,63 (91) 6,61 (99) 

Росія 4,48 (107) 5,39 (106) 6,24 (98) 6,54 (98) 6,60 (100) 
Молдова 

  
6,67 (73) 6,58 (96) 6,56 (102) 

Азербайджан 
  

6,04 (106) 5,97 (127) 6,38 (114) 
Україна 3,39 (123) 4,69 (117) 5,81 (118) 5,90 (133) 5,38 (149) 

Кількість країн, що 
увійшли до індексу 

 123  123  141  153  159 

Джерело: Звіт «Економічна свобода у світі – 2017». Примітка: Таблицю упорядковано відповідно до 
зведеного рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС за кожен рік вказано у дужках. Загальна кількість країн, що 
увійшли до рейтингу ЕСС, вказана в останньому рядку таблиці.  
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Група з дев'яти інших країн (Чеська Республіка, Болгарія, Польща, Словаччина, Угорщина, 
Казахстан, Македонія, Хорватія та Словенія) мала зведений рейтинг ЕСС-2015 від 7 до 7,5. Відносно 
решти світу, станом на 2015 рік ці країни зайняли позиції з 42 (Чеська Республіка) до 73 (Словенія). 
Таким чином, кожна із дев'яти вищезгаданих країн потрапила у другий квартиль серед 159, що 
увійшли до набору даних ЕСС. Ці ж дев'ять країн формують середню групу з точки зору 
економічної лібералізації серед 25 КЦП економік.  

Чеська Республіка очолює середню групу, продемонструвавши значний прогрес. У 2015 році вона 
зайняла 42 позицію, піднявшись з 72 у 1995. Інші країни з цієї групи досягнули ще більш 
вражаючих успіхів в економічній свободі. Наприклад, у 2015 році Болгарія посіла 48 місце у 
світовому рейтингу, тоді як у 1995 вона була 101-ю, а у 2000 – 104-ю. Польща зайняла 51 сходинку, 
піднявшись з 90 у 1995 та 72 у 2000. Словаччина покращила свою позицію з 83 у 1995 році до 20 у 
2005, але згодом опустилася до 53 у 2015. Прогрес в економічній свободі Угорщини, Хорватії та 
Словенії протягом 1995-2015 років був скромнішим. 

Наостанок, є ще одна група з дев'яти КЦП економік з оцінками рейтингу ЕСС 2015 менше 7,0. Цей 
набір країн складається з Киргизької Республіки, Таджикистану, Чорногорії, Сербії, Боснії і 
Герцеговини, Росії, Молдови, Азербайджану та України. У світовому рейтингу позиції цих країн 
коливаються з 80 (Киргизька Республіка) до 149 (Україна). Окрім України, кожна з цих країн 
потрапила у третій квартиль індексу, тоді як Україна опинилася у четвертому. У 2015 році ці дев'ять 
країн були найменш економічно вільними серед КЦП економік. Крім того, мало що свідчить про 
покращення ситуації у країнах з цієї групи. За підсумками 1995-2005 років вони перебували у 
нижній половині світу, у 2015 році їх розташування не змінилося. Випадок Росії типовий, у 1995 
році вона зайняла 107 місце, у 2005 98-е, а у 2015 – 100.  

Надалі, ми часто розділятимемо 25 централізовано-планових економік на ці три групи, аналізуючи 
їх структуру та ефективність. 

2. Показники економічної ефективності: 1995-2015 

Як ефективність колишніх централізовано-планових (КЦП) економік, які зробили більш суттєві 
кроки у напрямку економічної свободи, співвідноситься з економікою тих, чия економічна 
лібералізація була повільною? Для того, щоб відповісти на це питання, у даному підрозділі буде 
розглянуто рівень доходів, темпи зростання, сектори міжнародної торгівлі, іноземні інвестиції та 
рівень бідності в КЦП економіках протягом 1995-2015 років. 

Дохід на душу населення 

Таблиця 2 показує рівень ВВП на душу населення станом на 2015 рік для кожної з 25 країн, а також 
для верхньої, середньої та нижньої груп. Для кожної з цих груп наведено просте середнє і зважене 
на кількість населення ВВП на душу населення. У межах найбільш економічно вільної групи, ВВП 
на душу населення у 2015 році був найбільшим у Естонії, Литві, Латвії та Румунії, перевищивши  
$20 000. Він також був понад $20 000 у семи із дев'яти країн середньої групи (Чеська Республіка, 
Польща, Словаччина, Угорщина, Казахстан, Хорватія та Словенія). Лише Болгарія та Македонія не 
змогли досягти цього рівня. У групі з найнижчими рейтингом ЕСС-2015 лише у Росії було 
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зафіксовано ВВП на душу населення понад $20 000. Цей показник становив менше $10 000 у 
чотирьох країнах (Киргизька Республіка, Таджикистан, Молдова, Україна) у 2015 році. 

Що стосується середніх показників усіх трьох груп, то просте середнє та середньозважене на 
кількість населення значення середньої групи було найвищим, на другому місці опинилася 
найбільш економічно вільна група, тоді як група з найнижчими рейтингами ЕСС також мала і 
найнижчі середні рівні доходу на душу населення у 2015 році. 

Зростання ВВП на душу населення 

У Таблиці 3 наведено дані щодо річного реального темпу зростання ВВП на душу населення 25 
країн протягом 1995-2015, 2000-2015 та 2005-2015 років. Як показує стовпчик 1, шість із семи країн 
з найвільнішої групи мали темпи зростання 4,0% або вище протягом 1995-2015 років. Винятком 
була Румунія, яка почала свій рух до лібералізації після 2000 року (див. Таблиця 1). Після 
запровадження реформ, що сприяли економічній свободі, Румунія досягла річного приросту ВВП 
на душу населення на рівні 4,56% протягом 2000-2015 років. Темп зростання ВВП на душу 
населення п'яти із семи країн найбільш економічно вільної групи перевищив 5% протягом 1995-
2015 років. Прості середні та середньозважені на кількість населення показники зростання цієї 
групи країн становили 5,36% та 4,54% відповідно. 

Серед країн середньої групи, річні темпи зростання Польщі, Болгарії, Словаччини та Казахстану 
були найбільш вражаючими. Однак тільки Польща та Казахстан змогли досягти річного темпу 
зростання понад 4% протягом 1995-2015 років. Простий середній річний приріст ВВП на душу 
населення середньої групи становив 3,23%, тоді як середньозважений на кількість населення 
показник – 3,78%. 

Просте середнє та середньозважене на кількість населення зростання протягом 1995-2015 років 
найменш вільної групи становило 4,50% та 3,30% відповідно. Серед восьми країн з цієї групи лише 
Боснії і Герцеговині та Азербайджану вдалося продемонструвати річний темп зростання понад 4% 
за цей період. Цікаво, що особливі обставини стали підгрунтям для зростання обох країн. З огляду 
на розмір економіки, Азербайджан є провідним експортером нафти серед КЦП економік. Високі 
ціни на нафту в 2002-2014 роках були головним фактором його стрімкого зростання. ВВП на душу 
населення Боснії і Герцеговини в 1995 році було применшено наслідками громадянської війни, і 
тому її річний темп приросту на рівні 9,34% протягом 1995-2015 років був завищений. Реальні 
темпи зростання на рівні 3,69% та 2,75% протягом 2000-2015 та 2005-2015 років відповідно краще 
відображають її шлях довгострокового зростання.  
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Таблиця 2. ВВП на душу населенння (у ПКС дол. США 2011 р.) колишніх централізовано-
планових економік, 1995-2015 

 

Джерело: Світовий банк (2017). «Показники світового розвитку». Примітка: Таблицю організовано 
відповідно до зведених рейтингів ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 
Середньозважений на кількість населення показник було вираховано на основі даних за 2015 рік. У випадку 
Чорногорії, дані ВВП на душу населення від Світового банку доступні починаючи з 1997 року. Тому вказані у 
таблиці дані ВВП на душу населення Чорногорії за 1997 рік, а не 1995. 

Країна (Ранг ЕСС-2015) 1995 2000 2005 2010 2015 

   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 2 295 3 264 4 902 6 734 9 025 
Естонія (10) 11 362 15 703 22 807 22 741 27 329 
Литва (13) 9 357 12 189 18 526 21 069 26 971 
Латвія (17) 8 272 11 159 17 496 18 252 23 057 
Румунія (20) 10 546 10 523 14 656 17 818 20 538 
Вірменія (29) 2 173 2 925 5 357 6 703 8 180 
Албанія (32) 4 129 5 470 7 462 9 927 11 025 
Просте сер. знач. 6 876 8 748 13 029 14 749 18 018 
Середньозваж.(насел.) 8 202 9 021 12 968 15 469 18 349 

   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 
Чеська Респ. (42) 19 215 21 137 25 734 28 290 30 381 
Болгарія (48) 8 446 8 958 12 681 15 283 17 000 
Польща (51) 11 300 14 732 17 194 21 771 25 299 
Словацька Респ. (53) 13 184 15 605 20 021 25 159 28 254 
Угорщина (54) 15 244 17 855 22 307 22 277 24 831 
Казахстан (66) 8 283 9 952 16 014 20 097 23 522 
Македонія (67) 7 641 8 621 9 386 11 355 12 760 
Хорватія (72) 12 625 15 745 19 545 20 118 20 636 
Словенія (73) 18 431 22 723 26 955 28 678 29 097 
Просте сер. знач. 12 708 15 037 18 871 21 448 23 531 
Середньозваж.(насел.) 12 044 14 595 18 393 21 791 24 646 

   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 
Киргизька Респ. (80) 1 696 2 075 2 370 2 790 3 238 
Таджикистан (82) 1 270 1 180 1 707 2 106 2 641 
Чорногорія (85) 10 205 10 075 11 397 14 035 15 291 
Сербія (88) 7 393 7 985 10 901 12 688 13 278 
Боснія і Герцегов. (99) 1 827 6 327 8 315 9 717 10 902 
Росія (100) 12 813 14 051 19 326 23 108 24 124 
Молдова (102) 2 605 2 321 3 308 3 911 4 747 
Азербайджан (114) 3 320 4 459 8 052 15 950 16 699 
Україна (149) 5 060 4 797 7 246 7 824 7 465 
Просте сер. знач. 4 498 5 919 8 069 10 237 10 932 
Середньозваж.(насел.) 9 630 10 502 14 631 17 583 18 271 
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Таблиця 3. Річний темп зростання (%) ВВП на душу населення колишніх централізовано-
планових економік, 1995-2015, 2000-2015, і 2005-2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015)  1995-2015 2000-2015 2005-2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 7,09 7,02 6,29 
Естонія (10) 4,49 3,76 1,83 
Литва (13) 5,44 5,44 3,83 
Латвія (17) 5,26 4,96 2,80 
Румунія (20) 3,39 4,56 3,43 
Вірменія (29) 6,85 7,10 4,32 
Албанія (32) 5,03 4,78 3,98 
Просте сер. знач. 5,36 5,37 3,78 
Середньозваж.(насел.) 4,54 5,13 3,81 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 
Чеська Респ. (42) 2,32 2,45 1,67 
Болгарія (48) 3,56 4,36 2,97 
Польща (51) 4,11 3,67 3,94 
Словацька Респ. (53) 3,88 4,04 3,50 
Угорщина (54) 2,47 2,22 1,08 
Казахстан (66) 5,36 5,90 3,92 
Македонія (67) 2,60 2,65 3,12 
Хорватія (72) 2,49 1,82 0,54 
Словенія (73) 2,31 1,66 0,77 
Просте сер. знач. 3,23 3,20 2,39 
Середньозваж.(насел.) 3,78 3,72 3,07 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 
Киргизька Респ. (80) 3,28 3,01 3,17 
Таджикистан (82) 3,73 5,52 4,46 
Чорногорія (85) 2,27 2,82 2,98 
Сербія (88) 2,97 3,45 1,99 
Боснія і Герцегов. (99) 9,34 3,69 2,75 
Росія (100) 3,21 3,67 2,24 
Молдова (102) 3,04 4,89 3,68 
Азербайджан (114) 8,41 9,20 7,57 
Україна (149) 1,96 2,99 0,30 
Просте сер. знач. 4,50 4,36 3,24 
Середньозваж.(насел.) 3,30 3,83 2,22 

Джерело: Світовий банк (2017). Показники світового розвитку. Примітка: Таблицю організовано відповідно 
до зведених рейтингів ЕСС 2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. Середньозважений 
на кількість населення показник було вираховано на основі даних за 2015 рік. У випадку Чорногорії, дані ВВП 
на душу населення від Світового банку доступні починаючи з 1997 року. Тому вказані у таблиці дані 
зростання Чорногорії за 1997-2015, а не за 1995-2015. 
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КЦП країни, які лібералізувалися найбільше, загалом зростали швидше протягом 1995-2015 років, 
ніж країни, які не спішили впроваджувати реформи. Візьміть до уваги кількість країн у кожній з 
трьох груп, які досягли щорічного темпу зростання на рівні не менше 4% протягом останніх двох 
десятиліть. Це вдалося шістьом із семи країн із найбільш економічно вільної групи, лише двом із 
дев'яти країн середньої групи та вдом із восьми країн найменш вільної групи. Більше того, 
середньозважений на кількість населення річний темп зростання для найвільнішої групи становив 
4,54%, у порівнянні з 3,78% для середньої та 3,30% для найменш вільної груп. 

У стовпчиках 2 та 3 Таблиці 3 наведено дані про темпи зростання, аналогічні показникам стовпчика 
1, для 2000-2015 і 2005-2015 років. Порівняння темпів зростання за обрані три періоди вказує на 
важливий момент: темпи зростання 21 із 25 країн впродовж останнього десятиліття були нижчі, 
ніж у більш ранні періоди. Лише Македонія та Чорногорія мали вищі темпи зростання реального 
ВВП протягом 2005-2015 років, ніж протягом більш тривалих періодів часу. Це свідчить про те, що 
за останні роки темп зростання більшості із цих економік сповільнився. Тим не менше, упродовж 
2005-2015 років ВВП на душу населення 10 із 25 КЦП країн (Грузія, Литва, Вірменія, Албанія, 
Польща, Казахстан, Словаччина, Таджикистан, Молдова та Азербайджан) зростав із річним темпом 
3,5% або більше. Таким чином, хоча зростання в цілому сповільнилося, воно залишається відносно 
сильним серед цих економік. 

У Таблиці 4 показано реальний темп зростання 25 економік, поділених на групи за рівнем 
початкового доходу. Група з високими доходами складається з країн із реальним ВВП на душу 
населення (виміряним у доларах 2011 року) понад $8 000 станом на 1995 рік, тоді як група з 
низькими доходами містить країни з ВВП на душу населення нижче цього показника. Слушно 
аналізувати дані у такий спосіб, оскільки економіки з низькими доходами можуть переймати 
технології та успішні методи виробництва у більш розвинених країн із вищим рівнем доходів. 
Таким чином, при незмінності інших факторів, можна було б очікувати, що країни з нижчими 
доходами будуть зростати швидше, ніж країни з вищими доходами. У межах двох груп країни 
розташовано від високого до низького рейтингу ЕСС 2015. 

Серед 13 країн із групи високим рівнем доходів, сім із восьми країн із найвищими рейтингами 
економічної свободи (Чеська Республіка є винятком) досягли вражаючих темпів зростання 
протягом 1995-2015 років. Кожна із семи країн зростала з річним темпом 3,39% або вище в 
обраний період часу. У цій же групі три із п'яти країн з найнижчими рейтингами ЕСС – Угорщина, 
Хорватія та Словенія – відстали в плані економічного зростання. Дві країни (Росія та Казахстан) 
продемонстрували вражаючі темпи зростання, незважаючи на низький рівень економічної 
свободи. Цікаво, що обидві країни є провідними експортерами нафти, висока світова ціна на яку 
протягом 2002-2014 років, безсумнівно, сприяла їх зростанню.  
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Таблиця 4. Річні темпи зростання ВВП на душу населення (%) колишніх централізовано-планових 
економік, для груп із високими і низькими доходами, 1995-2015, 2000-2015, і 2005-2015 

 

 

ВВП на 
душу 

насел.1995  

Річний темп зростання 
реал. ВВП на душу насел. 

(%) 

 
Країна (Ранг ЕСС-2015)  

Рейтинг 
ЕСС-2015 

(ПКС дол. 
2011) 

1995-
2015 

2000-
2015 

2005-2015 
 
 
Група з високими доходами: ВВП на душу насел. 1995 > $8 000     

 
Естонія (10) 7,95 11 362 4,49 3,76 1,83 

 
Литва (13) 7,92 9 357 5,44 5,44 3,83 

 
Латвія (17) 7,75 8 272 5,26 4,96 2,80 

 
Румунія (20) 7,72 10 546 3,39 4,56 3,43 

 
Чеська Респ. (42) 7,46 19 215 2,32 2,45 1,67 

 
Болгарія (48) 7,39 8 446 3,56 4,36 2,97 

 
Польща (51) 7,34 11 300 4,11 3,67 3,94 

 
Словацька Респ. (53) 7,31 13 184 3,88 4,04 3,50 

 
Угорщина (54) 7,30 15 244 2,47 2,22 1,08 

 
Казахстан (66) 7,18 8 283 5,36 5,90 3,92 

 
Хорватія (72) 7,02 12 625 2,49 1,82 0,54 

 
Словенія (73) 7,00 18 431 2,31 1,66 0,77 

 
Росія (100) 6,60 12 813 3,21 3,67 2,24 

Група з низькими доходами: ВВП на душу насел. 1995 < $8 000 
   

 
Грузія (8) 8,01 2 295 7,09 7,02 6,29 

 
Вірменія (29) 7,60 2 173 6,85 7,10 4,32 

 
Албанія (32) 7,54 4 129 5,03 4,78 3,98 

 
Македонія (67) 7,17 7 641 2,60 2,65 3,12 

 
Киргизька Респ. (80) 6,89 1 696 3,28 3,01 3,17 

 
Таджикистан (82) 6,80 1 270 3,73 5,52 4,46 

 
Чорногорія (85) 6,77 10 205 2,27 2,82 2,98 

 
Сербія (88) 6,75 7 393 2,97 3,45 1,99 

 
Боснія і Герцегов. (99) 6,61 1 827 9,34 3,69 2,75 

 
Молдова (102) 6,56 2 605 3,04 4,89 3,68 

 
Азербайджан (114) 6,38 3 320 8,41 9,20 7,57 

 
Україна (149) 5,38 5 060 1,96 2,99 0,30 

Джерело: Звіт «Економічна свобода світу» та Світовий банк (2017), «Показники світового розвитку». 
Примітка: Країни в обох групах організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС 2015. Світовий ранг ЕСС 
(серед 159 країн) вказано у дужках. У випадку Чорногорії, дані ВВП на душу населення від Світового банку 
доступні починаючи з 1997 року. Тому вказані у таблиці дані ВВП на душу населення Чорногорії за 1997 рік, а 
не за 1995. Те саме стосується і даних про зростання Чорногорії, які наведено за 1997-2015 роки, а не 1995-
2015. 

 

 11 



У групі з низькими доходами три країни з найвищим рейтингом ЕСС – Грузія, Албанія та Вірменія – 
мали річний реальний темп зростання на рівні від 5% до 7% упродовж 1995-2015 років. Серед 
країн із нижчими показниками ЕСС, лише Боснія і Герцеговина та Азербайджан досягли 
вражаючих темпів зростання у вказаний період. Як зазначалося вище, виняткові обставини лежать 
в основі зростання цих двох країн. Надалі буде більш детально проаналізовано зв'язок між 
економічною свободою та темпами росту КЦП економік. 

Зростання сектора торгівлі 

Міжнародна торгівля сприяє отриманню доходів від спеціалізації, економії від 
великомасштабного виробництва, імпорту інноваційних продуктів та методів виробництва. Крім 
того, вона дає змогу як споживачам, так і виробникам вітчизняної економіки, отримати вигоду від 
більшої інтеграції у світову мережу ринків. Таким чином, економічний аналіз показує, що 
відкритість та розширення торгівлі підвищують економічне зростання. 

