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Вступне слово

Загальновідомим є той факт, що корупція стримує економічний розвиток 
країн та знижує якість життя їх громадян. Щодня мільйони людей у всьому 
світі стикаються з адміністративною корупцією під час взаємодії з органа-
ми, що надають державні послуги, і ця проблема стоїть особливо гостро у 
країнах, що розвиваються. У багатьох державах адміністративна корупція 
лягає важким тягарем на плечі громадян та компаній, марно витрачаючи їх 
час та ресурси, стає причиною незадоволення державними послугами, під-
риває довіру до державних установ та стримує зростання ділової активності 
та інвестицій. Дуже часто від цього найбільше страждають найбідніші та 
найуразливіші прошарки суспільства.

Нерідко адміністративна корупція розглядається як явище, притаманне 
конкретній місцевості, продукт традиційної місцевої культури, а отже як 
дещо невідворотне. У свою чергу політичні лідери часто використовують 
толерантне ставлення до корупції з боку населення, аби виправдати влас-
ну бездіяльність. Міжнародний досвід рясніє історіями невдалих реформ та 
невиправданих очікувань, а також відносно невеликою кількістю прикладів 
успішної боротьби з корупцією. Як засвідчує досвід Грузії, «порочне» коло 
корупції, яке начебто пов’язане виключно з особливостями конкретної міс-
цевості, можна розірвати та – за умови паралельного проведення належних 
інституційних перетворень – перетворити на виграшне.



x  Вступне слово

Історія, викладена у цій книзі під назвою «Боротьба з корупцією у сфері 
державних послуг: Хроніка реформ у Грузії», дійсно заслуговує на увагу. 
Вона ґрунтується на конкретних практичних прикладах, які дозволяють за 
принципом хроніки подій прослідкувати, яким чином було підвищено прозо-
рість та чесність у таких сферах надання державних послуг, як патрульна по-
ліція, оподаткування, митна справа, електропостачання, вища освіта, видача 
посвідчень особистості, реєстрація майна та власної справи, а також у сфері 
комунальних послуг. У книзі зроблено особливий акцент на документуванні 
того, як розроблялись та впроваджувались антикорупційні заходи, та проли-
вається світло на процеси прийняття рішень, вибір між альтернативними ва-
ріантами, який мали робити політичні діячі, а також послідовності впровад-
ження різних реформ та їх взаємодоповнюваності. У книзі робиться спроба 
визначити ключові політекономічні фактори, які сприяли антикорупційним 
реформам у цій країні, але немає жодного наміру оцінити підхід Грузії до 
знищення корупції. Зокрема, підкреслюється критична важливість політич-
ної волі на найвищому рівні, яка зробила можливим швидке впроваджен-
ня стратегії на основі взаємодоповнюючих та взаємопосилюючих реформ 
із профілактики корупції та її виявлення, а також впровадження реформ у 
значній кількості сфер надання державних послуг. Також викладено порядок 
денний щодо незавершених інституційних перетворень, впровадження яких 
шляхом запровадження ефективної системи стримувачів та противаг є необ-
хідною умовою забезпечення незворотності результатів, досягнутих Грузією 
у боротьбі з корупцією.

Не всі заходи, впроваджені у Грузії, можна повторити в інших країнах з 
відмінними інституційними та політекономічними умови. Проте з досвіду 
Грузії можна винести багато корисних уроків, аби адаптувати та застосувати 
їх в інших країнах, які стикаються з аналогічними викликами у боротьбі з 
всюдисущою адміністративною корупцією. 

Філіп Ле Уеру, 
Віце-президент Світового банку, 
регіон Європи та Центральної Азії 
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Слова вдячності

Написання та видання цієї книги було б неможливим без потужної підтрим-
ки та суттєвого внеску багатьох людей. Автори висловлюють слова осо-
бливої вдячності Його високоповажності пану Михаїлу Саакашвілі, Прези-
денту Грузії, пану Давіду Бакрадзе, Спікеру Парламенту, пану Ніці Гілаурі, 
Прем’єр-міністру та багатьом іншим – всім тим, хто витрачав свій час та 
докладав зусилля, аби ця книга побачила світ.

Ця книга багато почерпнула з обговорень та дискусій, проведених з радою 
консультантів у складі пані Еки Гігаурі, Виконавчого директора організації 
«Трансперенсі Інтернешенл», пана Деві Хечінашвілі, Голови ради організа-
ції «Партнерство заради соціальних ініціатив» (ПСІ), пана Лаши Бакрадзе, 
директора Державного музею грузинської літератури імені Гіоргія Леонідзе, 
пана Акакі Гогічайшвілі, головного редактора та ведучого телепередачі «Ді-
ловий кут» на телеканалі «Руставі-2», а також пані Тамарі Лебанідзе, голови 
наглядової ради банку «Константа» (Грузія).

Ця книга підготовлена групою спеціалістів Світового банку на чолі з 
Асадом Аламом (Asad Alam) та Ван Рой Саусвортом (Van Roy Southworth), 
до складу якої також входили Єкатерина Аваліані (Ekatterine Avaliani), Ма-
ріам Долідзе (Mariam Dolidze), Мая Дуїшвілі (Maia Duishvili), Ахмед Ей-
вейда (Ahmed Eiweida), Єлена Імнадзе (Elene Imnadze), Тетяна Канделакі 
(Tatyana Kandelaki), Ніно Кутателадзе (Nino Kutateladze), Йозеф Мелітау-
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рі (Joseph Melitauri), Інга Паїчадзе (Inga Paichadze) та консультант Стефа-
ні Грунер (Stephanie Gruner). Цінні коментарі були надані Лукою Барбоне 
(Luca Barbone), Майклом Едвардсом (Michael Edwards), М. Віллемом ван 
Єгеном (M. Willem van Eeghen), Фаруком Ханом (Faruk Khan), Андрю Кір-
чером (Andrew Kircher), Ларисою Лещенко (Larisa Leshchenko), Томасом 
Лубеком (Thomas Lubeck), Казі М. Матіном (Kazi M. Matin), Мескерем Му-
лату (Meskerem Mulatu), Педро Родрігесом (Pedro Rodriguez), Оуеном Смі-
том (Owen Smith), Тамарою Сулухією (Tamara Sulukhia) та Івонною Ціката 
(Yvonne Tsikata). Також автори вдячні експертам-рецензентам – Марчело Гі-
угалю (Marcelo Giugale), Карлосу Феліпу Харамілло (Carlos Felipe Jaramillo) 
та Рітві С. Рейнікка (Ritva S.Reinikka). Підготовка та видання цієї книги були 
б неможливі без підтримки та настанов пана Філіпа Ле Уеру, Віце-президен-
та Світового банку, регіон Європи та Центральної Азії.
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Про цю книгу

У цій книзі викладено хроніку антикорупційних реформ, які лягли в основу 
трансформації сфери державних послуг Грузії після Революції троянд на-
прикінці 2003 р. Увагу зосереджено на тому, що стояло за успішними ре-
формами в окремих сферах державних послуг, та як вони здійснювались. 
Як Грузії вдалося досягти успіху, коли багато інших країн зазнали невдачі, 
навіть після революцій? Як Урядові вдалося добитися того, щоб реформи 
дійсно були впроваджені? Яким чином успіхи Грузії можна повторити в ін-
ших країнах? Як можна забезпечити незворотність успіхів Грузії? Що ще 
слід зробити?

У книзі зроблено спробу дати відповіді на деякі з цих запитань. Вона 
ґрунтується в основному на даних та інформації, отриманих від колишніх та 
нинішніх керівників держави, які дають можливість поглянути на ключові 
проблеми та шляхи їх розв’язання, рішення та вибір між аналізованими 
альтернативними варіантами з середини апарату державного управління.

У книзі не оцінюється успішність грузинських реформ, що впроваджува-
лись з часів Революції троянд. Не розглядаються також зусилля, спрямовані 
на демократизацію суспільства, які були її лейтмотивом. Натомість, увага 
зосереджується на тому, як держава спромоглася викорінити корупцію та 
позбавитись забюрократизованості у конкретних сферах державних послуг. 
Напрями, на яких заходи Уряду все ще реалізуються або, можливо, не до-
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сягли поставлених цілей, теж не аналізуються. Рівно ж не вказується на на-
явність якогось причинно-наслідкового зв’язку між антикорупційними ре-
формами та економічним зростанням або їх соціальними наслідками. Аналіз 
і висновки у цій книзі стосуються восьми сфер, де антикорупційні реформи 
були успішними: створення патрульної поліції, посилення системи збору по-
датків, наведення ладу у митній справі, забезпечення надійного енергопос-
тачання, дерегуляція бізнесу, забезпечення функціонування державного реє-
стру та реєстру актів цивільного стану, викорінення корупції під час вступу 
до вищих навчальних закладів, а також децентралізація комунальних послуг. 
Аналіз практичних прикладів у кожній з цих сфер дозволяє виявити комп-
лекс спільних рис, які забезпечили успішність проведення реформ.
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Р ОЗ Д І Л  1

Вступ

Холодної хмарної ночі 22 листопада 2003 року панувала вкрай напружена та 
вибухонебезпечна атмосфера. Загнане в глухий кут мужнє населення Грузії на-
решті втратило терпіння, втомившись від повальної корупції, неспинної зло-
чинності та ледь функціонуючої сфери державних послуг. Після фальсифікації 
парламентських виборів, проведених кількома тижнями раніше, інтенсивність 
демонстрацій на вулицях щодня зростала. У той час як президент Едуард Ше-
варднадзе промовляв свою інавгураційну промову перед новообраним Парла-
ментом, ззовні вирував натовп. Коли демонстранти, багато хто з них тримав 
у руках троянди – символ мирного характеру антиурядових демонстрацій, 
– штурмували двері Парламенту, вони й гадки не мали, що невдовзі стануть 
свідками безпрецедентних антикорупційних перетворень. 