Співвідношення експорту та імпорту, розділене на ВВП, є простою мірою для визначення розміру 
сектора торгівлі. Середній річний обсяг торгівельного сектора було розраховано для 25 КЦП 
економік за такі чотири періоди: 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 та 2011-2015 роки. Таблиця 5 
ілюструє збільшення розміру сектора торгівлі 25 КЦП країн. Порівняння початкового і заключного 
часових періодів дає уявлення про зміни розміру сектора торгівлі за два десятиліття. 

За винятком Вірменії, усі країни з найбільш економічно вільної групи зазнали суттєвого зростання 
торгівлі як частки ВВП. Простий середній показник розміру сектора торгівлі для цієї групи зріс з 
79,5% протягом 1996-2000 років до 111,9% у 2011-2015, збільшившись на 40%. Коли дані для 
кожної країни зважено на ВВП, розмір їх сектора торгівлі зріс з 70,3% у більш ранній період до 
98,6% у більш пізній період, також приблизно на 40% більше. 

У країнах середньої групи також зафіксовано значне розширення міжнародної торгівлі. Простий 
середній показник торгівлі як частки ВВП для цієї групи зріс із 86,4% протягом 1996-2000 років до 
125,0% (2011-2015), збільшившись приблизно на 45%. Середньозважений на ВВП показник 
збільшився з 75,3% протягом 1996-2000 років до 111,6% упродовж 2011-2015, що більше майже на 
50%. Очевидно, що верхня та середня групи зазнали значного збільшення розміру їх сектора 
торгівлі. Станом на 2015 рік обидві групи було набагато більше інтегровано у світову економіку, 
ніж у середині 1990-х років.  
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Таблиця 5. Розмір сектора торгівлі (% ВВП) колишніх централізовано-планових економік 

Країна  
(Ранг ЕСС-2015)  

1996- 
2000 

2001- 
2005 

2006- 
2010 

2011- 
2015 

   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 55 76 86 100 
Естонія (10) 144 128 134 164 
Литва (13) 88 102 120 159 
Латвія (17) 86 90 97 122 
Румунія (20) 61 76 70 81 
Вірменія (29) 75 75 60 74 
Албанія (32) 47 65 82 82 
Просте сер. знач. 79,5 87,4 92,8 111,9 
Середньозваж. (ВВП) 70,3 82,6 82,2 98,6 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 87 105 125 151 
Болгарія (48) 88 85 111 126 
Польща (51) 53 66 79 91 
Словацька Респ. (53) 110 132 157 180 
Угорщина (54) 107 123 154 169 
Казахстан (66) 79 95 86 66 
Македонія (67) 85 76 99 111 
Хорватія (72) 70 84 81 88 
Словенія (73) 97 108 128 144 
Просте сер. знач. 86,4 97,2 113,4 125,0 
Середньозваж. (ВВП) 75,3 88,9 102,2 111,6 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Киргизька Респ. (80) 91 86 134 129 
Таджикистан (82) 156 126 79 74 
Чорногорія (85) 88 96 118 105 
Сербія (88) 39 66 79 94 
Боснія і Герцегов. (99) 112 105 85 89 
Росія (100) 58 59 52 48 
Молдова (102) 125 134 129 124 
Азербайджан (114) 78 103 88 75 
Україна (149) 97 109 97 100 
Просте сер. знач. 93,7 98,2 95,7 93,1 
Середньозваж. (ВВП) 62,8 66,0 58,8 55,8 

Джерело: Світовий банк (2017). «Показники світового розвитку». Примітка: Розмір сектора торгівлі 
визначається як сума імпорту та експорту, поділена на ВВП. У таблиці наведено середній розмір сектора 
торгівлі за кожен із п’ятирічних періодів. Таблицю організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС-2015. 
Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках.  
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Ситуація була зовсім іншою у найменш економічно вільній групі. Лише у трьох із дев'яти країн – у 
Киргизькій Республіці, Чорногорії та Сербії – відбулося значне розширення торгівлі. Розмір сектора 
торгівлі шести інших країн цієї групи був або подібним, або меншим у 2015 році, ніж наприкінці 
1990-х років.  

Просте середнє значення для цієї групи склало 93,1% у 2011-2015 роках, практично не змінившись 
з 93,7% у 1996-2000. Якщо розглянути cередньозважений на ВВП кожної країни показник, середній 
розмір сектора торгівлі для цієї групи скоротився з 62,8% протягом 1996-2000 років до 55,8% 
протягом останнього п'ятирічного періоду, різниця у більше ніж 10%. Це свідчить про те, що КЦП 
країни з найменш вільними економіками суттєво менш інтегровані у світову економіку, ніж країни 
середньої та верхньої груп. 

У 2004 році до Європейського Союзу приєдналися вісім КЦП країн (Чеська Республіка, Естонія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія та Польща), а ще дві (Румунія та Болгарія) – у 2007 
році. У 2013 році це зробила Хорватія. Окрім функцій центрального уряду, ЄС є ще й митним 
союзом. Фактично, він є продуктом угоди про вільну торгівлю між кількома європейськими 
країнами. ЄС встановлює загальні тарифні ставки та формує міжнародну торговельну політику для 
усіх країн-членів, але в межах самого союзу не існує тарифів або обмежень на рух товарів і послуг. 

Приєднання до ЄС, як правило, зменшує торговельні бар'єри та збільшує розмір сектора торгівлі 
КЦП країн. Існує дві причини, чому це відбувається. По-перше, вступ до ЄС забезпечить як 
внутрішніх споживачів, так і виробників, значно більшим ринком «вільної торгівлі». Таким чином, 
торгівля з партнерами в інших країнах ЄС, як правило, зростатиме. По-друге, оскільки тарифні 
ставки та інші торговельні обмеження, встановлені ЄС, є відносно низькими, торговельні бар'єри з 
країнами, що не є членами ЄС, також матимуть тенденцію до зниження. Особливо, якщо 
торговельні обмеження країни, що приєдналася, були високими до членства в союзі. 

Чи обмежив вступ до ЄС торговельні бар'єри і призвів до розширення торгівлі? Існують докази 
того, що так. Усі десять КЦП країн, які приєдналися до ЄС протягом 2004-2007 років, мали суттєво 
більші сектори торгівлі у 2011-2015 роках, ніж у 1996-2000. Крім того, це збільшення було 
надзвичайно великим. Наприклад, між 1996-2000 та 2011-2015 роками, міжнародна торгівля як 
частка ВВП в Литві зросла з 88% до 159%. У Чеcькій Республіці зростання відбулося з 87% до 151% 
відсотка; в Словацькій Республіці – з 110% до 180%; у Польщі – з 53% до 91%. Аналогічно, між 1996-
2000 та 2011-2015 роками сектор торгівлі Угорщини збільшився з 107% до 169%, а Словенії – з 97% 
до 144%. У Латвії та Болгарії відбулося схоже зростання сектора торгівлі невдовзі після вступу до 
ЄС. Більш того, розширення сектора торгівлі КЦП країн, що приєдналися до ЄС, було значно 
більшим, ніж те, яке досягли КЦП країни, що не стали членами ЄС. Це відповідає твердженню про 
те, що вступ до ЄС зменшив торговельні бар'єри, посилив міжнародну торгівлю та сприяв інтеграції 
в світову економіку.  
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Прямі іноземні інвестиції 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) відіграють ключову роль у процесі зростання. Цьому є декілька 
причин. По-перше, майже усі ПІІ є приватними. Таким чином, вони відображають довіру інвесторів 
до інституцій та майбутнього країни. По-друге, ПІІ є важливим джерелом інновацій та обміну 
технологіями між країнами. Це особливо важливо для економік, що розвиваються, оскільки вони 
часто відчутно відстають у цих сферах від країн із високими доходами. Нарешті, ПІІ також є 
джерелом фінансування капіталовкладень, яких часто не вистачає країнам із низькими доходами. 

У Таблиці 6 наведено дані про чисті прямі іноземні інвестиції як частки ВВП протягом 1995-2015 
років для 25 КЦП країн. Зверніть увагу на те, як ПІІ зросли у більшості цих економік протягом 
першого десятиліття поточного століття, але після 2010 року цей показник суттєво зменшився. 
Наприклад, просте середнє значення чистих ПІІ як частки економіки для семи країн з найвищими 
рейтингами ЕСС зросло з 4,6% протягом 1996-2000 років до 5,4% у 2001-2005 і 7,5% у 2006-2010, 
але потім протягом 2011-2015 відбулося різке скорочення до 4,6%. Така ж ситуація з 
середньозваженим на ВВП показником чистих ПІІ для цієї групи. Крім того, така ж тенденція – 
високий рівень чистих ПІІ протягом 2001-2010 років і зниження протягом останніх п'яти років – 
відобразилася і в середніх показниках двох інших груп. Зменшення чистих ПІІ як частки в економіці 
є тривожним знаком. Це, швидше за все, сповільнить темпи майбутнього економічного зростання. 
Надалі ми розглянемо важливий чинник, який може лежати в основі цього явища. 

Рівень бідності 

Світовий банк визначає крайню бідність як відсоток населення з доходом менше, ніж $1,90 на 
день, у міжнародних доларах 2011 року. Помірна бідність – це частка населення з доходом менше 
$3,10 на день у доларах 2011 року. Рівень крайньої бідності був надзвичайно низьким у більшості 
КЦП країн протягом 1995-2015 років. Тому ми зосередимо увагу на показниках помірної бідності. 

Було визначено рівень помірної бідності для кожної з КЦП економік за 1995, 2000, 2005, 2010 та 
2015 роки1. Як видно з Таблиці 7, у деяких КЦП країнах помірний рівень бідності був низьким 
протягом 1995-2015 років. Наприклад, за два десятиліття він ніколи не перевищував 3% у Чеській 
Республіці, Польщі, Словаччині, Угорщині, Хорватії та Словенії. Цей показник був найвищим у 
Грузії, Литві, Вірменії, Казахстані, Македонії, Киргизькій Республіці, Таджикистані, Молдові, 
Азербайджані та Україні. У кожній з цих десяти країн він збільшився до більш ніж 15% у 1995 або 
2000 роках.  

1 Було використано дані про рівень бідності від Світового банку для отримання річних показників помірної 
бідності. Оригінальні дані від Чена та Равалліона (2010), з застосуванням методології Коннорса та 
Монтесіноса (2017). Ця методологія використовує наявні показники бідності та рівень смертності дітей у віці 
до 5 років, щоб ітеративно вивести річні показники бідності за допомогою авторегресивної моделі. 
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Таблиця 6. Чисті прямі іноземні інвестиції (% ВВП) в колишніх централізовано-планових 
економіках 

Країна  
(Ранг ЕСС-2015)  

1996- 
2000 

2001- 
2005 

2006- 
2010 

2011- 
2015 

   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 5,4 6,6 11,9 8,1 
Eстонія (10) 6,3 11,2 11,8 4,1 
Литва (13) 4,3 3,2 3,8 2,0 
Латвія (17) 5,6 3,1 4,5 3,7 
Румунія (20) 2,9 4,7 5,2 1,9 
Вірменія (29) 5,6 5,0 7,4 3,9 
Aлбанія (32) 2,3 3,8 7,9 8,6 
Просте сер. знач. 4,6 5,4 7,5 4,6 
Середньозваж. (ВВП) 3,7 4,8 5,9 2,9 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 5,5 7,3 4,6 2.9 
Болгарія (48) 4,6 9,3 16,8 3.9 
Польща (51) 3,9 3,3 4,4 2.3 
Словацька Респ. (53) 2,5 6,5 4,5 1.9 
Угорщина (54) 7,1 6,0 19,3 3.6 
Казахстан (66) 6,7 9,7 10,2 4.9 
Македонія (67) 2,6 5,1 5,4 3.1 
Хорватія (72) 3,8 4,0 5,8 2.8 
Словенія (73) 0,9 3,4 1,5 1.6 
Просте сер. знач. 4,2 6,1 8,1 3.01 
Середньозваж. (ВВП) 4,8 5,8 7,5 3.05 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Киргизька Респ. (80) 3,5 2,5 6,3 9,3 
Tаджикистан (82) 1,9 4,3 6,1 3,2 
Чорногорія (85) 

 
8,5 25,2 13,1 

Сербія (88) 1,0 4,3 8,9 5,8 
Боснія і Герцег. (99) 2,7 5,0 5,4 2,2 
Росія (100) 1,1 1,7 3,7 1,9 
Молдова (102) 4,6 4,4 7,6 4,1 
Aзербайджан (114) 16,9 38,0 11,3 6,3 
Україна (149) 1,5 3,7 5,4 3,1 
Просте сер. знач. 4,2 8,0 8,9 5,5 
Середньозваж. (ВВП) 1,8 3,4 4,3 2,4 

Джерело: Світовий банк (2017). Показники світового розвитку. Примітка: Чисті прямі іноземні інвестиції (ПІІ) 
– це чистий приплив прямих іноземних інвестицій (приплив нових інвестицій, за вирахуванням 
дезінвестування) як частка ВВП. У таблиці вказано середній показник ПІІ за кожен п'ятирічний період. 
Таблицю організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС 2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) 
вказано у дужках.  
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Таблиця 7. Рівень помірної бідності у колишніх централізовано-планових економіках, 1995-2015 

Країна  
(Ранг ЕСС-2015)  1995 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 36,5 42,9 36,5 38,6 29,1 
Eстонія (10) 5,0 4,7 2,9 0,0 0,1 
Литва (13) 25,9 3,7 4,3 1,1 0,1 
Латвія (17) 3,0 15,0 2,1 0,8 0,4 
Румунія (20) 4,5 6,5 19,8 4,8 4,0 
Вірменія (29) 41,4 47,6 24,7 21,7 15,2 
Aлбанія (32) 12,9 12,1 9,8 8,9 6,4 
Просте сер. знач. 18,5 18,9 14,3 10,8 7,9 
Середньозваж.(насел.) 13,6 14,7 18,4 9,6 7,3 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1 
Болгарія (48) 1,1 5,0 4,1 2,7 4,4 
Польща (51) 1,9 1,1 0,0 0,3 0,4 
Словацька Респ. (53) 0,9 2,4 0,2 0,1 0,4 
Угорщина (54) 0,9 0,3 0,6 0,1 0,2 
Казахстан (66) 8,5 22,2 2,9 4,7 1,8 
Македонія (67) 9,5 18,0 6,4 7,2 5,5 
Хорватія (72) 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 
Словенія (73) 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 
Просте сер. знач. 2,8 5,6 1,6 1,7 1,4 
Середньозваж.(насел.) 2,8 5,4 1,0 1,3 1,0 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Kиргизька Респ. (80) 36,1 47,8 42,5 21,7 18,2 
Tаджикистан (82) 86,2 80,3 60,5 31,0 28,1 
Чорногорія (85) 6,2 3,6 1,2 0,3 3,5 
Сербія (88) 4,4 2,1 1,4 1,7 1,5 
Боснія і Герцег. (99) 4,5 1,9 1,1 0,6 0,7 
Росія (100) 11,3 12,2 3,2 0,9 0,9 
Mолдова (102) 5,4 64,8 28,8 5,2 2,4 
Aзербайджан (114) 24,8 28,2 0,0 5,1 7,6 
Україна (149) 19,0 18,1 5,0 0,3 0,4 
Просте сер. знач. 22,0 28,8 15,9 7,4 7,0 
Середньозваж.(насел.) 16,3 17,8 6,9 2,6 2,5 

Джерело: Світовий банк (2017). Показники світового розвитку; та Коннорс і Монтесінос (2017).  Примітка: 
Рівень помірної бідності – це відсоток населення, що живуть на менше, ніж $3,10 на день. Таблицю 
організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у 
дужках.  
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У країнах із вищими показниками бідності спостерігається така тенденція: рівень помірної бідності 
зростав, як мінімум, п'ять років, а часто і протягом цілого десятиліття після 1995 року. Після цього 
він суттєво знизився. Середні значення для трьох груп відображають цю тенденцію. Наприклад, 
середньозважене на кількість населення значення помірної бідності для найвільнішої групи зросло 
з 13,6% у 1995 році до 18,4% у 2005, але потім зменшилось до 7,3% у 2015. Для середньої групи 
цей показник збільшився з 2,8% у 1995 році до 5,4% у 2000 році, але потім знизився за наступні 15 
років до 1,0% станом на 2015 рік. Схоже відбувалося і в найменш вільній групі. 

За винятком Болгарії, рівень помірної бідності у 2015 році був нижче рівня 1995 у всіх 25 КЦП 
країнах. Станом на 2015 рік, цей показник для Болгарії становив 4,4%, у порівнянні з лише 1,1% у 
1995. На додаток до країн із низькими показниками бідності впродовж усього періоду, у 2015 році 
рівень помірної бідності також був низьким у Литві (0,1%), Казахстані (1,8%), Македонії (5,5%), 
Молдові (2,4%), Азербайджані (7,6%) та Україні (0,4%). На противагу цьому, показник помірної 
бідності вимірювався десятками у Грузії (29,1%), Вірменії (15,2%), Киргизькій Республіці (18,2%) та 
Таджикистані (28,1%). Але навіть ці дані 2015 року були значно нижчими, ніж такі ж показники за 
1995. В цілому, впродовж 1995-2015 років було досягнуто прогресу у боротьбі з бідністю в КЦП 
країнах. Показник помірної бідності в 2015 році перевищував 5% лише у семи країнах, тоді як у 
1995 таких країн було 13. Аналогічним чином, лише у чотирьох країнах рівень помірної бідності 
був понад 10%, у порівнянні з дев'ятьма в 1995 році. 

Економічні досягнення КЦП країн 

Економічні досягнення КЦП країн упродовж 1995-2015 років були вражаючими. Особливо це 
стосується 7 країн, які досягли найбільших успіхів у економічній лібералізації. Середній приріст їх 
реального ВВП на душу населення перевищив 5% у вказаний період. Реальний ВВП на душу 
населення зріс у більше ніж два рази в 6 із 7 країн протягом двох десятиліть. Винятком була 
запізніла в реформуванні Румунія, її ВВП на душу населення майже подвоївся (збільшився на 95%) 
всього через 15 років після запровадження ліберальних реформ на початку цього століття. Хоча 
зростання реального ВВП середньої групи було повільнішим, воно всерівно було вражаючим. 
Зважене на кількість населення річне зростання реального ВВП на душу населення середньої групи 
становило 3,78%. Крім того, більшість країн у найвільнішій та середній групах також зазнали 
значного збільшення міжнародної торгівлі, притоку прямих іноземних інвестицій, а до 2015 року 
ще й зниження рівня бідності. Економічне зростання, експансія в міжнародній торгівлі та приплив 
прямих іноземних інвестицій були нижчими у більшості країн із найменш вільною економікою, але 
навіть ця група досягла зваженого на кількість населення річного приросту ВВП на душу населення 
на рівні 3,30% протягом 1995-2015 років.  
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3. Громадянські свободи та політичні інститути 

КЦП економікам добре знайомі авторитаризм, політична корупція та порушення громадянських 
свобод. Отже, чутливість до діяльності політичних інституцій є важливим аспектом. У таблицях з 8 
по 12 наведено дані про громадянські свободи та політичні інститути. 

Freedom House готує рейтинги задля оцінювання громадянських та політичних прав щорічно, 
починаючи з 1972 року. Таблиці 8 та 9 надають дані Freedom House щодо громадянських свобод та 
політичних прав для 25 КЦП країн протягом 1995-2015 років. Згідно з Freedom House, 
«Громадянські свободи уможливлюють свободу висловлювання та переконань, права на мирні 
зібрання та об’єднання, верховенство права та особисту автономію без втручання держави». 
Аналогічно, Freedom House вказує на те, що «Політичні права дозволяють людям вільно брати 
участь у політичному процесі, включно з правом вільно голосувати за окремі альтернативи на 
законних виборах, конкурувати за державні посади, приєднуватися до політичних партій і 
організацій та обирати представників, які мають вирішальний вплив на державну політику та 
підзвітні виборцям». Рейтингова шкала Freedom House коливається від 1 (найбільш вільні) до 7 
(найменш вільні). Крім того, країни з рейтингом 1 або 2 класифікуються як «вільні», 3, 4 або 5 як 
«частково вільні», а 6 або 7 як «невільні». 