У 2003 році у Грузії майже всі сфери життя були пронизані корупцією. 
Найбільш помітним і ненависним уособленням всеосяжної корупції була, 
мабуть, дорожня поліція. Вдягнені у потерту уніформу радянського зразка, 
переважно огрядні представники дорожньої поліції стояли майже на кож-
ному перехресті країни. Вони тримали поліцейські жезли, які допомагали 
зупиняти нещасних автомобілістів та вимагати хабарі, зазвичай за сфабри-
кованими звинуваченнями у порушенні правил дорожнього руху. При цьому 
автомобілісти не були єдиною здобиччю, адже нерідко жертвами жадібних 
до хабарів співробітників дорожньої поліції ставали і пішоходи.
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Більшість інших органів державної влади також були пронизані корупці-
єю. Хабарі вимагалися при отриманні паспорта, реєстрації майна, відкритті 
бізнесу та будівництві будинку. Хабарі стали неодмінною умовою при вступі 
до вищого навчального закладу, а отримання високих оцінок і навіть науко-
вих ступенів також досягалося завдяки додатковим платежам, тоді як знання 
предмету було необов’язковим. Громадяни платили чиновникам, щоб отри-
мати водійські права (вміння водити не вимагалося) чи пройти технічний 
огляд автомобіля. Ресторани підкупляли інспекторів, щоб ті безпідставно не 
закривали підприємства, які відповідали санітарним нормам, та закривали 
очі на ті з них, які їм не відповідали. Корупція у податковій службі знищу-
вала процес стягнення податків та породжувала складні схеми розкрадання 
навіть тих невеликих надходжень, які вдавалося зібрати. Лише незначна час-
тина населення сплачувала рахунки за комунальні послуги, проте багато хто 
ризикував життям, щоб нелегально підключитися до ліній електропередач. 
Кримінальні угруповання, так звані «злодії в законі», безкарно займались 
здирництвом, контрабандою, викраденням автомобілів, крадіжками, реке-
том та кришуванням. Вони нерідко об’єднувалися з чиновниками з метою 
фальсифікації контрактів або грабунку державної скарбниці в інший спосіб. 
Завдяки цьому багато корумпованих чиновників роками збільшували свої 
статки. На думку Міністра юстиції пана Зураба Адеішвілі, чиновники, які 
офіційно заробляли не більше 100 дол. США на місяць і яким заборонялося 
мати іншу роботу, були власниками великих маєтків та інших значних акти-
вів. Прокурори також були корумповані – вони зазвичай використовували 
звинувачення як джерело хабарів, завдяки яким можна було значно збільши-
ти свою заробітну плату або профінансувати законні розслідування.

Ранні спроби реформування у 1991–2003 рр.

На початку 1995 р., по закінченні бурхливого періоду після проголошення 
незалежності, протягом якого мали місце три збройні конфлікти, Уряду вда-
лося частково відновити безпеку у країні та розформувати воєнізовані групи, 
які змагалися між собою за владу з часів становлення незалежності. Також 
було досягнуто певного прогресу у відновленні макроекономічної стабіль-
ності. Упродовж 1992-1994 рр. Грузія постраждала не тільки від воєнних дій 
та відсутності безпеки, а також від гіперінфляції та занепаду економіки. У 
цей період рівень інфляції становив близько 7000%, а економіка скороти-
лася більш ніж на 28% відсотків (див. табл. 1.1). Стягнення податків також 
зазнало краху, що призвело до падіння частки податкових надходжень до 
ВВП з 15% у 1992 р. до 2,3% у 1993 р. Уряд стабілізував ситуацію у 1995 р. 
із введенням нової валюти та обережним управлінням грошовою масою, 
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скасуванням державного регулювання цін та зниженням торгових бар’єрів. 
Майже всі ключові макроекономічні показники у період з 1992-1994 рр. по 
1997 р. значно покращилися (див. табл. 1.1). Після років спаду економіка 
швидко йшла вгору, інфляція була взята під контроль, а обсяг міжнародних 
резервів збільшився з 3 тижнів до 2,5 місяців вартості імпорту. 

Таблиця 1.1
Ключові економічні показники у 1992-2011 рр.

Показник
1992-

1994 рр.
1995-

1997 рр.
1998-

2003 рр.
2004-

2007 рр.
2008-

2011 рр.

Зростання ВВП (%) -28,2 8,1 4,39 9,3 2,7

ВВП на душу населення 
(дол. США) 560 617 743 1688 2787

Інфляція (середня річна 
зміна індексу споживчих 
цін у відсотках ) 6981,0 26,0 7,0 8,1 6,9

Державні доходи (% ВВП) 7,1 7,7 15,2 25,8 29,4

Державні видатки (% ВВП) 37,5 15,7 18,8 27,6 35,2

Міжнародні резерви 
(місяців імпорту) 0,7 2,5 1,4 3,5 4,2

Рівень бідності (відсоток 
громадян, які мають доходи 
нижче межі бідності) н. д. н. д. 28,5 23,4 24,7

Джерело: Розрахунки співробітників Світового банку, що ґрунтуються на даних, отриманих від Національ-
ної статистичної служби Грузії.
Примітка: Бідність визначається як місячне споживання на рівні нижче 71,60 ларі на одну особу в цінах 2007 р.
ВВП – внутрішній валовий продукт. Н. д. – немає даних. 

Незважаючи на те, що макроекономічне становище, особливо з точки 
зору інфляції, залишалося стабільним, у 1998 р. економічне відродження за-
гальмувалося через кризу в Росії, посуху та дедалі менш ефективну робо-
ту Уряду Грузії. Економічне зростання 1999-2003 рр., основною рушійною 
силою якого була одноразова інвестиція у нафтопровід Баку-Тбілісі-Джей-
хан, в середньому дорівнювало 5% на рік. Від краху економіки найбільше 
постраждали сільські райони, які найменше вигравали від повільного еко-
номічного зростання. Порівняно з містами рівень бідності у сільській міс-
цевості залишився значно вищим. Надходження доходів, зокрема протягом 
1995-1998 років, покращилось, а їх співвідношення до ВВП зросло з 5% до 
більш ніж 14%. Проте після закінчення цього періоду і до початку 2003 року 
подальше зростання доходів не спостерігалося.
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Поступ на інших напрямах реформування також мав несистемний харак-
тер. Приватизація проходила успішно для невеликих та сільськогосподар-
ських підприємств (наприкінці 1997 року вже 60% сільськогосподарських 
угідь були у приватних руках). Однак щодо приватизації великих підпри-
ємств результати були незначними. Єдиним винятком стала сфера електро-
енергетики: було прийнято закони, які відкрили цей сектор для приватизації 
та реструктуризації, що дало змогу, наприклад, приватизувати систему елек-
тропостачання у м. Тбілісі. 

Було створено нормативно-правову базу регулювання сфери фінансових 
послуг. Також було розпочато реформу судової системи. Наріжним каменем 
цієї реформи стало складання суддями іспитів на підтвердження кваліфіка-
ції, які проводились незалежною організацією. Судді, які успішно склали 
іспити, призначались на свої посади строком на десять років, їм було забез-
печено інтенсивне навчання та вища заробітна плата. Ранні реформи у сфе-
рі охорони здоров’я були сконцентровані на приватизації послуг; у центрі 
уваги знаходились первинна допомога та профілактика, зменшення кількості 
ліжок та скорочення персоналу медичних установ. У період 1995-2003 років 
у цій сфері мало місце помірне покращення, але показників 1990 року так і 
не було досягнуто. Єдиним винятком стало значне зростання показників вак-
цинації. Також було скорочено кількість лікарень та медичних працівників, 
хоч і не так суттєво, як планувалося.

Реформи у сфері освіти було розпочато у 2001 році зі схваленням нового 
навчального плану, який передбачав покращення методів навчання та надан-
ня навчальним закладам більшої автономії. До того ж було почато розробку 
єдиного загальнодержавного вступного іспиту, метою якого стало викорінен-
ня корупції під час вступу до вищих навчальних закладів. 

Загалом, частка бюджету, яка спрямовувалась на соціальні потреби, до 
2003 року була незначною, а ті невеликі кошті, які все ж виділялася на згада-
ні цілі, нерідко підпадали під секвестр бюджету через недосконалу систему 
збору доходів. Наприкінці 2003 р. заборгованість із виплати пенсій станови-
ла 18 місяців. 

У 2000 році Уряд зробив спробу взяти під контроль кризову ситуацію з 
корупцією у державному секторі, яка дедалі погіршувалась. Президент Ше-
варднадзе сформував групу з семи експертів, які мали розробити національну 
антикорупційну програму та план дій з її реалізації. У своєму радіозверненні 
у березні 2001 року він зазначив: «На одній шальці терезів – незалежність 
країни, здобута кров’ю та сльозами державність, а на іншій – корупція з усі-
ма її мерзенними проявами». На основі роботи зазначеної експертної групи 
у квітні та травні 2001 року Президент підписав два укази, якими схвалив 
формування координаційної ради у складі 12 членів та створення антико-
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рупційного бюро. Діяльність ради під головуванням Президента залишалася 
досить активною аж до листопада 2003 року. Декілька членів ради висунули 
звинувачення в корупційних діях проти відомих високопосадовців. 

Незважаючи на високий рівень представництва серед членів ради та рі-
шучість багатьох з них, результати роботи були незначними. За відсутності 
політичної волі Уряд був нездатен втілити необхідні зміни. Однак, саме ці 
нерішучі та хиткі перші кроки заклали підґрунтя для багатьох наступних ре-
форм нового Уряду.

Поява реформаторів

Багато хто з реформаторів, які прийшли до влади у 2004 році, отримали цін-
ний досвід в Уряді Президента Шеварднадзе перед тим, як приєднатися до 
опозиції, незадоволеної загнаними у глухий кут реформами та відсутністю 
зрушень у боротьбі з корупцією. Президент Михаїл Саакашвілі, який був 
міністром юстиції за попереднього Уряду, так висловився з приводу старої 
влади: «Вона була подібною до старого радянського апарату без централізо-
ваного контролю з боку Москви. Однак добре, що вона дозволила з’явитися 
реформаторам завдяки слабкості механізмів контролю». Досвід роботи за 
старої влади дав деяким членам нового Уряду бачення та розуміння процесу 
роботи Уряду та Парламенту зсередини. Вони були свідками закоренілої сис-
теми корупції та експериментували з деякими початковими антикорупцій-
ними заходами. Одним зі своїх останніх вчинків у якості Міністра юстиції 
пан Саакашвілі остаточно закріпив за собою репутацію борця з корупцією, 
адже він зірвав засідання Уряду, продемонструвавши фотографії маєтків, які 
належали провідним урядовцям, вказуючи на корупцію та нецільове вико-
ристання державних коштів.

Багато реформаторів приєдналися до опозиції після того, як покину-
ли владу; деякі з них почали працювати у Парламенті. Двома головними 
опозиційними партіями, які координували демонстрації у 2003 році, були 
«Об’єднаний національний рух», очолюваний Саакашвілі, та «Об’єднані 
демократи» під головуванням Зураба Жванія. Гаслом «Об’єднаного націо-
нального руху» було «Грузія без корупції». Міністр юстиції Зураб Адеішвілі 
зазначив з цього приводу: «Ми завжди були сфокусовані на корупції, адже 
ми розуміли, що корупція була головною перешкодою подальшого розвитку 
Грузії». Зосередження уваги на боротьбі з корупцією було співзвучним із на-
строями громадян. Масова підтримка руху дедалі посилювалась, що призве-
ло до демонстрацій та, в кінцевому підсумку, завершилась Революцією тро-
янд та формуванням нового Уряду, відданого боротьбі з корупцією у якості 
ключового пріоритету своєї діяльності.
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Зручний момент

Уряд, який отримав повноваження у січні 2004 року, був молодим, динаміч-
ним та, перш за все, рішуче налаштованим допомогти Грузії перегорнути 
сторінку пострадянської руйнації та відчаю. Молоді реформатори нового 
Уряду розгорнули безпрецедентну за своїм розмахом та амбітністю програ-
му реформ, яка за декілька років перетворила Грузію на ринково орієнтовану 
економіку із середнім рівнем доходів населення.

Новий Уряд мав вражаючий мандат довіри з боку переважної більшості 
громадян. Саакашвілі зібрав понад 90% голосів, а «Об’єднаний національ-
ний рух» отримав близько 68% місць у Парламенті. Від самого початку на 
чолі процесу реформування стала невелика, але потужна команда однодум-
ців у виконавчій гілці влади, яка користувалась підтримкою схильного до 
співпраці Парламенту та судової гілки влади. 

Спустошена казна та недієздатний державний апарат, у якому урядовці 
мало чим відрізнялися від злочинців, були двома найважливішими пробле-
мами, з якими зіткнувся Уряд. Пан Каха Баіндурашвілі, колишній Міністр 
фінансів, який тісно співпрацював з нині покійним Прем’єр-міністром Зура-
бом Жванією, так коротко охарактеризував стан справ в країні: «Це була ка-
тастрофа, а не держава. Колишні керівники розглядали країну виключно як 
механізм заробітку грошей. Усі гілки влади були наскрізь корумповані». Вже 
перше засідання Уряду продемонструвало, яким трагічним був стан справ на 
той час. Державна скарбниця була порожньою, заборгованість з виплат пен-
сій та зарплатні перевищувала 400 млн. ларі (близько 180 млн. дол. США). 
Пан Давід Бакрадзе, який у той час працював у Раді національної безпеки 
Грузії та наразі є Спікером Парламенту, згадує те, наскільки жахливою була 
ситуація в країні: «Я брав участь у першому засіданні Ради національної без-
пеки наступного дня після революції, коли Міністр оборони встав та сказав: 
«У мене немає харчів для солдат, хліба вистачить тільки на півтора дні», а 
згодом Міністр фінансів піднявся та заявив, що «на сьогодні в казні немає 
жодного тетрі [ні копійки]». 

За такої ситуації Уряд прийняв у своїй діяльності просту та чітку страте-
гію дій. Він прагнув забезпечити авторитет влади від самого початку через 
приділення основної уваги стягненню податків та переслідуванню злочинців 
і корумпованих високопосадовців. Одним з перших кроків пана Зураба Но-
гаіделі на посаді Міністра фінансів було проведення наради з податківцями, 
під час якої їм було чітко сказано, що Уряд не терпітиме корупцію, а отже 
про їхню роботу будуть судити за здатністю збирати податки. Водночас, 
Уряд провів низку резонансних арештів відомих керівників злочинних угру-
повань, високопосадовців та бізнесменів, підозрюваних у корупції. Завдяки 
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цим заходам гроші почали стрімко надходити до державного бюджету, і ко-
жен житель Грузії зрозумів, що проти корупції, від якої він потерпав щодня, 
тепер застосовуватимуться жорсткі заходи.

На тлі надходжень до бюджету та тотальної облоги організованої зло-
чинності Уряд вдався до заходів з ліквідації корупції як явища та удоскона-
лення системи послуг, які надавалися ключовими державними компаніями. 
Першочерговим пріоритетом було налагодження постачання електроенер-
гії. Уряд поставив перед собою дуже амбітну мету – відновити цілодобове 
електропостачання по всій території Грузії до кінця 2005 року. Досягнення 
зазначеної мети потребувало як дій, спрямованих на ліквідацію корупції та 
покращення системи збору платежів, так і здійснення інвестицій для віднов-
лення системи електропостачання, яка перебувала на межі повної руйнації.

Паралельно з цим Уряд розпочав реформи системи збору податків, дер-
жавного реєстру, регулювання підприємницької діяльності, дорожньої полі-
ції, вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також органів місцевої 
влади та місцевого самоврядування. У кожній із зазначених сфер завдання 
були одними й тими ж: подолати корупцію та підвищити якість послуг. І хоча 
цілі були спільні, реформатори проявили достатню гнучкість щодо схеми та 
методів впровадження реформ у згаданих галузях, які входили до сфери їх-
ньої відповідальності.

Оцінка антикорупційної діяльності

Грузія досягла визначних успіхів у зниженні рівня корупції за корот-
кий проміжок часу. У рейтингу «Глобальний барометр корупції» (Global 
Corruption Barometer) міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешенл» 
(Transperancy International) за підсумками 2010 року Грузія посіла перше 
місце у світі за критерієм відносного зниження рівня корупції та друге – за 
ефективністю дій національного Уряду у боротьбі з корупцією, згідно з оцін-
кою громадськості. У 2010 році лише 2% населення Грузії відповіли стверд-
но на питання про те, що давали хабар протягом попереднього року. 

Грузія також розірвала зв’язок між Урядом та організованою злочинніс-
тю. Згідно з міжнародним дослідженням, проведеним НУО «Міжнародне 
бюро вивчення суспільної думки у Грузії» (Georgia Opinion Research Bureau 
International, GORBI) у 2011 р., рівень злочинності у країні значно знизився 
та наблизився до найкращих показників у Європі. У 2012 році у рейтингу 
«Легкості ведення бізнесу» (Doing Business) Грузія піднялась на 16-ту схо-
динку та перебуває поруч з багатьма розвиненими країнами-членами Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Як повідомляє 
видання «The Economist», зазначені успіхи грузинської влади привели до 
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«революції свідомості» всупереч поширеному переконанню, що корупція є 
культурним феноменом, характерним для Грузії (The Economist, 2010 р.). 