Як вказано в таблицях 8 і 9, згідно з Freedom House 7 з 25 КЦП країн є вільними (1 або 2 бали) з 
огляду на їх громадянські свободи та політичні права протягом усього періоду. Це Естонія, Литва, 
Латвія, Чеська Республіка, Польща, Угорщина та Словенія. Станом на 2015 рік до групи «вільних» 
приєдналися Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія та Сербія. За винятком Сербії, усі країни, які 
класифікуються як «вільні» з огляду на громадянські свободи та політичні права, представляють 
дві групи з найвищими рейтингами ЕСС. Більше того, окрім Сербії, жодна з країн нижньої групи 
ЕСС не потрапила до групи «вільних» за будь-який рік. Freedom House класифікує Таджикистан, 
Росію та Азербайджан як «невільні» станом на 2015 рік. Рейтинги Росії особливо цікаві через їх 
постійне погіршення. Її бал за громадянські свободи дорівнював 4 у 1995 році, 5 у 2000-2010 і 6 у 
2015. За політичні права оцінка Росії погіршилася із 3 у 1995 році до 5 у 2000 та 6 у 2005-2015.  
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Tаблиця 8. Громадянські права у колишніх централізовано-планових економіках, 1995-2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015)  1995 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 5 4 3 3 3 
Eстонія (10) 2 2 1 1 1 
Литва (13) 2 2 1 1 1 
Латвія (17) 2 2 1 2 2 
Румунія (20) 3 2 2 2 2 
Вірменія (29) 4 4 4 4 4 
Албанія (32) 4 5 3 3 3 
Просте сер. знач. 3,1 3,0 2,1 2,3 2,3 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 2 2 1 1 1 
Болгарія (48) 2 3 2 2 2 
Польща (51) 2 2 1 1 1 
Словацька Респ. (53) 3 2 1 1 1 
Угорщина (54) 2 2 1 1 2 
Kaзахстан (66) 5 5 5 5 5 
Mакедонія (67) 3 3 3 3 3 
Хорватія (72) 4 3 2 2 2 
Словенія (73) 2 2 1 1 1 
Просте сер. знач. 2,8 2,7 1,9 1,9 2,0 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Kиргизька Респ. (80) 4 5 4 5 5 
Taджикистан (82) 7 6 5 5 6 
Чорногорія (85) 

   
2 3 

Сербія (88) 6 4 2 2 2 
Боснія і Герцег. (99) 6 4 3 3 3 
Росія (100) 4 5 5 5 6 
Moлдова (102) 4 4 4 3 3 
Aзербайджан (114) 6 5 5 5 6 
Україна (149) 4 4 2 3 3 
Просте сер. знач. 5,1 4,6 3,8 3,7 4,1 

Джерело: Freedom House (2017). Свобода у світі – звіт за 2017 рік. Рейтингова шкала коливається від 1 
(найвільніші) до 7 (найменш вільні). Примітка: Таблицю організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС 
2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 
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Tаблиця 9. Політичні права у колишніх централізовано-планових економіках, 1995-2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015)  1995 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 4 4 3 4 3 
Eстонія (10) 2 1 1 1 1 
Литва (13) 1 1 1 1 1 
Латвія (17) 2 1 1 2 2 
Румунія (20) 4 2 2 2 2 
Вірменія (29) 4 4 5 6 5 
Aлбанія (32) 3 4 3 3 3 
Просте сер. знач. 2,9 2,4 2,3 2,7 2,4 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 1 1 1 1 1 
Болгарія (48) 2 2 1 2 2 
Польща (51) 1 1 1 1 1 
Словацька Респ. (53) 2 1 1 1 1 
Угорщина (54) 1 1 1 1 2 
Kaзахстан (66) 6 6 6 6 6 
Maкедонія (67) 4 4 3 3 4 
Хорватія (72) 4 2 2 1 1 
Словенія (73) 1 1 1 1 1 
Просте сер. знач. 2,4 2,1 1,9 1,9 2,1 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Kиргизька Респ. (80) 4 6 5 5 5 
Taджикистан (82) 7 6 6 6 7 
Чорногорія (85) 

   
3 3 

Сербія (88) 6 4 3 2 2 
Боснія і Герцег. (99) 6 5 4 4 4 
Росія (100) 3 5 6 6 6 
Moлдова (102) 4 2 3 3 3 
Aзербайджан (114) 6 6 6 6 7 
Україна (149) 3 4 3 3 3 
Просте сер. знач. 4,9 4,8 4,5 4,2 4,4 

Джерело: Freedom House (2017). «Свобода у світі – 2017». Рейтингова шкала: від 1 (найвільніші) до 7 
(найменш вільні). Примітка: Таблицю організовано відповідно до зведеного рейтингу ЕСС-2015. Світовий 
ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках.  
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У таблицях 10 та 11 наведено інформацію з набору даних Polity IV (Маршал, Гур та Джегерс, 2016). 
У Таблиці 10 відображено рівень демократії, за шкалою від -10 (дуже автократичні) до +10 (дуже 
демократичні). Дані Polity IV вказують на те, що більшість КЦП економік обрали шлях 
демократизації протягом 1995-2015 років. Станом на 2015 рік лише три країни, Казахстан, 
Таджикистан та Азербайджан, було класифіковано як автократичні (негативний рейтинг). Більшість 
з 25 країн мають позитивну оцінку, 8 або більше. У найбільш економічно вільній групі лише Грузія 
та Вірменія отримали менше 8 балів за 2015 рік, а в середній групі лише Казахстан не зміг досягти 
цього показника. Проте у найменш вільній групі, 5 країн – Киргизька Республіка, Таджикистан, 
Росія, Азербайджан та Україна – мали показник демократії нижче 8. 

У Таблиці 11 вказано дані Polity IV щодо обмежень виконавчої влади. Шкала цієї змінної 
коливається від 1 (жодних обмежень виконавчих дій) до 7 (групи підзвітності, такі як законодавчі 
органи, мають повноваження обмежувати виконавчі дії). Як і у випадку з демократією, показники 
обмежень виконавчої влади були вищими у 2015 році, ніж два десятиліття тому. У 2015 році усі 
країни із найвільнішої групи отримали 7 балів, за винятком Грузії (6) та Вірменії (5). У середній 
групі вісім з дев'яти країн мали рейтинг 7; винятком був Казахстан з 2 балами. У найменш вільній 
групі, чотири з дев'яти країн – Киргизька Республіка, Чорногорія, Сербія та Молдова – мали 
рейтинг 7. Однак обмеження виконавчої влади слабкі у чотирьох інших країнах цієї групи: 
Таджикистан (3), Росія (4), Азербайджан (2) та Україна (5). Хоча країни з демократичними 
політичними інститутами є у кожній з трьох груп, країни з найменш економічно вільної групи з 
більшою ймовірністю будуть менш демократичними та матимуть слабкі обмеження виконавчої 
влади. 

У Таблиці 12 наведено дані Transparency International щодо сприйняття корупції (Transparency 
International, 2015). Індекс сприйняття корупції (ІСК) зосереджено на корупції у державному 
секторі, яку визначено як «зловживання службовим становищем для приватної вигоди». Шкала 
індексу коливається від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (украй низький рівень корупції). Як 
показано в Таблиці 12, показник ІСК збільшився практично для всіх 25 КЦП економік, що свідчить 
про зниження рівня корупції. Дані ІСК були недоступні для низки країн у 1995 та 2000 роках. Тому, 
ми зосередимось на рейтингах протягом 2005-2015 років. Для найвільнішої групи, середній 
показник ІСК зріс з 37,1 у 2005 році до 50,7 у 2015. Середній показник ІСК середньої групи 
збільшився з 39,8 в 2005 році до 49,1 в 2015, а найменш вільної групи – з 25,3 в 2005 році до 32,7 у 
2015. Показники ІСК за 2015 значно вищі для найвільнішої і середньої груп, ніж для найменш 
вільної. Чотири країни мали рейтинг ІСК-2015 60 або більше: Естонія (70), Литва (61), Польща (62) 
та Словенія (60). У той же час, показник ІСК становив менше 30 для таких країн: Казахстан (28), 
Киргизька Республіка (28), Таджикистан (26), Росія (29), Азербайджан (29) та Україна (27). 
Зауважте, що усі чотири країни з найвищими рейтингами ІСК-2015 належать до двох груп із 
найвищими рейтингами ЕСС-2015. І навпаки, 5 із 6 країн (за винятком Казахстану) із найнижчими 
показниками ІСК-2015 – з групи з найнижчими рейтингами ЕСС-2015.  
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Taблиця 10. Демократія (показники Polity IV) в колишніх централізовано-планових економіках 

Країна (Ранг ЕСС-2015) 1995 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 5 5 7 6 7 
Eстонія (10) 6 9 9 9 9 
Литва (13) 10 10 10 10 10 
Латвія (17) 8 8 8 8 8 
Румунія (20) 5 8 9 9 9 
Вірменія (29) 3 5 5 5 5 
Aлбанія (32) 5 5 9 9 9 
Просте сер. знач. 6,0 7,1 8,1 8,0 8,1 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 
Чеська Респ. (42) 10 10 10 9 9 
Болгарія (48) 8 8 9 9 9 
Польща (51) 9 9 10 10 10 
Словацька Респ. (53) 7 9 9 10 10 
Угорщина (54) 10 10 10 10 10 
Kaзахстан (66) -4 -4 -6 -6 -6 
Maкедонія (67) 6 6 9 9 9 
Хорватія (72) -5 8 9 9 9 
Словенія (73) 10 10 10 10 10 
Просте сер. знач. 5,7 7,3 7,8 7,8 7,8 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Kиргизька Респ. (80) -3 -3 3 4 7 
Tаджикистан (82) -6 -1 -3 -3 -3 
Чорногорія (85) 

  
6 9 9 

Сербія (88) 
  

6 8 8 
Боснія і Герцег. (99) 

     Росія (100) 3 6 6 4 4 
Moлдова (102) 7 7 9 9 9 
Aзербайджан (114) -6 -7 -7 -7 -7 
Україна (149) 7 6 6 6 4 
Просте сер. знач. 0,3 1,3 3,3 3,8 3,9 

Джерело: Маршал, Гур та Джегерс (2016), Проект Polity IV. Показники демократії коливаються від -10 (дуже 
автократичні) до +10 (дуже демократичні). Примітка: Таблицю організовано відповідно до зведеного 
рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 
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Tаблиця 11. Обмеження виконавчої влади у колишніх централізовано-планових економіках, 
1995-2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015)  1995 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕС- 2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 5 5 5 5 6 
Eстонія (10) 7 7 7 7 7 
Литва (13) 7 7 7 7 7 
Латвія (17) 7 7 7 7 7 
Румунія (20) 5 6 7 7 7 
Вірменія (29) 3 5 5 5 5 
Aлбанія (32) 5 5 7 7 7 
Просте сер. знач. 5,6 6,0 6,4 6,4 6,6 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 
Чеська Респ. (42) 7 7 7 7 7 
Болгарія (48) 7 7 7 7 7 
Польща (51) 7 7 7 7 7 
Словацькі Респ. (53) 6 7 7 7 7 
Угорщина (54) 7 7 7 7 7 
Kaзахстан (66) 2 2 2 2 2 
Maкедонія (67) 5 5 7 7 7 
Хорватія (72) 3 7 7 7 7 
Словенія (73) 7 7 7 7 7 
Просте сер. знач. 5,7 6,2 6,4 6,4 6,4 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 
Kиргизька Респ. (80) 4 4 4 

 
7 

Taджикистан (82) 3 4 3 3 3 
Чорногорія (85) 

   
7 7 

Сербія (88) 
   

7 7 
Боснія і Герцег. (99) 

     Росія (100) 3 5 5 4 4 
Moлдова (102) 7 7 7 7 7 
Aзербайджан (114) 2 2 2 2 2 
Україна (149) 5 5 5 5 5 
Просте сер. знач. 4,0 4,5 4,3 5,0 5,3 

Джерело: Маршал, Гур та Джегерс (2016), Проект Polity IV. Шкала обмежень виконавчої влади коливається 
від 1 (жодних обмежень виконавчих дій) до 7 (групи підзвітності, такі як законодавчі органи, мають 
повноваження обмежувати виконавчі дії). Примітка: Таблицю організовано відповідно до зведеного 
рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 
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Таблиця 12. Індекс сприйняття корупції в колишніх централізовано-планових економіках,    
2000-2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015) 2000 2005 2010 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС 2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 

 
23 38 52 

Eстонія (10) 57 64 65 70 
Литва (13) 41 48 50 61 
Латвія (17) 34 42 43 55 
Румунія (20) 29 30 37 46 
Вірменія (29) 25 29 26 35 
Aлбанія (32) 

 
24 33 36 

Просте сер. знач. 37,2 37,1 41,7 50,7 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 43 43 46 56 
Болгарія (48) 35 40 36 41 
Польща (51) 41 34 53 62 
Словацька Респ. (53) 35 43 43 51 
Угорщина (54) 52 50 47 51 
Kaзахстан (66) 30 26 29 28 
Mакедонія (67) 

 
27 41 42 

Хорватія (72) 37 34 41 51 
Словенія (73) 55 61 64 60 
Просте сер. знач. 41,0 39,8 44,4 49,1 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 
Kиргизька Респ. (80) 

 
23 20 28 

Taджикистан (82) 
 

21 21 26 
Чорногорія (85) 

  
37 44 

Сербія (88) 
 

28 35 40 
Боснія і Герцег. (99) 

 
29 32 38 

Росія (100) 21 24 21 29 
Moлдова (102) 26 29 29 33 
Aзербайджан (114) 15 22 24 29 
Україна (149) 15 26 24 27 
Просте сер. знач. 19,3 25,3 27,0 32,7 

Джерело: Transparency International (2016). Індекс сприйняття корупції. Шкала індексу коливається від 0 
(дуже високий рівень корупції) до 100 (дуже низький рівень корупції). Примітка: Таблицю організовано 
відповідно до зведеного рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 
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Підсумовуючи, станом на 2015 рік такі 9 країн мали політичні інститути, що найбільше 
відповідають захисту громадянських свобод, політичній демократії та відсутності корупції: Естонія, 
Литва, Латвія, Чеська Республіка, Польща, Словаччина, Угорщина, Хорватія та Словенія. Їхні 
показники: громадянські свободи та політичні права від 1 до 2, демократія – 8, 9 або 10, 
обмеження виконавчої влади – 6 чи 7, і 50 чи більше в Індексі сприйняття корупції. На противагу 
цьому, політичні інститути наступних чотирьох країн найбільше суперечили захисту громадянських 
свобод, політичній демократії та відсутності корупції: Казахстану, Таджикистану, Росії та 
Азербайджану. У 2015 році ці країни вони отримали 5, 6 або 7 балів за громадянські свободи та 
політичні права, менше 5 за демократію та обмеження виконавчої влади, а також менше 30 в 
Індексі сприйняття корупції. 

4. Дохід колишніх централізовано-планових економік у порівнянні з країнами з високими 
доходами та іншими країнами, що розвиваються 

У цьому підрозділі відносний ВВП на душу населення колишніх централізовано планових (КЦП) 
економік порівнюється з 21 країною з високими доходами та 82 іншими країнами, що 
розвиваються, для яких дані про економічну свободу доступні за 1995-2015 роки. Група країн з 
високими доходами складається з 16 європейських країн із високим рівнем доходу, а також 
Австралії, Канади, Японії, Нової Зеландії і США. 

У Таблиці 13 наведено дані щодо ВВП на душу населення КЦП країн як частки показника 21 країни 
із високим рівнем доходів у 1995, 2005 та 2015 роках. ВВП на душу населення кожної з 25 КЦП 
країн зростав швидше, ніж середній показник для групи з високим рівнем доходів у період між 
1995 та 2015 роками. У результаті цього збільшилось і відношення доходу на душу населення 
кожної з КЦП країн до середнього показника для групи з високими доходами. 

Середні значення для трьох груп КЦП країн свідчать те, що відносний приріст доходів вражаючий. 
Відношення середнього ВВП на душу населення найбільш економічно вільної групи до економік із 
високими доходами збільшилося більш ніж удвічі, зрісши з 19,9% у 1995 році до 40,6% у 2015. 
Показник середньої групи зріс приблизно на 50%, з 36,9% в 1995 році до 53,0% у 2015, тоді 
нижньої групи – з 13,0% у 1995 до 24,6% у 2015, збільшившись на 90%. Найбільше зростання 
відносного доходу відбулося у Грузії, Литві, Латвії, Вірменії, Албанії, Казахстані, Азербайджані та 
Боснії і Герцеговині. Відношення для кожної з цих країн зросло більше, ніж удвічі, між 1995 і 2015 
роками. Зауважте, що 5 із цих 8 країн знаходяться у групі з найвищими рейтингами ЕСС-2015. 

Країни з найвищим рівнем доходів це Естонія, Литва, Чеська Республіка, Словаччина та Словенія. 
Станом на 2015 рік ВВП на душу населення кожної із них збільшився до 60%, або більше, відносно 
середнього значення для 21 країни з високим рівнем доходів. Країни з найнижчими доходами у 
2015 році це Вірменія, Киргизька Республіка, Таджикистан, Молдова та Україна. Дохід на душу 
населення кожної з цих п'яти країн становив менше 20% середнього значення для групи з 
високими доходами.  
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Tаблиця 13. ВВП на душу населення колишніх централізовано-планових економік у відношенні 
до 21 країни з високими доходами (%), 1995, 2005 та 2015 

Країна (Ранг ЕСС-2015) 1995 2005 2015 
   Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 ≥ 7,50 
Грузія (8) 6,7 11,7 20,3 
Eстонія (10) 33,0 54,3 61,6 
Литва (13) 27,1 44,1 60,8 
Латвія (17) 24,0 41,6 51,9 
Румунія (20) 30,6 34,9 46,3 
Вірменія (29) 6,3 12,7 18,4 
Aлбанія (32) 12,0 17,8 24,8 
Просте сер. знач. 19,9 31,0 40,6 
   Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 і 7,50 

Чеська Респ. (42) 55,7 61,2 68,4 
Болгарія (48) 24,5 30,2 38,3 
Польща (51) 32,8 40,9 57,0 
Словацька Респ. (53) 38,2 47,6 63,7 
Угорщина (54) 44,2 53,1 55,9 
Kaзахстан (66) 24,0 38,1 53,0 
Maкедонія (67) 22,2 22,3 28,7 
Хорватія (72) 36,6 46,5 46,5 
Словенія (73) 53,5 64,1 65,5 
Просте сер. знач. 36,9 44,9 53,0 
   Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00 

Kиргизька Респ. (80) 4,9 5,6 7,3 
Taджикистан (82) 3,7 4,1 5,9 
Чорногорія (85) 

 
27,1 34,4 

Сербія (88) 21,4 25,9 29,9 
Боснія і Герцег. (99) 5,3 19,8 24,6 
Росія (100) 37,2 46,0 54,3 
Moлдова (102) 7,6 7,9 10,7 
Aзербайджан (114) 9,6 19,2 37,6 
Україна (149) 14,7 17,2 16,8 
Просте сер. знач. 13,0 19,2 24,6 

Джерело: Світовий банк (2017). Показники світового розвитку. Примітка: Таблицю організовано відповідно 
до зведеного рейтингу ЕСС-2015. Світовий ранг ЕСС (серед 159 країн) вказано у дужках. 