До 2010 р. поширеність неофіційних платежів у різних державних орга-
нах стала дуже незначною (див. табл. 1.2). За більшістю показників Грузія 
наблизилася до п’ятірки країн Європейського Союзу, залишивши далеко по-
заду колишні республіки СРСР, та навіть нових членів ЄС.

Таблиця 1.2
Поширеність неофіційних платежів в окремих секторах державних послуг у Грузії 
та порівняння з групою країн, 2010 р.

Країна/група країн

Початкова 
та середня 

освіта 
Дорожня 

поліція
Офіційні 

документи

Соціальний 
захист та 

виплати за 
безробіттям

Суди у 
цивільних 

справах

Грузія 5 1 1 3 3

Колишній 
Радянський Союз 23 30 20 17 20

Нові члени ЄС 4 7 3 3 5

ЄС-5 (Італія, 
Німеччина, 
Сполучене 
Королівство, 
Франція та Швеція) 1 0 1 1 1

Джерело: Розрахунки співробітників Світового банку, що ґрунтуються на даних, отриманих від Світового 
банку та Європейського банку реконструкції та розвитку у 2011 р.
Примітка: ЄС – Європейський Союз.

Очевидним є поступ у реалізації антикорупційних заходів в усіх сферах 
державних послуг:

• У 2003 році поточні «розцінки» на хабарі за зарахування до лав дорож-
ньої поліції становили 2-20 тис. дол. США, залежно від місця служби. З 
часів проведення відповідної реформи прийняття на службу в дорожню 
поліцію здійснюється на засадах конкуренції та прозорості. За одну ніч 
було звільнено близько 16 тисяч співробітників дорожньої поліції та за-
мінено на 2300 нових патрульних упродовж наступник декількох місяців. 
Сукупний кадровий склад всіх правоохоронних органів країни був скоро-
чений з 63 тисяч в 2003 р. до 27 тисяч у 2011 р. До реформ у Грузії на 21 
громадянина припадав один співробітник поліції, наразі ж співвідношен-
ня складає 1 до 89. Крім того, сьогодні поліція несе службу у безпосеред-
ній близькості до спільнот, яким вони служать.
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• У 2003 році громадяни Грузії мали можливість користуватися електроенер-
гією лише 7-8 годин на добу, а в багатьох регіонах країни лише фірми, а 
також заможні та впливові сім’ї мали доступ до електропостачання. Від-
тепер Грузія може похвалитися цілодобовим режимом електропостачання, 
водночас вона є чистим експортером електроенергії. У 2003 році, за офіцій-
ними даними, показники надходження оплати за спожиту електроенергію 
становили лише приблизно 30%, що означало неспроможність енергосис-
тем управляти власними фінансами; зараз цей показник сягає 100%.

• Звернення до державних органів влади з приводу відкриття нового чи 
ведення справ наявного підприємства було пов’язано із затримками та 
корупцією. У 2003 році діяло 909 дозволів та ліцензій, багато з яких про-
сто купувалися та не виконували жодної соціальної функції. До 2011 р. 
загальна кількість дозволів та ліцензій була скорочена до 137. Упродовж 
2003-2011 рр. кількість робочих днів, що витрачалися на отримання до-
зволу на будівництво, була скорочена з 195 до 98 днів, а число відповід-
них процедур – з 25 до 9. Активно застосовуючи принцип «гільйотини», 
реформатори «відрізали» зайве та припиняли діяльність цілих державних 
установ, які не становили жодної цінності для суспільства та займалися 
тільки стягненням хабарів з населення.

• До проведення відповідних реформ рівень корупції в місцевих органах 
влади та органах місцевого самоврядування був вкрай високим, а якість 
послуг залишала бажати кращого. Протягом 2003-2010 рр. рівень оплати 
рахунків за послуги з водопостачання збільшився з 20% до 70%, а серед-
ня тривалість водопостачання зросла з 4-6 годин до 16-18 годин на добу. 
Програма субсидування водопостачання стала більш прозорою завдяки 
координації із системою надання соціальної допомоги. 1110 органів міс-
цевого самоврядування, багаточисельність, недостатня відповідальність 
та підзвітність яких сприяли розвитку корупції, були реорганізовані і 
об’єднані у 69 органів, а також введено виборну посаду мера. Завдяки 
прозорій системі субсидіювання на засадах вирівнювання та поліпшення 
системи контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування об-
сяги їх фінансування зросли більш, ніж у три рази. 

• У 2003 році база оподаткування в Грузії складалася лише з 80 тисяч плат-
ників податків, а співвідношення податкових надходжень до ВВП стано-
вило лише 12%. До 2010 року база оподаткування зросла до 252 тисяч 
платників податків, а співвідношення податкових надходжень до ВВП 
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зросло до 25%. Зазначені результати були досягнуті завдяки жорстким за-
ходам зі стягнення податків та реалізації ключових реформ у податковій 
сфері, включно зі звільненням корумпованих чиновників, прийомом на 
роботу нових кадрів на конкурентній основі, ліквідацією заборгованості 
та неплатежів, рішучим скороченням кількості податків (з 22 до 5), зни-
женням ставок оподаткуванням, спрощення податкового кодексу, а також 
стрімким впровадженням системи подання податкової звітності в елек-
тронній формі, на яку у 2011 році припадало вже 80% усіх звітів. До про-
ведення реформ працевлаштування на престижному Червоному мосту на 
кордоні з Азербайджаном коштувало 5 тис. дол. США – завдяки корупції 
митники мали змогу швидко повернути такі інвестиції. З метою звуження 
можливостей для корупції Уряд скоротив кількість тарифів на імпорт з 16 
до лише 3. Наведенню ладу у державній митній службі сприяли звільнен-
ня та жорстке переслідування корумпованих посадовців, працевлашту-
вання на конкурентних засадах, удосконалена система мотивації та про-
цедур, нова культура обслуговування та автоматизація. 

• Неофіційні платежі колись були нормою у системі державного реєстру та 
реєстру актів цивільного стану. Запровадження нової культури, залучення 
нових кадрів, нових технологій, нових бізнесових процесів забезпечили 
оптимізацію взаємодії між громадянами та державою – починаючи від 
реєстрації майна та закінчуючи оформленням паспорта, що в цілому усу-
нуло численні можливості для корупційних дій. 

• Хабарі за вступ до вищих навчальних закладів були широко розповсюд-
женими до 2003 року, коли складання вступних іспитів коштувало від 8 
до 50 тис. дол. США, залежно від факультету (найдорожчими були на-
вчальні заклади юридичного та медичного профілю). Введення єдиних 
вступних іспитів та запровадження прозорої екзаменаційної системи на 
конкурсній основі допомогли викорінити корупцію та зробити вступ до 
вищих навчальних закладів більш доступним для багатьох абітурієнтів, 
особливо для тих, хто походить з бідних родин у сільській місцевості.

Як Урядові вдалося досягти таких успіхів?

У наступних восьми розділах (розділи 2-9) наведено приклади перетворень у 
кожній із зазначених сфер, де вдалося досягти успіхів. В них йдеться про те, 
як саме було досягнуто успіхів у антикорупційному реформуванні, виходячи 
з інформації та матеріалів інтерв’ю за участі багатьох осіб, які відіграли про-
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відну роль у зазначених процесах. У кожному розділі описуються проблеми, 
пов’язані з корупцією станом на 2003 рік, обговорюється зміст антикоруп-
ційних реформ, реалізованих після 2003 року, а також описуються деякі з 
досягнутих результатів. 

В основі успіху реформ лежать потужні заходи з посилення відповідаль-
ності та підзвітності. Вони дозволяють забезпечити дотримання «правил 
гри» та незворотність досягнень на шляху реформ. У дослідженнях за кож-
ним із зазначених напрямів продемонстрована двостороння взаємодія між 
Урядом, постачальниками та громадянами/підприємствами, яка лежить в 
основі успіхів програми реформування. 

На основі зазначених практичних досліджень можна виокремити комп-
лекс із 10 взаємопов’язаних галузевих чинників, які стали рушійною силою 
успіхів Грузії, та підсумувати відповідні уроки.

1. Вияв потужної політичної волі. Вражаючий мандат, наданий виборцями, 
та катастрофічна реальність становища, яке нові лідери Грузії успадкува-
ли від попередньої влади, посилили їх волю та рішучість діяти швидко та 
наполегливо.

2. Розбудова довіри від самого початку реформ. Нові лідери завдали ко-
рупції потужного удару з метою встановлення довіри від самого початку 
реформ та розширення вікна можливостей, яке відкрили для них вибор-
ці. Резонансні арешти корумпованих високопосадовців та кримінальних 
авторитетів слугували сигналом про те, що влада не терпітиме корупцію 
та вживатиме найжорсткіших заходів проти неї. Успіхи, досягнуті на по-
чатковому етапі, сприяли забезпеченню підтримки подальших дій у ви-
грашному колі взаємопосилюючих реформ.

3. Проведення лобової атаки. Замість того, щоб витрачати дорогоцінний час 
на стратегічне планування, непокоїтися про наслідки та провести кон-
сультації щодо плану дій, Уряд здійснив блискавичний напад безпосеред-
ньо на корупцію, яка вирувала у широкому колі установ, відповідальних 
за надання державних послуг. Уряд діяв швидко та загнав корупціонерів 
у глухий кут.

4. Залучення нових кадрів. Лідери Революції троянд сформували стрижень 
виконавчої гілки влади. Вони спрямували свої зусилля на те, щоб залу-
чити до роботи і забезпечити гідну зарплатню кваліфікованим кадрам, 
які часто мали західну освіту та походили з-поза меж політичних кіл та 
державного управління, аби ті стали на чолі процесів реформування. 

5. Обмеження ролі держави. Реформатори були переконані у необхіднос-
ті обмеження державного регулювання. Вони також були впевненні, що 
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обмеження контактів між громадянами та державними службовцями, а 
також усунення бюрократичної тяганини звузить можливості для коруп-
ційних дій та матиме сприятливий вплив на національну економіку.

6. Використання нестандартних підходів. Надзвичайний стан вимагає ін-
новаційних підходів. На початковому етапі виплата підвищених зарплат 
та надбавок забезпечувалась за рахунок спеціального фонду, фінансова-
ного із зовнішніх джерел. Ув’язнені за звинуваченнями у корупції висо-
копосадовці та особи, які ухилялися від сплати податків, звільнялися з 
в’язниці у разі визнання своєї провини та сплати великих штрафів.

7. Досягнення єдності цілі та тісна взаємодія. Невелика група політичних 
діячів на чолі з Президентом сформували ключову команду, яка поділяла 
спільні цінності, тісно взаємодіяла та ретельно координувала свої дії, де-
монструвала консолідованість. Регулярні засідання Кабінету міністрів та ак-
тивні контакти з союзниками в Парламенті сприяли скоординованості дій. 

8. Адаптація міжнародного досвіду до місцевих умов. Уряд використовував 
міжнародний досвід у плануванні реформ, адаптуючи передову практику 
їх реалізації з урахуванням, в міру необхідності, місцевих умов. 

9. Застосування сучасних технологій. Уряд широко застосовував передові 
технології для обмеження контактів між державою та громадянами. Зо-
крема, було запроваджено подання податкової звітності в електронній 
формі та систему електронних платежів за послуги, а також розгорнуто 
мережу камер відеоспостереження за дорожнім рухом.

10. Стратегічне використання комунікацій. Використання комунікацій роз-
почалося з найвищих щаблів влади: позиція Президента країни щодо ко-
рупції, яка доносилась до відома громадськості, була чіткою та послідов-
ною. ЗМІ відігравали ключову роль у розслідуванні випадків корупції та 
забезпеченні широкого висвітлення сенсаційних арештів підозрюваних у 
кримінальних діях, несплаті податків та корупції. 

Як засвідчує аналіз, унікальною рисою подій у Грузії була потужна по-
літична воля, підкріплена комплексним підходом, швидкими темпами роз-
витку, сміливістю, а також послідовністю реформ та, що найбільш важливо, 
визначною роллю виконавчої влади у їх проведенні. Останній розділ цієї 
книги обговорює окреслені теми, а також питання сталого розвитку та мож-
ливості використання досвіду Грузії в інших країнах. 

Боротьба з корупцією у сфері надання державних послуг є всезагальним 
та вічним питанням. Можуть різнитися природа та характер проблем, а також 
шляхи їх вирішення, проте боротьба не вщухає у переважній більшості країн. 
Ця книга про те, як Грузія досягла відчутних результатів у цьому напрямку.
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Р ОЗ Д І Л  2

Створення патрульної поліції

Стан справ у 2003 р.

Корупція пронизувала всю систему поліції Грузії. Її співробітники не могли 
вижити на мізерну заробітну платню, отримувану за виконання покладених 
обов’язків, – якщо взагалі її виплачували (іноді співробітники не отримува-
ли зарплатню місяцями). Аби хоч якось звести кінці з кінцями багато з них 
працювали на організовану злочинність, продавали наркотики або (це було 
поширеним явищем серед співробітників дорожньої поліції) звинувачували 
громадян у порушенні чинного законодавства (незалежно від того, чи це від-
повідало дійсності) та привласнювали кошти від сплати відповідних штрафів. 

За працевлаштування на місце співробітника поліції громадяни сплачу-
вали хабарі від 2 до 20 тис. дол. США, але згодом повертали ці інвестиції за 
допомогою добре організованої схеми внутрішньої піраміди, яка фінансува-
лася за рахунок незаконного переслідування. Наприклад, кожного тижня за 
рахунок хабарів, зібраних з громадян за різні «правопорушення», патрульний 
поліцейський сплачував встановлену суму своїм безпосереднім керівникам, 
які, у свою чергу, мали віддати відповідну частку вищому керівництву тощо. 
Співробітники дорожньої поліції були одвічними хабарниками. За одну годи-
ну поїздки Вас щонайменше двічі зупиняли та пропонували сплатити невели-
кий штраф. Громадянам не залишалось нічого іншого, ніж платити – незалеж-
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но від того, дійсно вони скоїли правопорушення чи ні. Корумпована система 
створила порочне коло, в якому гроші рідко доходили до державної казни, 
заробітна плата сплачувалася нерегулярно, а поліція використовувала злочин 
чи правопорушення як джерело отримання грошей. 

І це ні для кого не було таємницею. Спікер Парламенту пан Давід Бакра-
дзе зауважує: «За попереднього режиму урядові міністри постійно звертали-
ся з проханням до Міністра фінансів виділити їм необхідні кошти для випла-
ти заробітної плати. Тільки Міністр внутрішніх справ міг собі дозволити не 
зважати на це. «Дайте мені гроші на бензин, а мої хлопці самі подбають про 
власну зарплатню», – говорив він. 

Поліцейські, особливо співробітники дорожньої поліції, завжди вважа-
лися одними з найбільш корумпованих державних службовців у Грузії. Опи-
тування, проведене у 2000 році, показало, що у випадку зупинки співробіт-
никами дорожньої поліції автомобіліста змушували платити хабар у 7 з 10 
випадків (GORBI, 2000 р.). Підприємці повідомляли, що дорожня поліція 
вимагала хабарі у 31% випадків. Як засвідчило це ж дослідження, державні 
службовці, підприємства та домогосподарства вважали, що дорожня поліція 
є найменш чесною та порядною державною службою.

Рівень довіри населення впав так низько, що громадяни перестали по-
відомляти про злочини. Люди боялися звертатися навіть у випадку незнач-
них порушень, таких як розбиті підлітками вікна, через страх, що злодії бу-
дуть піддані тортурам у місцях тимчасового утримання. І їхні побоювання 
не були безпідставними. У 2002 році Комітет ООН з прав людини висловив 
стурбованість щодо «розповсюдженого і невпинного катування ув’язнених, 
жорстокого, нелюдського чи принижуючого поводження з ними або їх по-
карання з боку правоохоронних органів та тюремних службовців» (Civil.
ge, 2002 р.).

До того ж, вважалося, що поліція є безпорадною у розслідуванні злочи-
нів. Якщо відбувалося пограбування чиєїсь домівки, громадяни звертали-
ся до осіб, пов’язаних із злочинцями і пропонували викуп, аби повернути 
свої речі. Більш того, багато поліцейських самі були злочинцями, які брали 
участь у викраденні людей, торгівлі наркотиками та рекеті. Чиновники най-
вищого рівня були пов’язані з кримінальною мережею так званих «злодіїв у 
законі». Спочатку ця мережа створювалася як спільнота, яка контролювала 
злочинний світ у радянських таборах. Згодом вона перетворилася на мере-
жу організованих злочинців, які діяли відповідно до спеціальних правил та 
отримували прибуток завдяки залякуванню, погрозам та злочинам. Найвищі 
чини правоохоронних органів були тісно пов’язані зі «злодіями в законі», за-
безпечували їх захист та допомагали вести справи їхній еліті.
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Антикорупційні реформи після 2003 року

У справі реформування дорожньої поліції, справжнього символу корупції у 
Грузії, Уряд діяв найбільш сміливо. Реформи почалися із розірвання зв’язків 
між Урядом та організованою злочинністю. Після цього було набрано абсо-
лютно новий штат співробітників дорожньої поліції. 

Розрив зв’язків між Урядом та кримінальним світом

Для «злодіїв у законі» впровадження нової політики відбулося занадто швид-
ко: їхню систему було зруйновано раніше, ніж вони зрозуміли це і почати чи-
нити опір. Під об’єктивами телекамер важко озброєна поліція у масках оточу-
вала найбільших кримінальних авторитетів. Тут не було місця напівзаходам. 
Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, датованим 2005 ро-
ком, якщо особа чинила опір арешту, в неї дозволялося стріляти. За даними 
грузинської газети «24 години», опублікованими у 2006 р., під час проведення 
спецоперацій у 2005 р. було вбито 21 підозрюваного та 16 поліцейських.