 

  

 27 



У Таблиці 14 вказано річний темп приросту ВВП на душу населення 21 країни з високим рівнем 
доходів, 16 європейських країн з високими доходами, 82 країн, що розвиваються, а також 25 КЦП 
економік в залежності від їх зведеного рейтингу ЕСС-2015. Виведено просте середнє та 
середньозважене на кількість населення значення темпів росту для трьох різних періодів часу – 
1995-2015, 2000-2015 та 2005-2015 років. 

Якими є темпи росту КЦП груп у порівнянні з іншими групами? Як випливає з Таблиці 13, 
централізовано планові економіки зростали швидше, ніж країни з високим рівнем доходів, 
протягом 1995-2015 років. Наприклад, простий середній річний темп зростання верхньої, 
середньої та нижньої груп (відповідно до рейтингів ЕСС-2015) склав 5,36%, 3,23% та 4,50%, 
відповідно. Кожен із цих показників суттєво перевищував просте середнє значення 1,50% 21 
країни з високим рівнем доходів та 1,52% річного приросту 16 європейських країн із високими 
доходами. Середньозважені на кількість населення річні темпи зростання верхньої (найвільнішої), 
середньої і нижньої (найменш вільної) централізовано-планових груп протягом 1995-2015 років 
cтановили 4,54%, 3,78% та 3,30%. Знову ж таки, ці показники значно перевищують 1,25% 21 країни 
з високим рівнем доходу та 1,16% 16 європейських країн. При повторі порівнянь за 2000-2015 та 
2005-2015 роки, зберігається така ж тенденція: темпи зростання кожної з централізовано-планових 
груп перевищують показники країн із високим рівнем доходів. 

Порівнюючи КЦП економіки з 82 іншими країнами, що розвиваються, простий середній річний 
темп зростання першої групи майже завжди перевищує показник другої. Наприклад, простий 
середній річний темп зростання 82 країн, що розвиваються, у 1995-2015 роках дорівнював 2,03%, 
тоді як показники верхньої, середньої та нижньої КЦП груп були 5,36%, 3,23% та 4,50%. Схожою 
була ситуація і з 15-ти та 10-річними порівняннями: прості середні річні темпи зростання КЦП 
економік, як правило, перевизували простий середній показник 82 країн, що розвиваються. 

Проте, ситуація змінюється, коли для порівняння використовуються середньозважені на кількість 
населення показники, за якими 82 країн, що розвиваються, зазвичай перевищують КЦП країни. 
Наприклад, середньозважений на кількість населення річний темп зростання першої групи країн 
протягом 1995-2015 років становив 4,75%, порівняно з 4,54%, 3,78% та 3,30% верхньої, середньої і 
нижньої груп КЦП економік. Це зумовлено високими темпами зростання Китаю та Індії, які є двома 
найбільшим заселеними країнами світу. Якщо ж їх вилучити з групи країн, що розвиваються, 
середній річний темп зростання решти 80 країн буде значно нижчим. Без Китаю та Індії, темпи 
зростання КЦП економік, як правило, вищі, ніж у 80 країн, що розвиваються. 

Підсумовуючи, темпи зростання КЦП економік, як правило, перевищують темпи зростання 21 
країни із високим рівнем доходів, 16 європейських країн з високим рівнем доходів та країн, що 
розвиваються, без урахування Китаю та Індії. Ця тенденція прослідковується як для простих 
середніх, так і для середньозважених на кількість населення темпів зростання у кожен із трьох 
періодів. У наступному підрозділі буде використано регресійний аналіз для більш детального 
аналізу темпів зростання. 
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Tаблиця 14. Темпи зростання ВВП на душу населення колишніх централізовано-планових (КЦП) 
економік та інших груп країн 

 
Групи країн 1995-2015 2000-2015 2005-2015 

Простий середній річний темп зростання (%) 
  

 
21 з високими доходами 1,50 0,94 0,59 

 
16 європейських з вис. доходом 1,52 0,90 0,54 

 
Інші 82, що розвиваються 2,03 2,18 2,15 

 
Інші 82 (без Китаю та Індії) 1,91 2,05 2,02 

 
                                 Китай та Індія 7,01 7,39 7,57 

 
25 КЦП економік 4,27 4,23 3,09 

 
7 КЦП – верхня група ЕСС-2015 5,36 5,37 3,78 

 
9 КЦП – середня група ЕСС-2015 3,23 3,20 2,39 

 
9 КЦП – нижня група ЕСС-2015 4,50 4,36 3,24 

     Середньозважений на кількість населення річний темп 
зростання (%) 

  

 
21 з високими доходами 1,25 0,80 0,52 

 
16 європейських з вис. доходом 1,16 0,67 0,40 

 
Інші 82, що розвиваються 4,75 5,14 5,21 

 
Інші 82 (без Китаю та Індії) 2,41 2,82 2,77 

 
                                Китай та Індія 7,06 7,43 7,61 

 
25 КЦП економік 3,55 3,93 2,61 

 
7 КЦП – верхня група ЕСС-2015 4,54 5,13 3,81 

 
9 КЦП – середня група ЕСС-2015 3,78 3,72 3,07 

 
9 КЦП – нижня група ЕСС-2015 3,30 3,83 2,22 

Джерело: Світовий банк (2017), Показники світового розвитку. Примітка: 21 країна з високим рівнем доходів 
це Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, 
Японія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія та 
США. 16 європейських країн з високими доходами складаються з 21 країни із високим рівнем доходів, без 
Австралії, Канади, Японії, Нової Зеландії та США. Постійні дані ЕСС були наявні для 123 країн впродовж 1995-
2005 років. У їх число входить 21 промислово розвинена країна з високим рівнем доходів та 14 КЦП 
економік. Отже, дані ЕСС були доступні для 88 економік, що розвиваються. Проте, інформації щодо ВВП на 
душу населення 6 із цих країн (Венесуела, Сирія, Папуа-Нова Гвінея, Гайана, Гаїті та Тайвань) від Світового 
банку не було за 1995, або ж 2015 рік. Отже, дані про темп зростання від Світового банку були наявні для 82 
не КЦП країн, що розвиваються.   
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5. Фактори економічного зростання, 1995-2015 роки: регресійний аналіз 

У цьому підрозділі проаналізовано фактори, що лежать в основі зростання 128 країн нашого 
дослідження (21 із високим рівнем доходу, 25 колишніх централізовано-планових, та 82 країни, що 
розвиваються) протягом 1995-2015 років. Оскільки в наявності не було даних ЕСС-1995 і ВВП на 
душу населення для Чорногорії, а також інформації щодо іншої змінної, яка входить до цього 
аналізу (чистий екпорт палива), для п'яти інших країн – Чаду, Демократичної Республіки Конго, 
Гвінеї-Бісау, Сербії і Таджикистану, їх довелося вилучити з аналізу. Таким чином, наша кінцева база 
даних складається із 122 країн. Якщо не зазначено іншого джерела, Світовий банк (2017) є 
джерелом усіх використаних змінних.  

Для дослідження факторів зростання використано регресійний аналіз, результати якого 
представлено у Таблиці 15. Залежною змінною є річний темп приросту реального ВВП на душу 
населення впродовж 1995-2015 (Панель А), 2000-2015 (Панель Б) та 2005-2015 років (Панель В). 
Короткий опис ключових незалежних змінних, що увійшли до нашої регресійної моделі, наведено 
нижче. 

a. ВВП на душу населення-1995. Ця змінна вимірюється у міжнародних доларах 2011 року і є в 
логарифмічній формі. Очікується, що вона матиме від’ємний знак, що вказує на конвергенцію. 
Приймаючи усе інше за константу, очікується, що країни із більшим ВВП на душу населення у 
1995 році будуть зростати повільніше. 

b. Зведений індекс економічної свободи. У рівняннях 1, 2 та 3 модель містить зведений рейтинг 
ЕСС-1995 та зміну зведеного рейтингу з 1995 до 2015 року. Очікується, що ці змінні будуть 
додатними, що вказує на те, що і рівень, і зміна економічної свободи сприятимуть підвищенню 
темпів економічного зростання. Регресії 1, 2 і 3 було підраховано за допомогою 114 
спостережень, замість 122. Вісім країн, якими було знехтувано, це колишні централізовано-
планові економіки, для яких не було даних ЕСС-1995. Це Грузія, Вірменія, Казахстан, 
Македонія, Киргизька Республіка, Боснія і Герцеговина, Молдова та Азербайджан. 
У рівняннях 4, 5 та 6 було використано середній рейтинг ЕСС наявних спостережень за період 
1995-2015 років. Для восьми країн, зазначених вище, середнє значення EСС охоплює 2005, 
2010 та 2015 роки. Для інших 114 країн дані доступні за 1995, 2000, 2005, 2010 та 2015 роки. 
Очікується, що ця змінна буде додатною, що відображає позитивний вплив економічної 
свободи на зростання. Перевага використання середнього ЕСС – у рівняннях 4, 5 та 6 – полягає 
у тому, що ми зменшуємо похибку вимірювання і можемо використати повну вибірку із 122 
країн. Перевага використання ЕСС за 1995 рік та зміну рейтингу з 1995 по 2015 рік – у 
стовпчиках 1, 2 і 3 – у тому, що ми можемо виміряти окремі наслідки як рівня, так і зміни якості 
економічних інститутів протягом тривалого періоду. 

c. Населення. Ця змінна вимірюється мільйонами людей станом на 2015 рік і є в логарифмічній 
формі. Транзакційні витрати вищі для торгівлі через національні кордони, особливо якщо 
існують торговельні бар'єри, а торговельні партнери використовують різні валюти та/або 
говорять різними мовами. Якщо прийняти усе інше за константу, більші країни (і інтегровані 
ринкові зони) отримають більше прибутку від торгівлі, що дозволить їм зростати швидше. Тому 
ми очікуємо, що ця змінна ввійде у рівняння з додатним знаком. 
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d. Відсоток жіночого населення у найбільш працездатному віці (25-59). Ця змінна – кількість 
жінок у віці від 25 до 59 років як відсоток від загальної кількості жіночого населення на початку 
розглянутого періоду. Тобто, у 1995 році для Панелі A, у 2000 для Панелі Б, і в 2005 – для 
Панелі В. Люди у найбільш працездатному віці, як правило, мають вищий рівень кваліфікації, 
більшу відданість ринку праці, і, отже, вищу продуктивність праці. Жіноче населення було 
обрано замість населення в цілому, оскільки воно більш точно відображає прихований склад 
населення, який іноді викривлюється міграцією робітників, більшість з яких є чоловіками. Ми 
очікуємо, що ця змінна буде додатною. 

e. Зміна у відсотках жіночого населення у віці 25-59 років. Ця змінна – відсоток жінок у групі 
найбільш працездатного віку (25-59 років) на кінець періоду, за вирахуванням відповідної 
цифри на початку періоду. Таким чином, в Панелі А це зміна з 1995 до 2015 року, в Панелі Б – з 
2000 до 2015 року, і в панелі В – за останнє десятиліття, 2005-2015 роки. Збільшення частки 
населення у групі найбільш працездатного віку сприятиме підвищенню продуктивності та 
економічному зростанню. Тому ми очікуємо, що ця змінна матиме додатне значення. Проте 
склад населення змінюватиметься повільно. У результаті чого ця змінна буде мати менший 
вплив на коротші періоди часу. 

f. Чисті прямі іноземні інвестиції. Ця змінна – середній чистий приплив прямих іноземних 
інвестицій як відсоток ВВП за розглянутий період: 1995-2015 (Панель А), 2000-2015 (Панель Б) 
та 2005-2015 (Група В). Оскільки прямі іноземні інвестиції є джерелом як капіталовкладення, 
так і інноваційних ідей, ми очікуємо, що ця змінна матиме додатний знак. 

g. Чистий експорт палива. Ця змінна – експорт палива мінус імпорт палива у відсотках до ВВП, 
середнє значення якого визначено за період 1995-2015 (Панель А), 2000-2015 (Панель Б) та 
2005-2015 років (Панель В). Якщо прийняти усе інше за константу, чим більша ця змінна, тим 
вищі чисті доходи, отримані від експорту палива (що відображає поєднання цін на паливо та 
продані одиниці). Збільшення чистого експорту палива посилить зростання, тоді як більші 
витрати на його імпорт призведуть до сповільнення темпів зростання. Тому ми очікуємо, що ця 
змінна буде додатною. 

h. Фіктивна змінна для шести близькосхідних країн-експортерів нафти.  Ця фіктивна змінна 
дорівнює 1 для Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських 
Еміратів, та 0 для інших. На відміну від більшості експортерів нафти, з отриманням додаткових 
доходів від експорту нафти цими шістьма країнами, міграція працівників до них, переважно 
чоловіків найбільш працездатного віку, швидко зросла. Деякі з мігрантів залучені у нафтовій 
промисловості, тоді як інші працюють у будівництві та інших внутрішніх проектах. Оскільки 
заробітна плата мігрантів є низькою порівняно з внутрішнім населенням, їх приплив зменшує 
ВВП на душу населення. Тому ми очікуємо, що ця змінна буде від’ємною. 

i. Фіктивна змінна для 25 КЦП і 82 країн, що розвиваються. Фіктивні змінні, що вказують на 
країни, що розвиваються, та централізовано-планові економіки (іноді класифіковані за 
рейтингом EСС), також ввійшли до моделі. У такий спосіб подано інформацію про темпи 
зростання цих економік у порівнянні з 21 індустріальними країнами із високими доходами.  

У Таблиці 15 наведено регресії із річним темпом зростання реального ВВП на душу населення як 
залежною змінною. Результати представлено за три різні періоди часу: Панель A – 1995-2015, 
Панель Б – 2000-2015 та Панель В – 2005-2015 роки.
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Рівняння 1 і 4 – це прості моделі, що включають дохід на душу населення за 1995 рік, EСС і фіктивні 
змінні для колишніх централізовано-планових економік та інших 82 країн, що розвиваються. 
Рівняння 1 включає у себе зведений рейтинг ЕСС-1995 і його зміну протягом 1995-2015 років, тоді 
як Рівняння 4 включає лише середній зведений рейтинг ЕСС за 1995-2015 роки. Як і слід було 
очікувати, ВВП на душу населення за 1995 рік завжди від’ємний і дуже значущий, тоді як змінні 
ЕСС завжди додатні та дуже значущі. Фіктивна змінна для 82 країн, що розвиваються, зазвичай 
незначуща. Проте, фіктивна змінна для КЦП економік завжди додатна та значуща, що свідчить про 
те, що ці економіки зростали швидше, ніж група з високим рівнем доходів. Навіть у цих простих 
моделях R-квадрати складали від 26% до 38% у всіх трьох панелях. 

У рівняннях 2 та 5 представлено результати комплексної моделі. До змінних, що увійшли до 
регресій 1 і 4, було також додано показник населення, відсоток жіночого населення у групі 
найбільш працездатного віку (25-59 років) на початок періоду, зміни у відсотку населення цієї 
групи за обраний період, чисті прямі іноземні інвестиції, чистий експорт палива, а також фіктивна 
змінна для шести близькосхідних експортерів нафти. Ці змінні мають прогнозований знак і є 
значущими на рівні 10% або вище. У більшості випадків постійні змінні є значущими на рівні 1%. У 
Панелях А та Б такі змінні є значущими (на рівні 1%): дохід на душу населення, рейтинг ЕСС, 
відсоток жінок у віці 25-59 на початок періоду, зміна відсотка цього населення за обраний період 
та чистий експорт палива. Фіктивна змінна для шести близькосхідних експортерів нафти завжди 
була від'ємною і значущою на рівні 5% або вище. 

Пояснювальна сила моделі дуже висока. R-квадрати для рівнянь 2 та 5 в Панелі А (1995-2015 рр.) 
cтановили 0,57 і 0,65, відповідно. У Панелі Б (2000-2015 рр.) вони були ще вищими: 0,62 і 0,66. 
Навіть у менш тривалий десятирічний період Панелі В, R-квадрати були все ще 0,55 і 0,56. Трохи 
нижчі показники для Панелі В закономірні, тому що фактори бізнес-циклу зменшують точність 
показників зростання за коротший період. 

Коефіцієнти EСС не тільки додатні та значущі, а ще й значні за величиною. У стовпці 2 Таблиці 15: 
Панель A (1995-2015), коефіцієнт 0,81 для ЕСС в 1995 році вказує на те, що прийнявши усе інше за 
константу, збільшення на одиницю початкового зведеного рейтингу ЕСС підвищувало річний темп 
зростання ВВП на душу населення на 0,81% протягом двох десятиліть. Аналогічним чином, 
коефіцієнт 0,73 для зміни ЕСС протягом 1995-2015 років вказує на те, що прийнявши інші фактори 
за константу, збільшення ЕСС на одиницю пов'язане зі 0,73 збільшенням річного приросту ВВП на 
душу населення протягом 1995-2015 років. У стовпці 5 Таблиці 15: Панель А коефіцієнт 0,93 для 
середнього рейтингу EСС протягом 1995-2015 років вказує на те, що, за інших незмінних умов, 
збільшення середнього зведеного рейтингу ЕСС на одиницю упродовж 1995-2015 років 
збільшувало річний приріст ВВП на душу населення на 0,93% протягом двох десятиліть. 
Розглянемо, наприклад, Україну та Польщу. Середній рейтинг EСС для України протягом 1995-2015 
років становив 5,03, тоді як Польщі – 6,64. Різниця в 1,61 (6,64 мінус 5,03) вказує на те, що за інших 
рівних умов, прогнозований річний темп приросту Польщі протягом цього періоду складе на 1,5% 
(1,61 помножене на 0,93) більше, ніж України. Див. рівняння 5 Таблиці 15: Панель А. Відмінності у 
рівні життя, що передбачаються додатковим 1,5% річним темпом зростання протягом тривалого 
періоду часу, є суттєвими. Наприклад, більший темп зростання на 1,5% за 30-річний період 
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призведе до збільшення доходу на 56%. У період з 1995 по 2015 рік реальний річний темп 
зростання Польщі був на 2,15% більшим, ніж України (4,11 мінус 1,96, див. Табл. 3). 

У більш комплексній моделі фіктивна змінна для 82 країн, що розвиваються, була незначущою. Це 
вказує на те, що після коригування з урахуванням факторів моделі, темпи зростання країн, що 
розвиваються, не надто відрізнялися від рівня 21 країни з високим рівнем доходів. Фіктивна 
змінна для КЦП країн також була незначущою, окрім Панелі Б. 

У Таблиці 15, рівняння 3 та 6 відрізняються від рівнянь 2 та 5 тим, що фіктивну змінну для КЦП 
країн у них розподілено на три окремі групи (високі, середні та низькі зведені рейтинги ЕСС-2015). 
Шаблон коефіцієнтів (і рівнів значущості) для безперервних змінних залишається таким же. 
Розподіл КЦП економік на три різні групи збільшує пояснювальні можливості моделі. R-квадрати 
для рівнянь 3 та 6 за двадцятирічний період (Панель А) становили 0,59 і 0,66, відповідно, для 15-
річного періоду (Панель Б) – 0,63 і 0,69 і для 10-річного періоду (Панель В) – 0,56 і 0,57. 

Фіктивна змінна для КЦП групи з рейтингом ЕСС-2015 року вище 7,5 завжди значуща, що вказує на 
те, що ці економіки зростали швидше, ніж 21 країна в групі з високими доходами. На відміну від 
цього, фіктивна змінна для КЦП групи з найнижчим рейтингом ЕСС (менше 7 у 2015 році) завжди 
незначуща. Фіктивна змінна для середньої групи завжди додатна, але значуща лише у трьох із 
шести рівнянь. Економічна свобода мала не тільки позитивний вплив на темпи зростання усіх 
економік, модель фіктивних змінних для КЦП країн підтверджує думку, що вищий зведений 
рейтинг ЕСС здійснює додатковий позитивний вплив на темпи зростання цих економік. 