Режим змінився, і незабаром вже всі знали про впроваджувані реформи. 
Боротьба зі «злодіями у законі» продовжувалася на законодавчому рівні. За 
перші шість місяців 2004 року було введено в дію новий кримінальний ко-
декс та внесено багато змін і доповнень до інших законодавчих актів. Зде-
більшого досвід було запозичено з італійської моделі боротьби з мафією та 
державного закону США «Про організації, які є корумпованими та зазнають 
впливу рекетирів» (Racketeer Infl uenced and Corrupt Organizations Act, RICO), 
покликаного розслідувати, контролювати та переслідувати організовану зло-
чинність. У 2009 р. до цих законодавчих актів внесено додаткові зміни, які 
усунули лазівки. Також на законодавство вплинули новозеландський закон 
про залякування та об’єднання злочинного характеру і британський закон, 
спрямований на боротьбу зі злочинними угрупованнями. Нове законодав-
ство надало представникам державної влади повноваження конфісковувати 
кошти та майно, отримані незаконним шляхом, а також узаконило угоди про 
визнання провини. 

Закон про організований рекет, спрямований насамперед на боротьбу зі 
«злодіями у законі», було схвалено наприкінці 2005 року. Його особливістю 
стало те, що відтепер приналежність до світу «злодіїв у законі», які дотри-
мувалися свого злодійського кодексу, вважалася злочином. Таке положення 
було найбільш ефективним, оскільки іншою частиною цього кодексу заборо-
нялося відмовлятись від своєї приналежності до злодійського світу.

На думку керівників держави, жорстке забезпечення порядку та пануван-
ня права відіграли важливу роль у тому, щоб змусити громадян по-новому 
подивитися на кримінальний світ, зруйнувати повагу до нього та продемон-
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струвати перевагу законних інститутів права над незаконними. У період з 
2006 по 2010 рік було засуджено 180 представників кримінального світу; ста-
ном на 2011 рік у в’язниці залишалось близько 35 кримінальних авторите-
тів. Багато інших втекли з країни. За словами Міністра юстиції пана Зураба 
Адеішвілі, держава також конфіскувала власність кримінальних авторитетів 
та корумпованих чиновників на загальну суму близько 1 мільярда доларів 
США. Деякі з конфіскованих будівель тепер займають урядові установи, 
інші – поліцейські дільниці.

Реформування дорожньої поліції

Іншим викликом стало відновлення довіри до дорожньої поліції. Це було за-
вданням не з легких, адже на початку реформ вона практично дорівнювала 
нулю. Пояснює головний радник Прем’єр-міністра пан Вахтанг Лежава: «Усі 
були згодні, що дорожня поліція була найбільш очевидним проявом корупції, 
а отже одразу ж було прийнято рішення про її реформування, яке дістало за-
гальну підтримку».

Чиновники обговорювали шляхи реформування під час багатьох зустрі-
чей, багато з яких тривали до пізньої ночі. Спочатку вони дійшли висновку, 
що реформи не можуть бути частковими. На їх думку, система була настільки 
корумпованою по всій вертикалі, що будь-які спроби залучити новобранців 
зазнають невдачі, оскільки нові співробітники швидко переймуться атмос-
ферою корупції. Палку дискусію викликала смілива ідея про звільнення усіх 
16000 інспекторів за одну ніч, адже деякі політики були занепокоєні станом 
безпеки на дорогах, доки нові співробітники патрульної поліції не пройдуть 
тренування та навчання після звільнення усього складу попередників. Рефор-
матори усвідомлювали, що ці занепокоєння не мають під собою реального 
підґрунтя, оскільки дорожня поліція ніколи не вживала жодних заходів із за-
безпечення безпеки на дорогах, а єдиною причиною, через яку її співробітни-
ки зупиняли громадян, було хабарництво. Багато хто непокоївся про реакцію 
на масове звільнення. Зрештою було прийнято рішення, що запропоноване 
звільнення усього складу дорожньої поліції – це єдиний шлях до створення 
надійної та компетентної поліції. Отже, за один день, через напевно найсмі-
ливішу дію молодого Уряду, було звільнено та прибрано з вулиць 16000 служ-
бовців. Аби пом’якшити удар, Уряд виплатив їм заробітну плату за 2 місяці 
та застосував амністію щодо вже скоєних злочинів. Деякі офіцери залишили 
свої посади без суперечок, інші приєдналися до опозиції. Очікуваний хаос 
не настав – багато очевидців тих подій вважають, що без дорожньої поліції 
дороги стали навіть безпечнішими, оскільки ніхто вже постійно не зупиняв 
автомобілістів. Згодом було створено нову службу патрульної поліції. 
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Жорсткі заходи не обмежились звільненням дорожніх патрульних та 
прийняттям на роботу нових кадрів. Інспекторам під прикриттям було до-
ручено забезпечити дотримання правил з боку нових співробітників. Зви-
чайний службовець міг працювати із таким інспектором і нічого не зна-
ти про це, аж поки він не порушить встановлені правила. Проводилися 
вибіркові перевірки, аби дізнатися, чи дотримується поліція відповідних 
процедур. Агент під прикриттям подавав скаргу на домашнє насилля, аби 
прослідкувати реакцію на таку скаргу. Або, наприклад, водій їздив уночі із 
вимкненими фарами. Коли його зупиняли, він казав, що якраз їхав їх ре-
монтувати та пропонував 20 ларі. Офіцерів, спійманих на хабарі, звільня-
ли. Такі заходи були важливим сигналом для нових співробітників і давали 
зрозуміти, що Міністерство має серйозні наміри щодо кодексу поведінки та 
дотримання етичних принципів. 

Аби забезпечити додатковий захист громадян від подібних зловживань, 
було запроваджено цілодобову гарячу лінію, яка дозволила людям скар-
житись на дії поліції або повідомляти про вимагання хабара. По всьому 
Тбілісі, а також в інших великих містах та на всіх основних автострадах 
були встановлені відеокамери, які надавали поліції та громадянам дока-
зи фактів правопорушень чи, навпаки, їх відсутності. Штрафи більше не 
стягувались на місці скоєння порушень, а сплачувались через комерційні 
банки, що позбавляло поліцію можливості покласти гроші собі в кишеню. 
Зрештою, громадяни отримали важелі впливу. Вони не сплачували штрафи 
безпосередньо співробітникам поліції, мали змогу повідомляти про пору-
шення та оспорювати правомірність накладення штрафів із використанням 
офіційних каналів. Для усунення дрібних проявів корупції на рівні Мініс-
терства Уряд оптимізував та скасовував непотрібні процедури (часто це 
робилося за результатами розгляду пропозицій робітників нижчого щабля 
чи зворотного зв’язку з громадськістю). Робота поліції була позбавлена до-
кументообігу на паперових носіях.

Реформи патрульної поліції запроваджувались не лише задля ліквіда-
ції корупції – їх завданням також було відновлення довіри та перетворен-
ня колись наскрізь корумпованої установи на організацію, що забезпечує 
ввічливе обслуговування громадян. Міністр внутрішніх справ пан Іване 
Мерабішвілі зазначає: «Поліція допомагає людям вирішувати їх пробле-
ми. Змінити ставлення громадян до правоохоронних органів дуже про-
сто: потрібно змінити ставлення правоохоронних органів до громадян» 
(Альонова, 2010 р.). Окрім виконання своїх основних обов’язків, інспек-
тори відповідають за безпеку на вулицях та у метрополітені Тбілісі. Вони 
першими реагують на більшість викликів поліції та є відображенням про-
грами реформування поліцейської служби Грузії. Їм допомагає радіоцентр, 
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який цілодобово отримує інформацію про реальні та потенційні проблеми 
безпосередньо від громадян та передає її у відповідні департаменти Мі-
ністерства внутрішніх справ чи інші державні установи. Значна частина 
професійної підготовки співробітників патрульної служби стосується за-
безпечення професійної та чемної взаємодії з громадськістю.

Подолання обмежень в ресурсах. Створення нової кваліфікованої та здат-
ної працювати з людьми патрульної поліції потребувало залучення на ро-
боту багатьох людей з іншим ставленням до своїх обов’язків та навичками. 
Необхідно було провести масовий набір нових співробітників. Аби залучити 
більш професійних співробітників, незаплямованих корупцією, Уряд брав на 
роботу багатьох студентів вищих навчальних закладів і випускників програм 
підготовки з права, зобов’язуючи їх скласти відповідний іспит. Новобран-
ці проходили швидке тренування, де вони отримували базові навички щодо 
роботи співробітників поліції, складання протоколів та взаємодії з громад-
ськістю. «Ми найняли найкращих і найрозумніших, а отже, їх було легко на-
вчати», – зазначає пан Мерабішвілі. У серпні 2004 року вулиці патрулювало 
вже 2400 нових офіцерів. Спочатку поліції не вистачало на всю країну, тому 
допомагали інші підрозділи. Новобранці проходили шестимісячний випро-
бувальний термін. 