Попередні моделі варіацій економічного зростання між окремими країнами, як правило, мали R-
квадрати менше 50% (Барро 2001; Доусон 1998 і 2003; Ґвартні, Лоусон і Голкомб 1999; Хол, Собел і 
Кроулі 2010; Юстесен 2008). Пояснювальна сила нашої моделі суттєво вища, ніж моделей крос-
країнного зростання. Особливо, для аналізу 15 та 20 років зростання. Вимірювання приросту ВВП 
на душу населення протягом 15 і 20-річних періодів мінімізує похибку вимірювання у результаті 
ефектів бізнес-циклу, і є більш точним мірилом довгострокового стійкого зростання економіки. 
Змінні нашої моделі є факторами, які, згідно з економічною теорією, матимуть вплив на 
довгострокове зростання. Знак, величина та статистична значущість цих змінних свідчать про їх 
важливість, як детермінант довгострокового зростання. Змінна економічної свободи завжди 
додатна і дуже значуща, як правило, на рівні 1%. Отже, економічна свобода має сильний і стійкий 
вплив на довгострокові темпи зростання ВВП на душу населення. 
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Taблиця 15. Панель A: Регресійний аналіз (1995-2015) 

 Примітка: Надійна t статистика у дужках. * p < 0,1, ** р < 0,05, *** p < 0,01. Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 > 
7,50. Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 та 7,50. Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00. Чисті прямі іноземні 
інвестиції та чистий експорт палива – середні показники за обраний період. 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

-0.73*** -1.59*** -1.53*** -0.88*** -1.70*** -1.71***
(-3.40) (-4.29) (-4.12) (-5.27) (-6.20) (-5.64)
0.81*** 0.85*** 0.71***
(3.85) (3.56) (2.92)
0.57** 0.73*** 0.60**
(2.20) (2.81) (2.27)

0.93*** 0.93*** 0.83***
(3.62) (3.32) (2.92)

2.09*** 0.90 2.45*** 1.09
(4.34) (1.36) (5.07) (1.62)

1.80** 1.75**
(2.42) (2.36)
0.70 0.83
(1.23) (1.39)
-0.60 0.23
(-0.66) (0.19)

0.28 -0.17 -0.17 0.22 0.04 -0.08
(0.74) (-0.34) (-0.34) (0.56) (0.08) (-0.14)

0.14* 0.18** 0.17** 0.18**
(1.73) (2.14) (2.03) (2.18)
0.21*** 0.21*** 0.21*** 0.22***
(3.58) (3.62) (3.88) (3.87)
0.18*** 0.18*** 0.15*** 0.16***
(4.54) (4.48) (4.13) (4.24)
0.02** 0.03** 0.03** 0.03**
(2.32) (2.59) (2.35) (2.49)
0.05*** 0.04*** 0.06*** 0.06***
(3.15) (3.02) (5.10) (4.75)
-2.54*** -2.47*** -2.60*** -2.60***
(-2.80) (-2.70) (-2.84) (-2.76)

-3.85** -13.32*** -12.61*** -4.64** -14.19*** -13.85***
(-2.38) (-5.25) (-5.12) (-2.34) (-6.67) (-6.21)
114.00 114.00 114.00 122.00 122.00 122.00
0.26 0.57 0.59 0.38 0.65 0.66
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іктивна змінна: інші економіки  о розвива ться

Населення в 2015

 жіночо о насел. у віці 25-59 в 1995

Зміна у  жіночо о насел. (25-59) з 1995 до 2015

Чисті прямі іноземні інвестиції (1995-2015)

Чистий експорт палива (1995-2015)

іктивна змінна: близькосхідні експортери нафти

Intercept

ВВП на душу насел. (в доларах ПКС 2011) в 1995

Економічна свобода в 1995

Зміна в економічній свободі 1995-2015

Середня економічна свобода 1995-2015

іктивна змінна: колишні централізовано-планові 
(К П)
                 К П верхня рупа ЕСС

                 К П середня рупа ЕСС

                 К П нижня рупа ЕСС

Кількість спостережень
R-квадрат

Залежна змінна: зростання реально о ВВП на душу насел.  1995-2015



 

Taблиця 15. Панель Б: Регресійний аналіз (2000-2015) 

 
Примітка: Надійна t статистика у дужках. * p < 0,1, ** р < 0,05, *** p < 0,01. Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 > 7,50. 
Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 та 7,50. Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00. Чисті прямі іноземні 
інвестиції та чистий експорт палива – середні показники за обраний період. 

 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

-0.85*** -1.84*** -1.78*** -0.94*** -1.75*** -1.78***
(-3.59) (-5.02) (-4.84) (-5.38) (-5.72) (-5.75)
0.79*** 0.93*** 0.83***
(3.55) (3.92) (3.29)
0.62** 0.86*** 0.76**
(2.08) (3.01) (2.55)

0.86*** 1.00*** 0.87***
(3.11) (3.44) (2.90)

2.39*** 1.34** 2.72*** 1.72**
(4.54) (1.99) (5.44) (2.46)

2.18*** 2.53***
(2.92) (3.49)
1.06* 1.43**
(1.74) (2.28)
0.53 0.50
(0.59) (0.45)

0.65 0.47 0.48 0.66 0.70 0.53
(1.60) (0.90) (0.88) (1.59) (1.39) (1.00)

0.23** 0.26*** 0.29*** 0.31***
(2.60) (2.88) (3.31) (3.58)
0.23*** 0.23*** 0.20*** 0.22***
(4.26) (4.21) (3.62) (3.92)
0.15*** 0.15*** 0.12*** 0.14***
(3.83) (3.67) (3.54) (3.54)
0.02* 0.02** 0.02** 0.03***
(1.94) (2.13) (2.45) (2.69)
0.06*** 0.06*** 0.06*** 0.06***
(4.44) (4.13) (5.53) (4.81)
-2.53*** -2.48** -2.78*** -2.80***
(-2.67) (-2.59) (-2.83) (-2.72)

-4.10** -15.65*** -15.00*** -4.55** -15.08*** -14.76***
(-2.38) (-6.45) (-6.21) (-2.13) (-7.19) (-7.01)
114.00 114.00 114.00 122.00 122.00 122.00
0.30 0.62 0.63 0.38 0.66 0.69
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іктивна змінна: інші економіки  о розвива ться

Населення в 2015

 жіночо о насел. у віці 25-59 в 2000

Зміна у  жіночо о насел. (25-59) з 2000 до 2015

Чисті прямі іноземні інвестиції (2000-2015)

Чистий експорт палива (2000-2015)

іктивна змінна: близькосхідні експортери нафти

Intercept

ВВП на душу насел. (в доларах ПКС 2011) в 1995

Економічна свобода в 1995

Зміна в економічній свободі 1995-2015

Середня економічна свобода 1995-2015

іктивна змінна: колишні централізовано-планові 
(К П)
                 К П верхня рупа ЕСС

                 К П середня рупа ЕСС

                 К П нижня рупа ЕСС

Кількість спостережень
R-квадрат

Залежна змінна: зростання реально о ВВП на душу насел.  2000-2015



Taблиця 15. Панель В: Регресійний аналіз (2005-2015) 

 
Примітка: Надійна t статистика у дужках. * p < 0,1, ** р < 0,05, *** p < 0,01. Верхня група ЕСС: ЕСС-2015 > 7,50. 
Середня група ЕСС: ЕСС-2015 між 7,00 та 7,50. Нижня група ЕСС: ЕСС-2015 < 7,00. Чисті прямі іноземні 
інвестиції та чистий експорт палива – середні показники за обраний період. 

 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ВВП на душу насел. (в доларах ПКС 2011) в 1995 -1.15*** -1. 1*** -1.68*** -1.11*** -1.55*** -1.65***
(-4.66) (-4.2 ) (-4.25) (-6.00) (-4.90) (-5.06)

Економічна свобода в 1995 1.01*** 1.15*** 1.04***
(4.38) (4.0 ) (3.60)

Зміна в економічній свободі 1995-2015 0.61* 0.83** 0. 3**
(1.96) (2.58) (2.22)

Середня економічна свобода 1995-2015 0.91*** 1.01*** 0.95***
(3. 2) (3.31) (3.12)

іктивна змінна: колишні централізовано-планові 
(К П)

1.68*** 1.11 1.6 *** 1.14
(3.26) (1.5 ) (3.50) (1.61)

                 К П верхня рупа ЕСС 1.61** 1.42*
(2.11) (1.90)

                 К П середня рупа ЕСС 1.14 1.15*
(1.63) (1. 3)

                 К П нижня рупа ЕСС -0.50 -0.16
(-0.53) (-0.14)

0.82* 0. 9 0. 4 0. 8* 0.91 0. 1
(1.84) (1.30) (1.19) (1. 4) (1.64) (1.1 )

0.33*** 0.36*** 0.35*** 0.36***
(3.46) (3. 1) (3.6 ) (3.83)

0.15*** 0.16*** 0.14*** 0.15***
(2.84) (2.9 ) (2.63) (2.94)
0.12** 0.12** 0.10* 0.12*
(2.11) (2.03) (1.82) (1.93)
0.02** 0.02*** 0.02*** 0.02***
(2.49) (2. 0) (3.01) (3.20)
0.04** 0.04** 0.04*** 0.04***
(2.62) (2.62) (2.93) (2.94)
-2.64** -2.59** -2.85** -2.85**
(-2.15) (-2.06) (-2.26) (-2.1 )

-5. 3*** -14.30*** -13. 9*** -5.12*** -12.88*** -13.06***
(-3.23) (-5.29) (-5.22) (-2. 0) (-5.56) (-5. 3)

Кількість спостережень 114.00 114.00 114.00 122.00 122.00 122.00
R-квадрат 0.32 0.55 0.56 0.34 0.56 0.5

Залежна змінна: зростання реально о ВВП на душу насел.  2005-2015
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іктивна змінна: інші економіки  о розвива ться

Населення в 2015

 жіночо о насел. у віці 25-59 в 2000

Зміна у  жіночо о насел. (25-59) з 2000 до 2015

Чисті прямі іноземні інвестиції (2000-2015)

Чистий експорт палива (2000-2015)

іктивна змінна: близькосхідні експортери нафти

Intercept



6. Задоволення життям, економічна свобода та колишні централізовано-планові 
економіки 

Важливо проаналізувати вплив економічної свободи на економічне зростання і дохід на душу 
населення. Проте життя – це більше, ніж просто товари та послуги. На найбільш базовому рівні, 
життя полягає у тому, щоб робити вибір і контролювати своє життя у спосіб, який приносить 
задоволення. Таким чином, надзвичайно важливо проаналізувати чинники, у тому числі 
економічну свободу, що сприяють здатності людей контролювати своє життя й організувати його 
так, щоб генерувати задоволення життям. В останні роки на цю тему звернули увагу такі 
дослідники, як Бйорнсков, Дрехер і Фішер (2010), Ніколаєв (2014), Пітлік і Род (2016), Род (2013) і 
Верме (2009). 

Хоча комунізм обмежив здатність людей самостійно робити вибір і контролювати своє життя, його 
колапс призвів до руйнівних змін, тривоги та невизначеності щодо майбутнього. Це зменшило 
задоволення життям багатьох жителів таких країн. Дані «Дослідження цінностей світу» 
підтверджують цю думку. 

«Дослідження цінностей світу» (ДЦС) містить таке запитання: «Враховуючи усі обставини, 
наскільки ви, в цілому, задоволені своїм теперішнім життям?» Респонденти відповідали на нього 
за десятибальною шкалою, починаючи від «незадоволені» (1) до «задоволені» (10). Цю змінну 
було використано як мірило задоволення життям. 

З 1980-х років у рамках ДЦС було проведено шість різних дослідницьких хвиль. Опитування 
надають індивідуальні дані про рівень задоволення життям та численні інші особисті змінні для 
репрезентативних вибірок, що зазвичай включають від 1200 до 1500 осіб з кожної країни в 
опитуванні. Починаючи з 90-х років, кожна хвиля опитування зазвичай покриває приблизно 60 
країн. На додаток до індивідуальних даних, отриманих від ДЦС, в набір даних також увійшли такі 
змінні по окремих країнах, як реальний ВВП на душу населення (вимірюваний в доларах ПКС 2011 
року), середний зведений рейтинг ЕСС, мірило демократії Policy IV, а також етнічне та мовне 
фракціонування. Було використано фіктивні змінні, щоб ідентифікувати період дослідницької 
хвилі, країни Латинської Америки та КЦП економіки. Ці дані були доступні для більш ніж 220 000 
осіб. 

У Таблиці 16 наведено результати регресійного аналізу із задоволенням життям, як залежною 
змінною, та набором особистих атрибутів і показниками для окремих країн, як незалежними 
змінними.   

У модель увійшли наступні змінні, що відображають індивідуальні характеристики: контроль за 
життям (10-бальна шкала), працевлаштований/а (фіктивна змінна = 1), відносний дохід порівняно з 
іншими в країні (10-бальна шкала), чоловіча стать (фіктивна змінна = 1), вік 13-29 років (фіктивна 
змінна = 1), вік 60 років і більше (фіктивна змінна = 1), одружений/а і проживає разом (фіктивна 
змінна = 1), розлучений/а або проживає окремо (фіктивна змінна = 1), самозайнятий/а (фіктивна 
змінна = 1) і роки навчання. Усі вони значущі та мають прогнозований знак. Регресія 1 також 
включає такі змінні для окремих країн, як ВВП на душу населення, рейтинг ЕСС, мірило демократії 
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Policy IV, етнічне та мовне фракціонування. Змінна етнічного фракціонування додатна, а мовного 
фракціонування – від’ємна. Очікувано, ВВП на душу населення, економічна свобода та демократія 
додатні і дуже значущі. Фіктивна змінна для Латинської Америки також має додатний знак і дуже 
значуща. Це узгоджується з висновками інших дослідників щодо того, що люди, які живуть у 
країнах Латинської Америки, мають підвищений рівень задоволення життям, особливо якщо взяти 
до уваги їх відносно низький рівень доходів. 
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Taблиця 16. Задоволення життям. Регресійний аналіз

 

Джерело: “Дослідження цінностей світу” (ДЦС). Примітка: До цих регресій увійшли хвилі ДЦС 3,4,5 і 6. Було 
виключено хвилю 2 (1990-1994). Проте у хвилі 2 не було колишніх централізовано-планових країн. Отже, 
взаємодії між КЦП економіками і різними хвилями ДЦC є відносними хвилі 3 (1995-1998), що відображено в 
КЦП (основний ефект). 

Коеф. t -критерій Коеф. t -критерій 
0.2988 152.83 0.3023 155.93
0.0664 6.22 0.0916 8.66
0.1757 83.65 0.1734 83.63
-0.1596 -17.15 -0.1670 -18.10
0.2462 21.09 0.2319 20.02
0.2428 16.60 0.2784 19.25
0.3160 28.51 0.3126 28.43
-0.2536 -11.65 -0.2266 -10.52
-0.0614 -4.05 -0.1114 -7.44
0.0130 10.29 0.0191 15.28
0.0149 38.04
0.0268 3.87 0.1723 30.11
0.0303 30.71 0.0282 28.82
0.4169 14.35 0.5543 19.35
-0.4434 -16.95 -0.6980 -27.52
0.7002 40.46 0.5005 30.57
-0.3764 -13.70 -0.4968 -18.15
-0.7683 -27.81 -0.9548 -35.10
-0.4290 -15.75 -0.5788 -21.42
-0.5395 -19.95 -0.6357 -23.57
-1.3580 -50.87 -1.3141 -50.66
0.3032 4.10 0.0776 1.06
0.5128 14.87 0.3392 10.10
1.2022 35.90 0.9808 30.46
3.2998 71.08 2.7434 62.47

(Рівняння 1) (Рівняння 2)

Залежна змінна: задоволення життям
(1) Незадовол.    (10) Задовол.

(Рівняння 1) (Рівняння 2)

219,740 224,873
0.244 0.238
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Контроль за життям (10-бальна шкала)
Працевлашт. (фіктивна змінна = 1)
Відносний дохід (10-бальна шкала)
Чоловіча стать (фіктивна змінна = 1)
Вік 13-29 (фіктивна змінна = 1)
Вік 60 та більше (фіктивна змінна = 1)
Одруж./прожив. разом (фіктивна змінна = 1) 
Розлуч./прожив. окремо (фіктивна змінна = 1)
Самозайнятий/а (фіктивна змінна = 1)
Роки навчання
ВВП на душу населення (000 дол. ПКС 2011)
Індекс екон. свободи у світі
Мірило демократії Polity (шкала від -10 до 10)
Етнічне фракціонування
Мовне фракціонування
Латинська Америка (фіктивна змінна = 1)
Хвиля 3 (1995-1998) – Основний ефект
Хвиля 4 (1999-2004) – Основний ефект
Хвиля 5 (2005-2009) – Основний ефект
Хвиля 6 (2010-2014) – Основний ефект
Колишні централізовано-планові (Осн. ефект)
Колишні централізовано-планові * Хвиля 4 (1999-2004)
Колишні централізовано-планові * Хвиля 5 (2005-2009)
Колишні централізовано-планові * Хвиля 6 (2010-2014)
Intercept
Кількість спостережень
R-квадрат



Що стосується фіктивної змінної для колишніх централізовано-планових країн, її основний ефект 
від’ємний (1 358 одиниць) і дуже значущий. Це вказує на те, що протягом періоду третьої 
дослідницької хвилі ДЦС (1995-1998), прийнявши усе інше за константу, індивіди у КЦП країнах 
були значно менш задоволені своїм життям, ніж жителі інших країн. Проте цей ефект частково 
зменшився з часом, про що свідчить додатна і все більш значуща взаємодія між фіктивною 
змінною КЦП та наступними хвилями ДЦС – хвилями 4 (1999-2004 рр.), 5 (2005-2009 рр.) та 6 (2010-
2014 рр.). Станом на 2010-2014 роки (хвиля 6) жителі КЦП країн, в середньому, були значно більш 
задоволені своїм життям (1,2022 одиниці), ніж під час хвилі 3 (1995-1998 роки), поступово 
зменшуючи відставання у задоволенні життям від жителів інших країн.  

Регресія 2 Таблиці 16 виключає з моделі змінну ВВП на душу населення окремої країни. Зверніть 
увагу на те, що це призводить до різкого збільшення коефіцієнта та значущості змінної ЕСС. Розмір 
і значення коефіцієнта ЕСС збільшилися з 0,0268 (t-критерій = 3,87) у регресії 1 до 0,1723 (t-
критерій = 30,11) у регресії 2. Це пояснюється сильним позитивним впливом економічної свободи 
на дохід на душу населення. Як результат, величина коефіцієнту ЕСС у регресії 1 применшено, 
оскільки значну частину його впливу відображено змінною доходу на душу населення. Якщо ж її 
вилучити з моделі, змінна EСС зростає як за величиною, так і за значущістю. Однак відсутність 
змінної доходу на душу населення не змінює тенденцію будь-якої іншої змінної в моделі, включно 
зі змінними КЦП у різні періоди часу. З хвилі 4 (1999-2004 рр.) змінна КЦП стає все більшою за 
величиною і все більш значущою, частково пом'якшуючи негативний ефект, який спостерігався під 
час хвилі 3 (1995-1998), як і в регресії 1. 

Аналіз цього підрозділу доповнює наш попередній аналіз економічного зростання. Він показує, що 
економічна свобода позитивно впливає не тільки на зростання реального ВВП на душу населення, 
а й на задоволення життям. Крім того, він також демонструє, що задоволення життям людей в КЦП 
країнах усе більше наближається до рівня інших країн. Під час останнього «Дослідження цінностей 
світу» (2010-2014 рр.), колишній розрив у задоволенні життям між жителями КЦП країн та 
мешканцями інших країн було практично усунено2.  

  

2 Один із співавторів (Ґвартні) викладав студентам магістерської програми з економіки в 
Центральноєвропейському університеті протягом 1993-1994 років. Усі 50 студентів програми були із 
колишніх централізовано-планових країн. У день випуску, студентка з Болгарії запитала Ґвартні: "Як думаєте, 
Болгарія колись буде нормальною країною?" Дані щодо задоволення життям останнього “Дослідження 
цінностей світу” вказують на те, що Болгарія та інші КЦП країни наближаються до нормальності. 
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7. Групові рейтинги та визначення сильних і слабких місць КЦП економік 

На додаток до зведеного рейтингу, звіт «Економічна свобода у світі» містить рейтинги країн у п'яти 
групах показників: (1) розмір уряду, (2) правова система та захист прав власності, (3) доступ до 
надійних грошей, (4) свобода міжнародної торгівлі, і (5) регулювання кредитування, праці та 
бізнесу. Групові рейтинги дають уявлення про сильні та слабкі сторони економік. Вони також 
дають змогу відслідкувати джерело змін у економічній свободі КЦП економік і порівняти їх із 
рейтингами інших європейських країн. 

У Таблиці 17 наведено середні групові рейтинги кожної з п'яти груп показників для КЦП країн та 16 
європейських країн з високими доходами протягом 1995-2015 років. Подивіться на середні 
показники груп 1, 3, 4 та 5. У кожній із них середній рейтинг КЦП економік суттєво підвищився 
упродовж 1995-2015 років, покращення також відбулося відносно 16 європейських країн із 
високим рівнем доходів. Останні мають низькі рейтинги у групі 1 (розмір уряду). Як результат, у цій 
групі середній рейтинг КЦП країн був вище середнього показника європейських країн із високим 
рівнем доходів. Більше того, різниця між ними збільшилася за два десятиліття. У 1995 році розрив 
між середніми рейтингами у групі 1 (КЦП країни мінус 16 європейських країн) становив 0,46 (4,46 
мінус 4,00). Станом на 2015 рік він збільшився до 1,32 (6,26 мінус 4,94). 

У групах 3, 4 та 5 середні рейтинги КЦП країн стабільно нижчі, ніж у 16 європейських економік з 
високим рівнем доходів. Проте, середній рейтинг КЦП країн постійно підвищувався упродовж 
1995-2015 років, зменшуючи різницю. У групі 3 (доступ до надійних грошей) покращення рейтингу 
було величезним, а звуження розриву – вражаючим. У 1995 році середній рейтинг КЦП країн був 
лише 3,27 порівняно з 9,63, розрив у 6,63 одиниці. Однак, до 2015 року показник для КЦП 
економік зріс до 8,75, а різниця склала лише 0,76 одиниць. Хоча прогрес у групах 4 (міжнародний 
обмін) та 5 (регулювання) був не таким значним, збереглася така ж тенденція: середній рейтинг 
КЦП групи суттєво збільшися, а її відставання від європейських країн із високими доходами 
зменшилося. 

Тепер подивіться на рейтинги в групі 2 (правова структура та захист прав власності). На відміну від 
інших чотирьох груп, середній рейтинг КЦП країн практично не змінився. У 1995 році він становив 
5,68, в 2005 – 5,45, а в 2015 – 5,48. Крім того, відставання від європейських країн із високими 
доходами в 1995 році склало 2,13 одиниці, а в 2015 році збільшилось до 2,40.
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Tаблиця 17. Середні групові рейтинги для 25 колишніх централізовано-планових (КЦП) економік 
та 16 європейських країн з високими доходами, 1995-2015 

 

Група Набір країн 1995 2000 2005 2010 2015 

Група 1 

25 КЦП 4,46 5,48 6,32 6.17 6,26 

16 європ. з вис. доходами 4,00 5,04 5,38 4.76 4,94 

Різниця -0,46 -0,43 -0,95 -1.41 -1,32 

Група 2 

25 КЦП 5,68 5,81 5,45 5.60 5,48 

16 європ. з вис. доходами 7,81 8,08 8,13 7.91 7,88 

Різниця 2,13 2,27 2,68 2.31 2,40 

Група 3 

25 КЦП 3,27 6,40 8,10 8.58 8,75 

16 європ. з вис. доходами 9,63 9,52 9,48 9.34 9,51 

Різниця 6,36 3,12 1,38 0.76 0,76 

Група 4 

25 КЦП 7,36 7,55 7,25 7.33 7,80 

16 європ. з вис. доходами 8,83 8,98 8,16 8.01 8,14 

Різниця 1,47 1,43 0,91 0.68 0,33 

Група 5 

25 КЦП 4,89 6,41 7,01 7.21 7,39 

16 європ. з вис. доходами 6,70 7,58 7,80 7.63 7,98 

Різниця 1,81 1,17 0,79 0.42 0,60 
Джерело: Звіт «Економічна свобода у світі» – 2017. П’ять груп показників: (1) розмір уряду, (2) правова 
система і захист прав власності, (3) доступ до надійних грошей, (4) міжнародний обмін та (5) регулювання 
кредитування, праці і бізнесу. Див. Таблицю 14 для ознайомлення зі списком 16 європейських країн із 
високими доходами.  
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Можливо, на тенденції, які спостерігаються у Таблиці 17, надмірно впливають КЦП країни, що не 
досягли успіхів у лібералізації. Для того, щоб перевірити цю гіпотезу, також було виведено середні 
групові рейтинги для 11 КЦП країн-членів ЄС: Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, 
Словаччина, Словенія, Польща, Румунія, Болгарія та Хорватія. Це чотири із семи країн найвільнішої 
групи і сім із дев’яти країн середньої. Жодна з них не належить до найменш вільної групи. Таким 
чином, за винятком деяких випадків, ці країни є найбільш економічно ліберальними з колишніх 
централізовано-планових економік. 

У Таблиці 18 наведено середні групові рейтинги 11 країн-членів Європейського Союзу у порівнянні 
з 16 європейськими країнами з високими доходами. Тенденція спостерігається така ж, як і у 
Таблиці 17. Середні рейтинги КЦП економік суттєво зросли в групах 1, 3, 4 та 5, і покращилися 
відносно європейських країн із високими доходами. Як і у випадку, коли було враховано усі 25 
КЦП економік, середній рейтинг у групі 1 11 КЦП країн-членів ЄС був вищий за такий же показник 
для європейських країн із високим рівнем доходів, і розрив між ними зільшився за два 
десятиліття. Що стосується груп 3 та 4, спочатку середні рейтинги 11 КЦП економік були нижчими, 
ніж 16 європейських країн із високими доходами, але до кінця обраного періоду цей розрив було 
повністю ліквідовано. У 2015 році показники обох груп країн були практично ідентичними. 
Аналогічним чином, різниця у рейтингах групи 5 була дуже невеликою, у 2015 році – 0,28 одиниць, 
а у 1995 – 1,53. 

Проте ситуація у групі 2 знову ж таки була кардинально іншою. Середній рейтинг для 11 країн-
членів ЄС мало змінився за два десятиліття, збільшившись з 5,97 у 1995 році до 6,06 у 2005 та 6,09 
у 2015. Більше того, цей показник був приблизно на 2 одиниці менший, ніж європейських країн із 
високими доходами за цей же період. 

Слабкість правової системи є головною проблемою майже усіх КЦП країн. Тільки одна із 25 КЦП 
економік мала рейтинг по групі 2 більше 7 станом на 2015 рік. Йдеться про Естонію, рейтинг якої 
склав 7,51, наступною була Грузія з показником 6,57. Лише сім із колишніх централізовано-
планових економік (Грузія, три країни Балтії, Чеська Республіка, Угорщина і Словенія) мали рейтинг 
понад 6,0 станом на 2015 рік. Таким чином, 18 із 25 КЦП економік відставали на 2 або більше 
одиниць від 16 європейських країн із високим рівнем доходів. 

Більше того, є дані, що свідчать про погіршення ситуації у низці країн. Наприклад, рейтинг Польщі у 
2015 році склав 5,89, опустившись з 6,21 у 2010. Показник Словаччини був 5,78 в 2010 році і 5,64 в 
2015, порівняно з 6,63 у 2005. Угорський рейтинг знизився з 6,66 у 2005 році до 6,04 у 2015. 
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Tаблиця 18. Середні групові рейтинги 11 колишніх централізовано-планових економік-членів 
Європейського Союзу, і 16 європейських країн з високими доходами, 1995-2015 

Група Набір країн 1995 2000 2005 2010 2015 

Група 1 

11 КЦП (члени ЄС) 4,09 5,30 5,85 5,60 5,87 

16 європ. з вис. дох. 4,00 5,04 5,38 4,76 4,94 

Різниця -0,09 -0,25 -0,47 -0,85 -0,93 

Група 2 

11 КЦП (члени ЄС) 5,97 6,04 6,06 6,06 6,09 

16 європ. з вис. дох. 7,81 8,08 8,13 7,91 7,88 

Різниця 1,83 2,04 2,07 1,85 1,79 

Група 3 

11 КЦП (члени ЄС) 3,75 6,94 8,91 9,32 9,51 

16 європ. з вис. дох. 9,63 9,52 9,48 9,34 9,51 

Різниця 5,88 2,59 0,57 0,01 0,00 

Група 4 

11 КЦП (члени ЄС) 7,64 7,92 7,86 7,86 8,19 

16 європ. з вис. дох. 8,83 8,98 8,16 8,01 8,14 

Різниця 1,18 1,07 0,30 0,14 -0,06 

Група 5 

11 КЦП (члени ЄС) 5,18 6,68 7,24 7,40 7,70 

16 європ. з вис. дох. 6,70 7,58 7,80 7,63 7,98 

Різниця 1,53 0,90 0,55 0,23 0,28 
Джерело: Звіт «Економічна свобода у світі» – 2017. П’ять груп показників: (1) розмір уряду, (2) правова 
система і захист прав власності, (3) доступ до надійних грошей, (4) міжнародний обмін та(5) регулювання 
кредитування, праці і бізнесу. 11 КЦП країн-членів ЄС це: Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, 
Литва, Словаччина, Словенія, Польща, Румунія, Болгарія та Хорватія. Див. Таблицю 14 для ознайомлення зі 
списком 16 європейських країн із високими доходами.  
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Як було продемонстровано, КЦП економіки швидко зростали і зменшили відставання у доходах 
відносно країн із високим рівнем доходів. Однак, якщо не покращиться ситуація з правовими 
системами цих країн, навряд чи вони зможуть і надалі підтримувати швидкий темп зростання, 
зменшуючи розрив у доходах із країнами з високим рівнем доходів. 

Правова система країни життєво важлива для стійкого зростання та досягнення високого доходу 
на душу населення. Якщо інвестори – як вітчизняні, так і іноземні – не можуть розраховувати на 
захист прав власності та неупереджене дотримання контрактів, вони не захочуть братися за 
капітальні проекти. У свою чергу, слабкі інвестиції сповільнять не тільки формування капіталу, а й 
підприємницьку діяльність, розповсюдження технологій та динамічне зростання. Вже є 
підтвердження того, що це відбувається у КЦП країнах. Чисті прямі іноземні інвестиції різко 
скоротилися протягом 2011-2015 років (див. Табл. 6). Як показує Таблиця 3, зростання реального 
ВВП на душу населення за останні п'ять років сповільнилося. Можливо, ці зміни спричинені й 
іншими чинниками, але вони є саме тим результатом, який можна було б очікувати від слабкої 
правової системи. 

8. Наслідки та уроки на майбутнє 

Багато в чому перехід колишніх централізовано-планових (КЦП) країн від соціалізму до ринкової 
економіки пройшов вдало. У 2015 році 7 із 25 КЦП країн увійшли до верхнього квартилю індексу 
EСС-2015, а ще дев'ять – до другого квартилю. Лібералізація торгівлі, стабільніші грошові режими, 
нижчі граничні податкові ставки та дерегуляція сприяли руху КЦП країн у напрямку економічної 
свободи. Крім того, економічні досягнення цих країн вражають. Вони швидко зростали, досягли 
значного збільшення міжнародної торгівлі і прогресу у боротьбі з бідністю, а також залучили 
суттєві іноземні інвестиції. Вони зменшили відставання у доходах від країн із високим рівнем 
доходів, Європи та світу. Більше того, за деякими винятками, КЦП країни є діючими демократіями, 
і урядова корупція в них зменшилась. 

Проте у них також є великий недолік: їхні правові системи слабкі, і в цій сфері не досягнуто 
значного прогресу. З огляду на їх історичний досвід, це не дивно. В часи соціалізму, призначенням 
правових систем було служіння інтересам уряду. Судді, адвокати та інші судові чиновники 
навчаються та винагороджуються за служіння державним інтересам, а захист прав індивідів та 
приватних підприємств і організацій при соціалізмі не важливий. 

Головний виклик полягає у перетворенні соціалістичної правової системи на таку, що 
неупереджено дотримує контракти, захищає права власності, дозволяє ринкам керувати 
економічною діяльністю і діє відповідно до принципів верховенства права. Очевидно, це настільки 
ж політичне, як і економічне питання. Економісти забезпечили політичних діячів покроковими 
інструкціями щодо того, як досягнути монетарну та цінову стабільність, лібералізувати торговельні 
режими та запровадити податкові структури, більш сприятливі для зростання та процвітання. 
Протягом останніх десятиліть прогрес було досягнуто у кожній із цих сфер. Проте не вистачає 
рецепту для побудови надійної правової системи. Ми знаємо, як вона виглядає, але не змогли 
пояснити, як її можна досягти. У майбутньому економісти та інші дослідники повинні виробити 
кращі вказівки для цього. Звичайно, розробка розумної стратегії для досягнення високоякісної 
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правової системи не означає, що вона буде прийнята. Однак, без стратегії, дуже вірогідно, що 
політичний процес обере таку правову систему, яка характеризується довільними 
повноваженнями, корупцією та відсутністю верховенства права. На нашу думку, розробка 
життєздатної стратегії для побудови надійної правової системи – найважливіше завдання тим, хто 
зацікавлений у майбутньому процвітанні не тільки КЦП країн, але й решти світу. 
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Додаток: Докладніший огляд десяти історій успіху 
 

13 із 25 колишніх централізовано-планових економік досягли річного темпу зростання ВВП на 
душу населення на рівні 3,4% або вище протягом двох десятиліть після 1995 року. Темпи зростання 
трьох із них – Казахстану, Боснії і Герцеговини та Азербайджану – було завищено особливими 
обставинами: підвищенням цін на нафту у випадках Казахстану і Азербайджану та аномально 
низьким початковим рівнем доходів після громадянської війни у Боснії і Герцеговині. Крім того, 
політичні інститути цих трьох країн слабкі. Тому вони не увійшли в цей додаток, що залишає нам 
10 країн, які найбільш успішно перейшли від централізованого планування до ринкової економіки. 
Ми розглянемо кожну із них більш детально, зокрема, конкретні зміни, які покращили їхню 
ефективність у минулому і фактори, які можуть сповільнити їхнє зростання та розвиток у 
майбутньому. 

Грузія (8  місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

Грузія розпочала ґрунтовну програму економічної лібералізації в 2004 році, за президентства 
Міхеїла Саакашвілі. Реформи включали в себе прийняття єдиного фіксованого податку, 
дерегуляцію бізнесу і послаблення торговельних бар'єрів. З 2009 року у Грузії особистий дохід 
оподатковується за єдиною ставкою 20%. Ці економічні реформи мали суттєвий вплив на 
економічну свободу. Показник ЕСС країни зріс до 7,07 у 2004 році, 7,50 у 2010 і 8,01 у 2015. Зараз 
Грузія має найвищий рейтинг серед КЦП економік у індексі ЕСС, посівши восьме місце серед 159 
країн, які до нього увійшли. 

Хоча дохід на душу населення цієї країни з приблизно 4-мільйонним населенням низький, її темп 
зростання вражаючий. З 2000 року Грузія була однією із найбільш швидкозростаючих економік у 
світі. Її ВВП на душу населення (в доларах ПКС 2011 року) збільшився з $2 295 у 1995 році до $9 025 
у 2015, зростання приблизно в чотири рази за два десятиліття. Це означає, що річний темп 
приросту склав 7,1%. Протягом останнього десятиліття грузинська економіка продовжувала 
зростати з вражаючою швидкістю, понад 6% на рік. 

З огляду на низький дохід на душу населення, не дивно, що рівень бідності в Грузії відносно 
високий. Рівень помірної бідності Грузії та Таджикистану був найвищими серед КЦП економік. 
Проте в цьому напрямку було досягнуто прогресу. Після прийняття курсу на економічну 
лібералізацію, цей показник для Грузії знизився з 43% у 2000 році до 29% у 2015 (див. Таблицю 7). 

Важливу роль у економічному успіху Грузії відіграли розширення міжнародної торгівлі і високий 
рівень чистих прямих іноземних інвестицій. Середній розмір торгівельного сектора країни (імпорт 
плюс експорт як частка ВВП) збільшився з 55% у 1996-2000 роках до 100% упродовж 2011-2015. Це 
майже 90% зростання відносної величини сектора торгівлі є одним із найбільших серед КЦП країн. 
Обсяг чистих прямих іноземних інвестицій в грузинську економіку також був вражаючим, у 
відсотках до ВВП вони становили 11,9% протягом 2006-2010 років та 8,1% у 2011-2015, 
збільшившись з 5,4% протягом 1996-2000. Як зазначалося раніше, прямі іноземні інвестиції майже 
повністю приватні. Таким чином, зростання ПІІ свідчить про те, що інвестори впевнені у 
майбутньому грузинської економіки. Оскільки прямі іноземні інвестиції – джерело не тільки 
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фінансування фізичного капіталу, а й інновацій та підприємницького таланту, вони надзвичайно 
важливий фактор економічного зростання. 

Грузія зменшила відставання у доходах від 21 країни зі стабільно високими доходами. У 1995 році 
її дохід на душу населення становив лише 6,7% ВВП на душу населення групи з високим рівнем 
доходів. Станом на 2015 рік цей показник виріс до 20,3%, див. Таблицю 13. 

Як щодо політичних інститутів Грузії? Згідно з Freedom House, у 2015 році вона отримала рейтинг 3 
за громадянські свободи і політичні права (1 – найвищий рейтинг, а 7 – найнижчий). Такий 
результат був дещо вищим за показники попередніх років. Polity IV оцінив демократію в Грузії на 7 
балів у 2015 році, у порівнянні з 5 у 2000. (Нагадуємо, що ця шкала коливається від -10, що вказує 
найменшу демократичність, до +10 – найбільша демократичність). Що стосується балу за 
обмеження виконавчої влади, у 2015 році результат Грузії був 6 (за 7-бальною шкалою), порівняно 
з 5 у попередні роки. Врешті, в Індексі сприйняття корупції Transparency International за 2015 рік 
Грузія отримала 52 за 100-бальною шкалою, тоді як у 2005 році її оцінка була 23 бали. Серед КЦП 
економік, лише три країни Балтії, Чеська Республіка, Польща та Словенія продемонстрували кращі 
результати. Як висновок, позиції Грузії у сфері громадянських свобод, політичних прав, демократії 
та відсутності корупції є куди покращувати, але вона рухається у правильному напрямку. 

Рейтинги ЕСС Грузії в групах 1 (розмір уряду), 3 (доступ до надійних грошей), 4 (міжнародна 
торгівля) та 5 (регулювання) високі, і вони поліпшуються. Це відображає курс на лібералізацію, 
прийнятий у 2004 році. Проте, як і інші КЦП країни, правова структура є слабиною грузинської 
економіки. У 2015 році показник Грузії (6,57) був другим найвищим серед КЦП економік, 
поступившись лише результату Естонії (7,51). Проте цей рейтинг все ще на 1,3 одиниці нижче 
показника 16 європейських країн із високим рівнем доходів. Без подальшого поліпшення у цій 
сфері «економічне диво» Грузії, швидше за все, втратить оберти у найближчому майбутньому. 