Швидке тренування офіцерів та їх університетське минуле давали під-
ставу деяким критикам вважати їх надто освіченими та недостатньо досвід-
ченими. Пізніше до підрозділів приймали також кандидатів із середньою 
освітою, а базове тренування було подовжено з двох тижнів до двох місяців, 
з регулярними курсами підвищення кваліфікації. Як і очікувалось, деякі з 
перших найманців не знайшли свого місця у рядах поліції, і їх було звільне-
но – когось за хабарі, а когось за неспроможність дотримуватись протоколу. 
Інші спокусились отриманими посадами, наданими у розпорядження авто-
мобілями та ладними уніформами – їх відповідно теж було звільнено за зло-
вживання службовим становищем. 

Вищі заробітні плати та надбавки давали змогу легко наймати нових спів-
робітників. Зарплати нової патрульної поліції було підвищено до 400-500 до-
ларів на місяць, що означало десятикратне зростання порівняно із зарплата-
ми попередників. 

Першочерговим завданням залишався професійний розвиток патруль-
ної поліції. Стару поліцейську академію було розформовано, а замість неї 
з’явилася нова, в якій новобранці проходили двомісячний підготовчий курс, 
вже працюючі офіцери постійно підвищували кваліфікацію, зокрема вдоско-
налювали знання англійської.

Створення нового іміджу. Нові поліцейські підрозділи були абсолютно 
несхожими на попередні. Кудись зникли неохайні чоловіки у старих радян-
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ських формах, які часто мандрували автостопом через поломку свого авто-
мобіля. На їх місце прийшло нове, більш ефективне покоління, у тому числі 
жінки (15% загального особового складу патрульної поліції), – вони сиділи 
за кермом нових автомобілів, оснащених новітніми комп’ютерами, та носи-
ли настільки стильні уніформи, що розробку їх дизайну чутки приписували 
самому Армані. 

Провідною ідеєю усіх цих реформ було знищення іміджу попереднього 
міністерства та поліції. Було навіть відремонтовано будівлі, де розміщу-
валася поліція, аби ті мали більш професійний вигляд. У Тбілісі та в про-
вінції було реконструйовано або зведено «з нуля» близько 60 поліцейських 
відділків зі скляними фасадами, всередині були встановлені вікна обслу-
говування, типові для банків, – усе це створювало загальну атмосферу 
прозорості.

Інформування громадськості про зміни. На випадок, якщо зміни пройшли 
повз чиюсь увагу, Міністерство розпочало PR-кампанію, спрямовану на по-
дальше зачаровування громадян доброзичливими та завжди готовими до-
помогти силами поліції. В одному з рекламних роликів показувався гарний 
поліцейський, який цілує свою дружину, в іншому – любляча літня жінка, 
яка готує своєму синові сніданок, перш ніж він відправиться на службу. «Ми 
хотіли створити нові приклади для наслідування, – пояснює Спікер Парла-
менту Бакрадзе. – До революції результати опитування школярів засвідчува-
ли, що більшість у дорослому житті бажала стати «злодіями у законі». Став-
лення зміниться, коли зникне ілюзія того, що «злодій у законі» – це поважна 
особа, яка є власником найкращого майна та чиє слово має значну вагу. Ми 
довели, що він не є шановною людиною, що його слова не мають значення, 
він не є власником майна, а його місце – у в’язниці».

Зміна процедур отримання водійських прав та реєстрації 
автомобілів

Новий менталітет державних служб поширився і на процедури отримання 
водійських прав та реєстрації автомобілів. До початку реформ цей корум-
пований процес відбувався хаотично і займав багато часу. Водійські права 
можна було придбати приблизно за 100 дол. США (хоча деякі стверджува-
ли, що для тих, хто вмів керувати, діяли знижки). Їх часто дарували на день 
народження.

Новий Уряд запровадив сервісні центри з видачі водійських прав та 
реєстрації транспортних засобів. При цьому основну увагу було приділе-
но швидкому та ввічливому обслуговуванню. Цей процес став настільки 
ефективним, що поряд із сервісним центром у Тбілісі було створено ри-
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нок продажу «вживаних» автомобілів. Їх імпортували із США, Європи та 
інших країн, щоб продати на ринку або реекспортувати до сусідніх дер-
жав. Оформлення документів із продажу та підписання відповідних угод 
відбувалося за хвилини. Ринок був настільки успішним, що реекспорт 
«уживаних» автомобілів став провідною статею зовнішньої торгівлі Гру-
зії у 2011 році. У жовтні 2011 р. Уряд скасував вимогу щодо обов’язкової 
наявності водійських прав під час керування. Патрульна поліція може 
безперешкодно перевірити наявність прав після введення прізвища, іме-
ні, по-батькові та дати народження водія у комп’ютер, який знаходиться 
у патрульному автомобілі.

Результати

Різко знизився рівень злочинності, зменшилась корупція серед патрульної 
поліції, було відновлено довіру та забезпечено культуру обслуговування, 
була зміцнена відповідальність та підзвітність патрульної служби. Таким чи-
ном, напевно найочевидніший прояв корупції у Грузії було усунено.

Значне зниження рівня злочинності

«Злодії в законі» більше не мають впливу на життя суспільства в Гру-
зії. Насправді здається, що їх взагалі вже більше не існує. «До Револю-
ції троянд найкращі будинки належали злочинцям, найкращі автомобілі 
належали злочинцям – вони було значно кращі за автомобілі чиновни-
ків, – пояснює пан Мерабішвілі. – Тепер все зовсім по-іншому. Вони си-
дять у в’язниці. До них ніхто не прислуховується, а найкращі машини і 
домівки належать бізнесменам і державним службовцям». Проведене у 
2011 р. дослідження щодо злочинності та безпеки з у Грузії засвідчило, 
що 70% респондентів вірять у значне зниження авторитету «злодіїв у за-
коні» (GORBI, 2011 р.).

За період з 2006 по 2010 рр. кількість повідомлень про злочини зменши-
лась більш ніж удвічі (див. рис. 2.1). При цьому кількість озброєних погра-
бувань впала з 2160 до 398 (див. рис. 2.2). Громадяни Грузії тепер безпечно 
гуляють по вулицях Тбілісі вдень та вночі, і більше 95% населення при цьо-
му завжди почувають себе у безпеці (GORBI, 2011 р.). Серед 15 найбільш 
проблемних факторів впливу на бізнес, визначених на Всесвітньому еконо-
мічному форумі у 2011 р. за індексом глобальної конкурентоспроможності 
(World Economic Forum’s 2011 Global Competitiveness Index), злочинність 
та крадіжки згадувались лише побіжно, адже проблемами їх назвали лише 
0,1% респондентів.
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Рисунок 2.1. Зменшення злочинності більш ніж на 50% упродовж 2006-2010 рр.

Джерело: Сім років, які змінили Грузію. – Міністерство юстиції Грузії, 2011 р.
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Рисунок 2.2.  Скорочення кількості озброєних пограбувань на 80% протягом 
2006-2010 рр.

Джерело: Сім років, які змінили Грузію. – Міністерство юстиції Грузії, 2011 р.

Зниження рівня корупції

Як засвідчує низка досліджень, рівень корупції у Грузії значно знизився. 
Опитування, проведене у 2010 р., показує, що лише 1% населення Грузії по-
відомив про дачу хабара співробітникам дорожньої поліції (Світовий банк 
та ЄБРР, 2011 р.). Порівняльні показники – 30% у країнах колишнього Ра-
дянського Союзу, 7% у нових країнах-членах Європейського Союзу та 0% в 
окремих старих країнах-членах ЄС (Італія, Німеччина, Сполучене Королів-
ство, Франція, Швеція). Відповідно до «Глобального барометру корупції», 
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опублікованому Міжнародною організацією «Трансперенсі Інтернешенл» за 
підсумками 2010 р., Грузія має одну з найменш корумпованих поліцейських 
служб у світі (див. рис. 2.3). Фактично серед 86 країн, де проводилось опи-
тування, кращий результат показала лише Фінляндія. Також є свідчення, що 
від дрібної корупції, колись типової для дорожньої поліції Грузії, не залиши-
лось і сліду.
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Рисунок 2.3. Грузія: формування однієї з найменш корумпованої поліцейської служби 
в Європі.

Джерело: Видання «Глобальний барометр корупції», опубліковане у 2010 р. організацією «Трансперенсі 
Інтернешенл» (таблиця 2 на стор. 42-34; відповіді на запитання «Наскільки корумпованою, на Вашу думку, є 
поліція?»).

Створення культури обслуговування

Була забезпечена культура обслуговування патрульною поліцією, яка від-
різняється чемністю, дружністю та концентрацією уваги на наданні послуг. 
Співробітників було навчено допомагати громадянам, і це дається взнаки. 
Спочатку зміна у ставленні була цілковитою дивиною. Як зазначали автомо-
білісти, яким трапилося зупинитися на узбіччі, вони очікували звичайного 
ставлення, коли бачили, що до них наближається патрульний офіцер, і були 
просто шоковані, коли той запитував: «Чим можу допомогти?». Поліція по-
водиться шанобливо навіть при виписуванні штрафів. Люди цікавилися, 
звідки з’явилися ці нові офіцери; дехто жартував, що вони, мабуть, прилеті-
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ли з іншої планети. Ввічливо обходяться навіть з п’яними водіями. Коли їх 
зупиняють, то замість поліцейської ділянки везуть додому. В них конфіско-
вують автомобіль, виписують штраф, але ставляться з повагою. Громадяни 
поступово звикають до нового ставлення до них.