Балтійські країни: Естонія, Литва і Латвія (10, 13 та 17 місця у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

Усі три країни мали зведений рейтинг ЕСС-2015 понад 7,5, завдяки чому потрапили у топ-20 
найвільніших економік світу. Більше того, з середини 1990-х років ці три країни досягли значного 
розширення економічної свободи. Зведений рейтинг ЕСС Естонії збільшився з 6,12 в 1995 році до 
7,48 у 2000 і 7,95 у 2015. Прогрес Литви та Латвії був також вражаючим. Показник Литви зріс з 5,51 
в 1995 році до 6,90 в 2000 і 7,92 в 2015. Схожим чином, рейтинг Латвії збільшився з 5,59 в 1995 році 
до 7,13 в 2000 році і 7,75 у 2015. Серед 159 країн, що увійшли до звіту ЕСС-2015, Естонія посіла 10-е 
місце, Литва – 13-е, а Латвія – 17-е, тоді як у 1995 році вони були на 57-му, 80-му і 75-му місцях 
серед 123 країн, відповідно. Підвищення позицій цих трьох маленьких країн з 1995 року 
відображає справді неймовірний ефект економічної лібералізації.   

Балтійські країни були одними із перших КЦП економік, які перейшли на систему фіксованої ставки 
податку на доходи фізичних осіб. Початкові ставки, прийняті в середині 1990-х років, були досить 
високими: в Естонії – 24%, Литві – 33% і Латвії – 25%. Проте, вони поступово знижувалися. У 2015 
році податок в Естонії був на рівні 20%, Литві – 15%, а в Латвії – 23%. Податкова політика з 
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фіксованою ставкою, ліберальний торговельний режим і дерегулювання бізнесу починаючи з 2005 
року стали основними факторами підвищення рейтингу ЕСС країн Балтії. 

Рух до економічної свободи супроводжувався стійким економічним зростанням. Протягом 1995-
2015 років ВВП на душу населення Естонії зростав із річним темпом 4,49%, Литви – 5,44% і Латвії – 
5,26%. Такий діапазон темпів зростання призводить до подвоєння доходу на душу населення 
приблизно кожні 15 років. Внаслідок швидкого зростання, ці країни зменшили відставання у 
доходах від 21 країни із високими доходами. У 1995 році дохід на душу населення в Естонії 
становив лише 33% від показника 21 країни із високим рівнем доходів, але до 2015 року відносний 
дохід зріс до 61,6%. Литва та Латвія також пішли цим шляхом. У 1995 році дохід на душу населення 
Литви та Латвії становив лише 27% і 24% від середнього доходу 21 країни з найвищими доходами. 
Однак станом на 2015 рік відбулося збільшення рівня доходів до 61% та 52% відповідно, див. 
Таблицю 13. 

Розширення секторів торгівлі супроводжувало швидке зростання країн Балтії. Вже наприкінці 
1990-х років сектор торгівлі Естонії був досить великим (144% ВВП), але за 2011-2015 роки він 
збільшився до 164%. У Литві відбулося зростання з 88% протягом 1996-2000 років до 159% 
протягом 2011-2015. Аналогічним чином, сектор торгівлі Латвії збільшився з 86% ВВП протягом 
1996-2000 років до 122% протягом 2011-2015 років. Див. Таблицю 5. 

Обсяг чистих прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Естонії був високим протягом більшої частини 
1995-2011 років, тоді як у Литві та Латвії він був значно нижчий. В Естонії чисті ПІІ як відсоток ВВП 
наприкінці 1990-х років становили 6,3%, протягом 2001-2010 – понад 11%, перед тим як знизитися 
до 4,1% за 2011-2015. З іншого боку, цей показник для Литви та Латвії коливався від 2 до 5% ВВП 
упродовж більшої частини двадцятирічного періоду. Див. Таблицю 6. 

Рівень бідності в країнах Балтії був відносно низький і, в основному, знижувався протягом 
обраного періоду, що свідчить про високий дохід на душу населення та швидке зростання. Рівень 
помірної бідності в Естонії становив лише 5% в 1995 році, а до 2015 він знизився до менш ніж 1%. В 
Литві цей показник був значно вищий у 1995 році (25%), але у 2015 він вже становив менше 1%. В 
Латвії рівень помірної бідності піднявся до 15% в 2000 році, але до 2015 він також був в межах 1%. 
Див. Таблицю 7. 

Високі економічні показники країн Балтії було досягнуто в умовах громадянських свобод, 
політичної демократії та мінімальної корупції. З огляду на громадянські свободи та політичні права 
ці країни було оцінено як «вільні» (рейтинг 1 або 2 за 7-бальною шкалою Freedom House) протягом 
1995-2015 років. У 2015 році Естонія і Литва отримали 1 бал, найвищий рейтинг Freedom House. 
Рейтинг Латвії у 2015 році був дещо нижчий, 2 бали і за громадянські свободи, і за політичні права. 
Див. Таблиці 8 і 9. 

Балтійські країни також отримали високі рейтинги Polity IV за демократичність та обмеження 
виконавчої влади. Показники Литви були найвищими з можливих – 10 за демократію та 1 за 
обмеження виконавчої влади – упродовж усього періоду 1995-2015 років. Бали за 
демократичність Естонії та Латвії у 2015 році були дещо нижчі: 9 в Естонії та 8 – в Латвії. Проте усі 
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три країни мали найвищий рейтинг Polity IV за обмеження виконавчої влади протягом двох 
десятиліть. Див. Таблиці 10 і 11. 

Згідно з Індексом сприйняття корупції (ІСК) Transparency International, всі три країни постійно 
покращували свої позиції. Рейтинг ІСК Естонії (за 100-бальною шкалою, де вищий бал свідчить про 
меншу корупцію) зріс із 57 у 2000 році до 70 у 2015. Результати Литви і Латвії були дещо нижчі, але 
тенденція була схожою. ІСК Литви зріс з 41 у 2000 році до 61 у 2015, тоді як рейтинг Латвії 
збільшився з 34 у 2000 році до 55 у 2015. Див. Таблицю 12. 

За останні два десятиліття країни Балтії дещо скоротили відносний розмір уряду, зробили кроки до 
монетарної стабільності, врешті-решт приєдналися до Європейського монетарного союзу і 
зменшили торговельні та регуляторні бар'єри. Їхні рейтинги ЕСС у групах 1, 3, 4 та 5 відображають 
цей прогрес в економічній лібералізації. У порівнянні з іншими КЦП країнами, їхні показники в 
групі 2 (правова система) високі та покращуються. Бал Естонії (7,51) у 2015 році найвищий серед 
КЦП економік, і він лише трохи нижчий, ніж середній показник (7,88) 16 європейських країн із 
високим рівнем доходів. Відповідні рейтинги Литви і Латвії на цілий пункт нижчі, ніж у Естонії. Це 
те, що їм необхідно покращити. 

Як висновок, країни Балтії є одними з найбільш економічно вільних країн у світі. За рейтингами 
ЕСС-2015 вони посідають місця у топ-20 країн світу. Аналогічним чином, їхні темпи зростання були 
серед 15 найвищих протягом 1995-2015 років. ВВП на душу населення кожної із трьох країн 
збільшився більше, ніж у два рази, за цей період. Їхні політичні інститути демократичні, з 
обмеженням повноважень виконавчої влади та низьким рівнем корупції. Розміщення цих країн 
також вигідне і сприяє їх економічній інтеграції з скандинавськими та іншими 
північноєвропейськими країнами. Очевидно, що перехід цих трьох економік від централізованого 
планування до вільної ринкової економіки був дуже успішним. Якщо вони продовжать рух до 
економічної лібералізації, їх економічне майбутнє буде багатообіцяючим. 

Румунія (20 місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

У 2015 році рейтинг ЕСС Румунії склав 7,75, що вивело її на 20 місце серед 159 країн, які увійшли до 
індексу. Два десятиріччя тому така економічна лібералізація здавалася неможливою мрією. У 1995 
році Румунія зайняла 118 місце серед 123 країн, з показником ЕСС 3,83. У наступні п'ять років 
прогрес був скромним. У 2000 році її рейтинг збільшився до 5,37, завдяки чому вона піднялась на 
107 місце серед тих же 123 країн. Однак, починаючи з перших років цього століття, Румунія почала 
швидко рухалася до економічної лібералізації. Її рейтинг EСС зріс до 7,24 в 2005 році і 7,72 в 2015. 
Це вражаючий перехід до економічної свободи протягом перших 15 років цього століття. 

Прийняття фіксованої ставки податку на доходи фізичних осіб, рух до надійних грошей, зниження 
тарифних ставок та інших торговельних обмежень були ключовими елементами економічної 
лібералізації Румунії. Верхня гранична ставка податку в Румунії становила 60% в 1995 році, і 40% у 
2000. Однак у 2005 році було прийнято фіксовану ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 
16%, яка актуальна і зараз. Після того, як у 1995 році рівень інфляції становив 35%, а в 2000 – 46%, 
Румунія перейшла до таргетування інфляції. За таких умов, рівень інфляції стабільно знижуватися, 
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спочатку до менше 10% з 2005 року, а потім менше 5%, починаючи з 2012. Середня тарифна ставка 
знизилася з 18,8% у 1995 році до приблизно 5% протягом останнього десятиліття. Румунія 
приєдналася до Європейського Союзу в 2007 році, що сприяло подальшій лібералізації торгівлі, у 
результаті чого її рейтинг в групі 4 (свобода міжнародної торгівлі) індексу ЕСС зріс з 5,54 в 1995 
році до 7,79 в 2005 і 8,48 у 2015. 

Внаслідок відсутності реформ, ВВП на душу населення Румунії перебував в стані стагнації 
упродовж 1995-2000 років. В доларах ПКС 2011 року ВВП на душу населення становив $10 523 в 
2000 році, трохи нижче, ніж показник 1995 року ($10 566). Однак, із впровадженням економічних 
реформ, реальне економічне зростання пришвидшилось. ВВП на душу населення зріс до $14 656 у 
2005 році та $20 538 у 2015, майже подвоївшись протягом 2000-2015 років, разом зі зростанням 
економіки з вражаючим темпом 4,56%. Див. Таблиці 2 та 3. 

Економічні реформи призвели до значного поліпшення економічної ефективності. Зі зменшенням 
торговельних бар'єрів збільшився обсяг торгівельного сектору. У відсотках до ВВП міжнародна 
торгівля Румунії зросла з 61% наприкінці 1990-х років до 81% протягом 2011-2015 років. Обсяг 
чистих прямих іноземних інвестицій також збільшився. Протягом першого десятиріччя цього 
століття чисті ПІІ Румунії становили приблизно 5% ВВП. Див. Таблиці 5 та 6. 

Рівень помірної бідності (дохід менше $3,10 на день в доларах 2011 року) збільшився під час 
стагнації кінця 1990-х років і початкового етапу реформ, аж до 19,8% у 2005 році. Але згодом він 
різко знизився, до 4% у 2015 році. Див. Таблицю 7. 

Аналізуючи політичні інститути, Румунія продемонструвала поліпшення і у цій сфері. За шкалою 
Freedom House від 1 до 7 (де 1 – найвищий рейтинг), її показники за 1995 рік були 3 за 
громадянські свободи та 4 за політичні права. Проте, в 2000 році рейтинг Румунії піднявся до 2 
(завдяки чому вона потрапила до «вільної» категорії), і залишається на цьому рівні. Згідно з Polity 
IV, за демократію Румунія отримала 9 балів у 2015 році, у порівнянні з 8 у 2000 та 5 в 1995 (шкала 
коливається від -10, для найменш демократичних, до +10, для найбільш демократичних). Її бал 
Policy IV за обмеження виконавчої влади дорівнював 7 у 2015 році (найвищий можливий 
показник), підвищившись з 5 у 1995. В Індексі сприйняття корупціїї Transparency International 
Румунія отримала оцінку 46 (за 100-бальною шкалою) у 2015 році, порівняно з 29 у 2000 та 30 в 
2005. Див. Таблиці 8-12. Таким чином, показники Румунії у сфері громадянських свобод, 
політичних прав і демократії є одними з найвищих серед КЦП країн. Однак, незважаючи на 
поліпшення контролю за корупцією, тут необхідне покращення. 

Слабкість правової системи – найважливіший недолік сучасної румунської економіки. Рейтинг 
Румунії у групі 2 ЕСС-2015 був 5,95, лише трохи більше показника 2000 року (5,46) і приблизно на 3 
пункти нижче середнього показника 16 європейських країн із високим рівнем доходів. Рейтинги 
Румунії особливо низькі у таких компонентах групи 2: A (незалежність судів), B (неупереджені 
суди), C (захист прав власності), E (несуперечливість законодавства), F (правозастосування щодо 
контрактів) і H (надійність роботи правоохоронних органів). Бал за кожен із них був менше 6,0 (за 
10-бальною шкалою ЕСС). Крім того, у порівнянні з європейськими країнами з високими 
доходами, відставання від них у більшості цих компонентів було величезним. Без суттєвого 
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поліпшення у цій сфері, навряд чи Румунія зможе продовжувати швидко зростати і скорочувати 
розрив із країнами з високим рівнем доходів. 

Вірменія (29 місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

Дані ЕСС доступні для Вірменії після 2004 року. У 2005 році її рейтинг склав 7,31, за рахунок чого 
вона опинилася на 44-му місці серед 141 країни, що увійшли до індексу. До 2015 року рейтинг 
Вірменії зріс до 7,6, у результаті чого вона піднялася на 29-у позицію серед 159 країн. Її показник 
ЕСС-2015 був шостим за величиною серед 25 КЦП економік. 

Поліпшення кредитно-грошової політики сприяло покращенню позицій Вірменії. Після 
гіперінфляції початку 1990-х років рівень інфляції був порівняно низьким після 2000 року. Середній 
показник протягом 2000-2015 років становив 4,14%, причому пік був у 2008 році – 9,01%. 

Після Нагорно-карабаської війни ВВП на душу населення Вірменії становив $2 173 у 1995 році. До 
2005 року він зріс до $5 357 (більш ніж удвічі), а станом на 2015 – до $8 180. Виходячи з цього, 
темп приросту річного ВВП на душу населення протягом 20-річного періоду (з 1995 по 2015 рік) 
склав 6,85%. Див. Таблиці 2 та 3. 

Розмір торгівельного сектора Вірменії, що вимірюється як імпорт плюс експорт у відсотках до ВВП, 
був відносно стабільним протягом 1995-2015 років, на рівні приблизно 75%. Чисті прямі іноземні 
інвестиції в 1996-2000 роках становили 5,6%, в 2006-2010 зросли до 7,4%, перед тим як знизитися 
до 3,9% в 2011-2015. Див. Таблиці 5 та 6. 

Разом із значним зростанням ВВП на душу населення, частка людей, що живуть за межею бідності 
(доходи менше $3,10 на день в доларах 2011 року), зменшувалася починаючи з 2000 року. 
Помірний рівень бідності становив 41,4% в 1995 році, 47,6% в 2000, 24,7% в 2005, 21,7% в 2010 і 
15,2% в 2015. Див. Таблицю 7. 

Політичні інститути Вірменії, як правило, мали найнижчі рейтинги у групі з семи найбільш 
економічно вільних КЦП економік. За шкалою Freedom House від 1 до 7 (де 1 – найвищий рейтинг) 
показник Вірменії за громадянські свободи і політичні права у 1995 році був 4. У 2015 році рейтинг 
за громадянські свободи залишався 4, тоді як за політичні права – 5. Показник Polity IV Вірменії 
збільшився з 3 у 1995 році до 5 у 2015, за шкалою від -10 (найменш демократичні) до +10 
(найдемократичніші). Оцінка Polity IV за обмеження виконавчої влади в 2015 році була 5, 
піднявшись з 3 у 1995, за шкалою від 1 (найменше обмежень) до 7 (найбільше обмежень). 
Нарешті, Transparency International присвоїв Вірменії 35 балів (зі 100) у Індексі сприйняття корупції 
у 2015 році, у порівнянні з 25 у 2000. Див. Таблиці 8-12. 

З темпами зростання на рівні 6,85% протягом 20-річного періоду, Вірменія є яскравою історією 
успіху серед КЦП країн. Тим не менше, ситуація з політичними та економічними інститутами 
потребує покращення. Навіть незважаючи на те, що з 2004 року Вірменія демонструє поліпшення у 
всіх групах ЕСС, її рейтинг для групи 2 (правова система та права власності) станом на 2015 рік 
становив 5,78, що все ще відносно мало. 
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Недоліки правової системи Вірменії проникають глибоко. У 2015 році показники таких 
компонентів групи 2 були менше 6,0 (за 10-бальною шкалою ЕСС): A (незалежність судів), B 
(неупереджені суди), C (захист прав власності), D (втручання силових структур у віправлення 
правосуддя і політичні процеси), E (несуперечливість законодавства), F (правозастосування щодо 
контрактів) і H (надійність роботи правоохоронних органів). Якщо Вірменія має намір зберегти 
вражаючі темпи зростання, вона повинна суттєво поліпшити свою правову систему та 
продовжувати рухатися вперед на шляху економічної лібералізації. 

Албанія (32-е місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

У 1995 році рейтинг ЕСС Албанії склав 5,1, помістивши її на 96-е місце серед 123 країн, що увійшли 
до індексу. Таким чином, Албанія опинилася в найменш вільному квартилі EСС. Станом на 2000 рік 
її рейтинг збільшився до 6,20, у результаті чого вона піднялася на 73-е місце серед тих же 123 
країн, покращивши свої позиції на 23 сходинки. До 2015 року показник економічної свободи 
Албанії зріс до 7,54, що вивело її на 32-е місце серед 159 країн, включених до індексу. Завдяки 
цьому вона увійшла до найбільш вільного квартилю ЕСС і семірки найбільш економічно вільних 
КЦП економік. 

Суттєве збільшення зведеного рейтингу ЕСС Албанії значною мірою зумовлене поліпшенням 
грошово-кредитної політики, зменшенням торгових бар'єрів та нижчими верхніми граничними 
ставками податків. Після тризначної інфляції на початку 1990-х років, монетарна політика Албанії 
зробила крок у бік її обмеження наприкінці 90-х років. Починаючи з 2002 року рівень інфляції був 
нижче 5%. Рейтинг ЕСС Албанії для групи 3 (доступ до надійних грошей) зріс до 9,59 в 2015 році з 
3,26 в 1995. У групі 4 (свобода міжнародної торгівлі) її показник у 2015 році склав 8,11 у порівнянні 
з 5,90 в 1995 році. Скорочення середнього значення тарифних ставок з 7,29% у 2000 році до 3,80% 
у 2015 році сприяло такому результату. В групі 1 (розмір уряду) рейтинг Албанії був 6,54 в 1995 
році і 7,96 у 2015 році. Фіксована ставка податку на доходи фізичних осіб на рівні 25% у 2005 році, 
20% у 2006, 10% з 2007 по 2013 і 23% відсотки починаючи з 2014 року, сприяла підвищенню 
рейтингу у цій сфері. 

У зв’язку з позитивними змінами у економічних інститутах, річний темп зростання Албанії склав 
5,03% протягом 20-річного періоду з 1995 по 2015 роки. Це дозволило албанцям збільшити свій 
дохід на душу населення майже втричі, з $4 129 у 1995 році до $11 025 у 2015. Згодом темпи 
зростання уповільнилися: 4,78% у 2000-2015 роках та 3,78% в 2005-2015. Див. Таблиці 2 та 3. Хоча 
вони залишаються вражаючими, сповільнення відповідає більш скромній економічній 
лібералізації після 2005 року, порівняно з реформами, які було втілено за попереднє десятиліття. 

Очікувано, зниження тарифних ставок і, як правило, більша свобода торгівлі на міжнародному 
рівні призвели до значного збільшення сектора торгівлі Албанії. Вимірюваний як імпорт плюс 
експорт у відсотках до ВВП, сектор торгівлі зріс майже вдвічі, з 47% у 1996-2000 роках до 82% у 
2011-2015. Аналогічним чином, економічна лібералізація створила умови для притоку прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) в албанську економіку. У відсотках до ВВП, чисті ПІІ збільшились майже 
вчетверо за 20-річний період (1995-2015 рр.) Цей показник становив в середньому 2,3% у період з 
1996 до 2000 року, 3,8% у 2001-2005, 7,9% у 2006-2010 та 8,6% у 2011-2015. Див. Таблиці 5 та 6. 
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Рівень помірної бідності (дохід менше $3,10 на день в доларах 2011 року) Албанії постійно 
знижується з 1995 року. У період з 1995 по 2000 рік зниження було невеликим, з 12,9% до 12,1%,  
але починаючи з 2000 відбулося різке падіння – до 9,8% у 2005 і 6,4% у 2015. Див. Таблицю 7. 

Албанія продемонструвала незначне покращення в політичних інститутах, але в цьому напрямку 
ще є над чим працювати. За шкалою Freedom House від 1 до 7 (де 1 – найвищий рейтинг) результат 
Албанії був 4 за громадянські свободи та 3 за політичні права у 1995 році. До 2015 року показник  
громадянських свобод піднявся до 3, а політичних прав залишився на тому ж рівні. У обох цих 
сферах Албанія була «частково вільною» з 1995 року. Проте, її показник Polity IV за демократію зріс 
з 5 у 1995 році до 9 у 2015. (Нагадуємо, що ця шкала коливається від -10 – найменш 
демократичний, до +10 – найбільш демократичний характер.) Щодо обмеження виконавчої влади, 
рейтинг Албанії у 2015 році становив 7 (найвищий можливий), збільшившись з 5 у 1995. Нарешті, 
оцінка Transparency International була 36 балів (зі 100) в Індексі сприйняття корупції у 2015 році, у 
порівнянні з 24 у 2005 році. Див. Таблиці 8-12. 

Показники Албанії в групах ЕСС 2 (правова система та права власності) і 5 (регулювання) особливо 
низькі. Слабкість правової системи має глибоке коріння. У 2015 році рейтинги Албанії були менше 
5,0 в таких компонентах (за 10-бальною шкалою ЕСС): A (незалежність судів), B (неупередженість 
судів), C (захист прав власності), E (несуперечливість законодавства) і F (правозастосування щодо 
контрактів). Наприклад, показник незалежності судової влади склав 2,75, а неупередженості судів 
– 2,97. Тільки дві КЦП економіки (Молдова та Україна) мали нижчий рейтинг за незалежність 
судової влади у 2015 році. Так само, лише шість КЦП країн (Словацька Республіка, Хорватія, Сербія, 
Боснія, Молдова та Україна) мали нижчий показник неупередженості судів. 

Незважаючи на слабкі політичні та правові інститути, темпи зростання Албанії були вражаючими. 
Економічна лібералізація була головним фактором цього зростання. Однак, без поліпшення в 
політичних, юридичних та регулюючих інститутах це швидке зростання навряд чи буде 
продовжуватися. 

Болгарія (48-е місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

Рейтинг EСС-1995 Болгарії був 4,82, за рахунок чого вона зайняла 101-е місце серед 123 країн, що 
увійшли до індексу. У 2000 році він дещо покращився, до 5,52, у результаті чого країна опинилася 
на 104-му місці. До 2005 року показник економічної свободи Болгарії зріс до 6,95, завдяки чому 
вона піднялася на 64-е місце вже серед 141 країни. Станом на 2015 рік її рейтинг ЕСС склав 7,39, 
48-ий показник серед 159 країн світу. Серед КЦП економік, Болгарія продемонструвала друге за 
величиною зростання ЕСС з 1995 року, поступаючись лише Румунії. 

Значна частина збільшення рейтингу ЕСС Болгарії ґрунтується на поліпшенні в групі 3 (надійні 
гроші). Протягом 1996-1997 років у країні відбулася гіперінфляція (рівень інфляції 50% і більше на 
місяць). Більше того, Болгарія не виконала свої зобов’язання щодо міжнародного боргу, а реальна 
економіка була в розрусі. На цьому тлі, в липні 1997 року було засновано валютну раду, згідно з 
якою грошово-кредитний орган видавав вітчизняну валюту, яка конвертувалася в якірну валюту за 
фіксованою ставкою. Монетарний орган був зобов'язаний утримувати валютні резерви в якірній 
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валюті у достатній кількості для повного покриття випущеної національної валюти. З моменту 
запуску євро в 1999 році болгарський лев був прив'язаний до євро 1,95: 1. 

Валютна рада незабаром взяла гіперінфляцію під контроль. З 2001 по 2007 рік рівень інфляції 
становив у середньому 6%, жодного разу не перевищивши 10%. Після нетривалого сплеску в 2008 
році, протягом 2009-2015 років інфляція в Болгарії в середньому становила 1,68%. Рейтинг EСС у 
сфері доступу до надійних грошей (група 3 ЕСС) відображає ці зміни. Він зріс з 1,99 в 1995 році до 
8,89 в 2005 і 9,36 в 2015. 

Болгарія також запровадила низку важливих реформ в інших сферах. Верхні граничні ставки 
податку на прибуток становили 50% у 1995 році, 38% у 2000, 29% у 2001 та 24% у 2005. У 2008 році 
було прийнято фіксовану ставку податку на прибуток у розмірі 10%, що стало кульмінацією 
стійкого зниження ставки податку на доходи фізичних осіб. Цей 10% податок залишається в силі. 

Лібералізація торгівлі також сприяла підвищенню рейтингу ЕСС Болгарії. У групі 4 (міжнародний 
обмін) її показник збільшився з 7,22 в 2005 році до 8,13 в 2015. Болгарія вступила до 
Європейського Союзу в 2007 році, і нижчі тарифи ЄС призвели до підвищення її рейтингу в цій групі 
за вказаний період. 

Починаючи з 2000 року Болгарія досягла вражаючого зростання. Протягом 2000-2015 років ВВП на 
душу населення країни збільшувався щорічно на рівні 4,36%, у результаті чого він майже подвоївся 
за 15-річний період, з $8,958 в 2000 році до $17,000 в 2015. Див. Таблиці 2 та 3. 

Болгарія тепер глибше інтегрована в світову економіку. Розмір торгівельного сектора (імпорт плюс 
експорт у відсотках до ВВП) був майже однаковим у 1996-2000 роках (88%) та 2001-2005 (85%). 
Проте він зріс до 111% протягом 2006-2010 років і до 126% протягом 2011-2015. Див. Таблицю 5. 
Чисті прямі іноземні інвестиції у відсотках до ВВП постійно зростали з 4,6% у 1996-2000 роках до 
16,8 в 2006-2010. Однак у 2011-2015 роках вони опустилися до 3,9%. Це недавнє падіння чистих ПІІ 
викликає занепокоєння. Див. Таблицю 6. 

Відсоток людей, що живуть за межею помірної бідності в Болгарії (доходи менше $3,10 на день, в 
доларах 2011 року), був відносно невисоким та стабільним протягом 20-річного періоду 1995-2015 
років. Рівень помірної бідності в 1995 році склав 1,1%, а в 2000 сягнув 5,0%. З 2000 року він 
залишається нижче 5%. Див. Таблицю 7. 

Рейтинги політичних інститутів Болгарії були відносно стабільними. За шкалою Freedom House від 1 
до 7 (де 1 – найвищий рейтинг), показник Болгарії був 2 за громадянські свободи і 2 за політичні 
права у 1995 і 2015 роках. Показник Polity IV для демократії зріс з 8 у 1995 році до 9 у 2015 за 
шкалою від -10 (найменш демократичні) до +10 (найдемократичніші). Оцінка Polity IV за 
обмеження виконавчої влади була постійно 7 (найвищий можливий рейтинг) протягом 1995-2015 
років. Нарешті, Transparency International оцінив Болгарію в 41 бал (зі 100) в Індексі сприйняття 
корупції у 2015 році, вона продемонструвала незначне підвищення з 40 у 2000 році та 35 у 2005. 

Як і в інших країнах, що розвиваються, в 2015 році рейтинг Болгарії за правову структуру та захист 
прав власності (група 2) низький. Крім того, її показник знизився з 6,57 в 1995 році до 4,98 в 2005 і 
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до 4,88 в 2015. Проблеми в цій сфері широко поширені. Рейтинги Болгарії станом на 2015 рік 
становили 5,0 або менше (за десятибальною шкалою ЕСС) за сім з дев'яти компонентів цієї групи: 
A (незалежність судів), B (неупередженість судів), C (захист прав власності), E (несуперечливість 
законодавства), F (правозастосування щодо контрактів), H (надійність правоохоронних органів) та I 
(втрати бізнесу від злочинності). Це підриває довіру інвесторів. Недавнє скорочення прямих 
іноземних інвестицій (див. Табл. 6) може вже відображати цю тенденцію. Без удосконалення 
правової системи навряд чи Болгарія зможе підтримувати нещодавні показники зростання. 

  

Польща (51-е місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

У 1995 році рейтинг ЕСС Польщі склав 5,28, за яким вона зайняла 90-е місце серед 123 країн. 
Починаючи з 1995 року цей показник постійно покращувався. Він піднявся до 6,58 в 2000 році, 6,89 
в 2005, 7,12 в 2010 і 7,34 у 2015. Таким чином, зведений рейтинг Польщі за два десятиліття 
збільшився на 2 пункти. У 2015 році вона посіла 51 місце у світі серед 159 країн, що увійшли до 
індексу ЕСС. 

Постійне розширення економічної свободи Польщі супроводжувалося значним економічним 
зростанням. Протягом 1995-2015 років ВВП на душу населення країни зростав на 4,11% щорічно, 
збільшившись більш ніж у два рази, з $11 300 у 1995 році до $25 299 у 2015. 

Економічному зростанню Польщі сприяло збільшення відкритості та зростання міжнародної 
торгівлі. Торговельний сектор (імпорт плюс експорт як частка ВВП) країни різко зріс з 53% протягом 
1996-2000 років до 79% у 2006-2010 і 91% у 2011-2015. Див. Таблицю 5. Польща приєдналася до 
Європейського Союзу в 2004 році, що значно розширило розмір безтарифного ринку та сприяло 
подальшому швидкому збільшенню сектору торгівлі. Чисті прямі іноземні інвестиції були 
значними та стабільними. Їх притік протягом двох десятиліть становив в середньому близько 3% 
ВВП. Див. Таблицю 6. 

Рівень бідності в Польщі був відносно низьким протягом 1995-2015 років, менше 1% у 2015 році і 
менше 2% протягом 1995-2015 років. Див. Таблицю 7. 

Політичні інститути Польщі мають одні з найвищих рейтингів серед КЦП країн. Freedom House 
оцінював її найвищим балом 1 (за 7-бальною шкалою) як за громадянські свободи, так і за 
політичні права, щороку з 2005. Польща є однією з чотирьох (три інші – Литва, Словацька 
Республіка та Словенія) КЦП країн, які отримали найвищу оцінку Freedom House за обидві 
категорії. Показник Polity IV Польщі для демократії становив 10 кожного року протягом 2005-2015 
років, у порівнянні з 9 у 1995. (Нагадуємо, що ця шкала коливається від -10, що вказує найменш 
демократичні до +10, що вказує на найбільш демократичні країни.) Оцінка Polity IV за обмеження 
виконавчої влади була 7, найвищий можливий бал. протягом 1995-2015 років. І, нарешті, бал 
Польщі за Індексом сприйняття корупції Transparency International був 41 (зі 100) у 2000 році; цей 
показник зменшився до 34 у 2005, але знову піднявся до 53 у 2010 та 62 у 2015. Див. таблиці 8-12.  
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Польща продемонструвала постійне покращення у групах 3 (доступ до надійних грошей), 4 
(міжнародна торгівля) та 5 (регулювання). Її недавні низькі та стабільні темпи інфляції різко 
контрастують із грошовою та ціновою нестабільністю на початку 1990-х років. Рейтинг країни у 
групі 3 був 9,39 в 2010 році і 9,62 в 2015, збільшившись з 6,03 в 1995. Показник групи 4 зріс із 7,20 в 
1995 році до 7,95 у 2015. У групі 5 рейтинг Польщі був 4,3 в 1995 році, 6,98 в 2005 і 7,64 в 2015. 

Як і у випадку з іншими КЦП країнами, правова держава (група 2) є основним слабким місцем 
економіки Польщі. Протягом 2000-2015 років її рейтинги в групі 2 коливалися від 5,03 в 2003 році 
до 6,22 у 2011. У 2015 році цей показник становив 5,79, що на понад 2 пункти менше середнього 
рейтингу 16 європейських країн із високими доходами (7,88). У 2015 році в п'яти з дев'яти 
компонентів групи 2 показники були менше 6,0 (за 10-бальною шкалою EСС): A (незалежність 
судів), B (неупередженість судів), C (захист прав власності), F (правозастосування щодо контрактів) 
і H (надійність правоохоронних органів).  

Крім того, нещодавні дії партії «Закон і правосуддя» (PiS) політизували судову систему та 
послабили верховенство права. Законодавство, прийняте в 2017 році, дає повноваження міністру 
юстиції звільняти суддів загальних судів з причин, які більшість вважаються суто політичними. 
Додаткове законодавство, яке, по суті, забезпечить виконавчу владу контролем над польською 
судовою владою, включно зі звільненням суддів Верховного суду, перебуває на стадії розгляду. 
Якщо ситуація не зміниться, постраждає довіра інвесторів та формування капіталу. У свою чергу, 
це підірве майбутнє зростання польської економіки. 

 

Словацька Республіка (53-е місце у світовому рейтингу ЕСС-2015) 

Після розпаду Чехословаччини на Чеську та Словацьку республіки у 1992 році, остання опинилася у 
дуже складній ситуації. В часи комунізму регіон Словаччини був орієнтований на оборонне 
виробництво. Оскільки ці об'єкти закрилися, безробіття різко зросло, дестабілізувавши ситуацію в 
країні. З початком переходу Словацької Республіки від комунізму, приватизація та економічні 
реформи проводилися повільно. Рейтинг ЕСС Словацької Республіки в 1995 році становив 5,25, у 
результаті чого вона опинилася на 83-у місці серед 123 країни. До 2000 року її зведений рейтинг 
зріс до 6,85, за рахунок чого вона піднялася на 57-е місце. Після проведення додаткових реформ, 
включно із прийняттям фіксованої ставки податку на доходи фізичних осіб у 2004 році, показник 
економічної свободи зріс до 7,63 у 2005 році, вивівши Словацьку республіку на 20-е місце серед 
141 країни світу. Проте, після цього її рейтинг і ранги ЕСС стабільно знижувалися. До 2015 року 
рейтинг Словаччини впав до 7,31, і вона опинилася на 53-у місці серед 159 країн, що увійшли до 
індексу. Отже, після прийняття 19% фіксованого податку у 2004 році, економічна лібералізація 
Словаччини сповільнилася, навіть цю знакову реформу було частково знівельовано. 

Економіка Словацької Республіки швидко зростала протягом 1995-2015 років, особливо протягом 
першого десятиліття цього століття. Протягом двох десятиліть після 1995 року ВВП на душу 
населення країни зростав на рівні 3,88% на рік, збільшившись більш ніж удвічі, з $13 184 у 1995 
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році до $28 254 у 2015. У 2015 році ця цифра була третьою серед КЦП країн, вищі показники були 
лише в Чехії та Словенії. 

Зниження торгівельних бар'єрів та зростання сектора торгівлі відіграли ключову роль у зростанні 
словацької економіки. Сектор торгівлі (імпорт плюс експорт як частка ВВП) зріс з 110% протягом 
1996-2000 років до 157% у 2006-2010 і 180% протягом 2011-2015. Незважаючи на те, що 
Словаччина більш густонаселена, ніж деякі інші КЦП країни, її сектор торгівлі найбільший у цій 
групі. Див. Таблицю 5. Приєднання до Європейського Союзу у 2004 році збільшило розмір ринку, 
вільного від тарифів, що сприяло швидкому зростанню сектору торгівлі країни. Чисті прямі 
іноземні інвестиції також зросли. Протягом першого десятиліття поточного століття чисті ПІІ 
становили, в середньому, більше 5% ВВП. 

На відміну від багатьох інших КЦП країн, рівень бідності в Словацькій Республіці був низьким 
починаючи з середини 1990-х років. Помірна бідність становила менше 1% у 2015 році, і протягом 
1995-2015 років вона не перевищувала 3%. 

Політичні інститути Словацької Республіки одні з найкращих у КЦП групі. Вона отримувала 
найвищу оцінку від Freedom House (1 за 7-бальною шкалою) за громадянські свободи і політичні 
права, щороку, починаючи з 2005. Її показник Polity IV за демократію був 10 у 2010 і 2015 роках, 
піднявшись з 9 у 2000 та 2005 і 7 у 1995. (Шкала Polity IV коливається від -10, що вказує на найменш 
демократичний, до +10, що вказує на найбільш демократичний характер.) Щодо обмеження 
виконавчої влади, Словацька Республіка отримувала найвищий рейтинг 7 упродовж 2000-2015 
років. Вона є однією з лише чотирьох КЦП країн (три інших – Литва, Польща та Словенія), що 
отримали найвищі рейтинги Freedom House за громадянські свободи та політичні права і найвищі 
бали Polity за демократію та обмеження виконавчої влади. Нарешті, Transparency International дав 
Словацькій Республіці оцінку 51 (за 100-бальною шкалою) в Індексі сприйняття корупції у 2015 
році, у порівнянні з 35 у 2000 та 43 у 2005. Див. Таблиці 8-12. Оцінка Transparency International 
значно нижча, ніж у Чехії, країнах Балтії та деяких інших КЦП країнах. У цій сфері є багато простору 
для поліпшення. Опитування свідчать, що довіра громадян до державних установ країни 
зменшується, а корупція в уряді є основною причиною цьому. Зниження корупції допоможе 
зробити політичні інститути сильнішими і надійнішими. 

Рейтинги груп ЕСС добре розкривають як сильні, так і слабкі, сторони словацької економіки. Стійке 
поліпшення було досягнуто в групах 3 (доступ до надійних грошей) та 4 (міжнародна торгівля). 
Показник у групі 3 зріс з 6,69 в 1995 році до 9,15 в 2005 та 9,74 у 2015. У 2009 році Словацька 
Республіка приєдналася до Європейського валютного союзу та прийняла євро як свою валюту. Це 
посилило впевненість у грошових механізмах та сприяло підвищенню рейтингу у групі 3. Рейтинг у 
групі 4 також постійно зростав, з 6,93 в 1995 році до 8,15 в 2005 та 8,30 в 2015. Однак ситуація в 
групі 5 (регулювання) більш неоднозначна. Показник Словаччини зріс з 4,90 в 1995 році до 7,77 в 
2005. Проте протягом останнього десятиріччя він знизився до 7,42 в 2010 році та 7,36 у 2015. Існує 
думка, що регулювання прийняте в ЄС є основним фактором, що лежить в основі посилення 
регулювання та зниження рейтингу в групі 5 з 2005 року. 
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Як і у випадку з іншими КЦП країнами, правова система (група 2) є головною слабиною словацької 
економіки. Крім того, є підтвердження того, що прогрес у цій сфері був незначний. Рейтинг 
Словаччини у групі 2 був 6,55 в 1995 році, 6,35 в 2000 і 6,63 в 2005. Однак з 2005 року ця тенденція 
була зворотною. Показник знизився до 5,78 в 2010 році та 5,64 в 2015. Таким чином, рейтинг в 
групі 2 впав на цілий пункт в період між 2005 та 2015 роками. У 2015 році рейтинги Словаччини 
були особливо низькими для таких компонентів: A (незалежність судів) – 3,04, B (неупередженість 
судів) – 2,0, C (захист прав власності) – 5,29, F (правозастосування щодо контрактів) – 3,33 і H 
(надійність правоохоронних органів) – 4,31. 

Хоча темпи зростання Словацької Республіки були вражаючими протягом 1995-2015 років, зараз 
помітно симптоми, які викликають занепокоєння. До них можна віднести високий рівень корупції, 
посилення регулювання (про що свідчить недавнє зниження рейтингу в групі 5), а головне – 
слабкість правової системи. Без поліпшення в цих сферах навряд чи Словаччина зможе 
підтримувати такі темпи зростання в майбутньому. 
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