Збільшення рівня довіри

Довіру до патрульної поліції відновлено: 53% опитуваних у дослідженні 
щодо злочинності та безпеки у 2011 році характеризували роботу поліції 
як ефективну, ще 34% – як досить ефективну (GORBI, 2011 р.). Схожі 
результати були отримані у рамках опитування Міжнародного республі-
канського інституту (International Republical Institute), проведеного у жов-
тні 2010 р.: довіру до поліції висловили 84% на противагу 10% у 2003 р. 
Соціологічне дослідження, проведене агентством BCG у Тбілісі в січні 
2006 р. для оцінки ставлення суспільства до поліції, також засвідчило по-
зитивні зрушення: більше 80% респондентів відповіли, що поліція дуже 
дружньо ставиться до громадян та завжди готова прийти на допомогу; 
55-60% описали її як ввічливу, чесну та відповідальну; більше половини 
зазначили шанобливе ставлення поліції до громадян. Примітно, що, на 
думку 61% опитаних, поліцейські поважають закон, а лише 2% з них вва-
жали поліцію корумпованою.

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Структура відповідальності та підзвітності між Урядом, дорожньою полі-
цією та громадянами зазнала перетворень (див. рис. 2.4). Після звільнення 
з лав Міністерства внутрішніх справ та дорожньої поліції корупціонерів 
реформатори звели нанівець заохочення поліцейських брати хабарі та по-
грожувати громадянам завдяки підвищенню (майже у 10 разів) зарплат, 
навчанню та більш професійному оточенню. У поліції з’явилися мотиви 
накладати штрафи за справжні порушення на дорогах, гроші з яких спря-
мовувались безпосередньо до казни Міністерства, а звідти – у зворотному 
напрямку у формі зарплат та бонусів для співробітників. Водночас реор-
ганізація Міністерства внутрішніх справ внесла ясність щодо підлеглості, 
а новітні технології зробили розслідування злочинів більш прозорим та 
менш вразливим для корупції. Громадську думку було почуто, а суспільна 
відраза до корупції допомогла проведенню радикальних реформ. Такі ме-
ханізми, як гарячі лінії, відеокамери та постійні вибіркові перевірки дали 
змогу переконатися, що голос народу буде чутно і надалі. Зрештою, на змі-
ну порочному колу прийшло виграшне.



24  Боротьба з корупцією у сфері державних послуг

Уряд

Патрульна 
поліція

Громадяни

• Відновлено довіру
• Запровадження потужних стимулів 

для дотримання закону та відсутність 
стимулів для недотримання

• Можливості для електронної оплати 
штрафів

• Прийняття на роботу нових 
співробітників разом зі створенням 
нової професійної культури

• Громадяни вимагають дій
• Швидкі результати 

посилюють довіру до Уряду
• Голос громадськості стає 

почутим завдяки гарячим 
телефонним лініям 
та новітнім технологіям

• Донесення чіткого сигналу, 
що правила змінилися

• Жорстке притягнення 
до відповідальності

• Створення нової системи 
мотивацій та зміна іміджу

Рисунок 2.4. Система відповідальності та підзвітності щодо патрульної поліції.

Джерело: Автори.

Висновки

Успішне реформування служби патрульної поліції має деякі характер-
ні риси. Звільнення за одну ніч 16000 офіцерів вмить відновило довіру до 
спроможності Уряду проводити реформи. Довіру було побудовано на основі 
вербування абсолютно нової патрульної поліції на тлі безупинної боротьби 
з корупцією. Обмеження в ресурсах були подолані завдяки постійним на-
вчальним програмам та тренінгам, професійному розвитку та прийняттю на 
роботу нових співробітників. Систему мотивації було змінено завдяки де-
сятикратному збільшенню заробітних плат, зосередженню уваги на розви-
тку культури надання послуг та професіоналізмі персоналу. Використання 
новітніх технологій – як-от, наприклад, повсюдне встановлення на автомо-
більних дорогах відеокамер, електронна оплата штрафів, – не тільки підви-
щили ефективність роботи поліції, але й зменшили можливості для корупції. 
ЗМІ допомагали в донесенні до відома громадян суті реформ та зміні іміджу 
поліції в їх очах. Реформи – це постійний процес, який вимагає постійної 
пильності з боку органів державної влади, а також участі громадян та засобів 
масової інформації у моніторингу роботи патрульної поліції та інформуванні 
державних службовців про проблеми, що виникають.
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Збільшення надходжень від податків

Стан справ у 2003 р.

Після падіння радянського режиму здатність держави збирати податки поступо-
во зменшувалась. Виникали все складніші корупційні схеми, зокрема з ухилен-
ня від сплати податків, отримання незаконних податкових кредитів та прямого 
розкрадання податкових надходжень, внаслідок чого мала місце їх постійна не-
стача. Хоча теоретично вони обліковувались як зібрані, податкові надходження 
були ілюзорними та в реальності їх не існувало, а отже навіть коли, за даними 
обліку, у бюджеті були гроші, насправді залишки на казначейських рахунках 
часто дорівнювали нулю. Податкові служби були об’єктом відкритої критики 
як з боку політичної опозиції, так і донорських організацій, приватного сектору, 
Парламенту, Національного банку, особливо безпосередньо перед Революцією 
троянд. Нездатність керівництва приборкати корупцію та в багатьох випадках 
його безпосередня участь у незаконних угодах призводили до затримок із ви-
плати заробітної платні, пенсій, заборгованості перед комунальними службами, 
соціальними працівниками та невиконання інших зобов’язань держави. 

Перший податковий кодекс Грузії був прийнятий у 1997 р. І хоча на той 
час він вважався ключовою реформою, цей кодекс, що передбачав 12 дер-
жавних і 7 місцевих податків, мав серйозні вади. Різноманітність податків, 
складність обліку, численні винятки та лазівки змушували податківців по-
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стійно вносити зміни і доповнення до податкового законодавства. За період з 
1997 по 2003 рр. до кодексу було внесено понад 350 поправок, і бізнесу було 
вкрай складно відслідковувати і дотримуватись усіх цих змін. 

Складна податкова система стала сприятливим ґрунтом для розквіту ко-
рупції. Часто це приймало форму намагань парламентарів та вищих дер-
жавних службовців, які мали таку можливість, отримати указ Президента 
із затвердженням сприятливих податкових умов для лобійованих компаній. 
Багато хто обирався до Парламенту задля депутатської недоторканності від 
переслідувань за вчинені кримінальні злочини. При цьому звільнення від по-
датків часто поширювалося на їх партнерів за злочинною діяльністю. Подат-
кові службовці на власний розсуд надавали спеціальні податкові пільги своїм 
друзям та політичним союзникам.

Також процвітало хабарництво. У бізнесменів стало за практику сплачувати 
хабарі за отримання більш сприятливих податкових умов та уникнення караль-
ного механізму податкового аудиту. Ці хабарі сприяли переговорам між подат-
ківцями та власниками бізнесу щодо остаточної суми податкових зобов’язань 
підприємства. Бізнесменам і податківцям було легше неофіційно узгодити об-
сяги платежів, зокрема суму до сплати у формі податків та суму до сплати у ви-
гляді хабара, ніж намагатися зрозуміти, що насправді вимагається від платника 
відповідно до Податкового кодексу. Колишній заступник міністра фінансів на-
гадав одні з таких переговорів: в одному з районів Тбілісі вони були настільки 
запеклими, що зрештою податковий інспектор полоснув ножем керівника ком-
панії. Через цей випадок усі податкові інспектори в тому районі були на місяць 
усунуті від виконань своїх службових обов’язків. Без роботи інспекторів збори 
податків у районі стали найвищими за всю історію, адже компанії докладали 
усіх зусиль, аби з’ясувати свої податкові зобов’язання і виконати їх.

Корупція також мала форму викрадення податкових надходжень, які на-
лежали державі. Багато корупційних схем було пов’язано з поверненням по-
датку на додану вартість (ПДВ) на основі шахрайських махінацій. Компанії 
часто переплачували ПДВ, коли вони мали великі обсяги видатків, як-от, 
наприклад, у сфері будівництва. Податковим кодексом визнавалися ці пере-
плати ПДВ та передбачались процедури з його відшкодування на користь 
платника податку. За словами колишнього Міністра фінансів пана Каха Ба-
індурашвілі, типова схема передбачала використання низки паперів, які під-
тверджують віртуальну сплату податків. Створювалась фіктивна компанія, 
і у фіктивних паперах зазначалася переплата нею ПДВ. Згодом змовники 
отримували його відшкодування. У найбільш резонансній справі з податко-
вого шахрайства було засуджено й винесено вирок керівнику великого під-
розділу як платнику податку і заступнику міністра фінансів. Проте багато 
інших подібних схем шахрайства пройшли непомітними. 
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Проблеми з Податковим кодексом додавали напруження до загальної ат-
мосфери корупції та паралічу влади. Компанії були змушені обманювати, 
і майже всі підприємства вели подвійну бухгалтерію: одну для податкових 
органів, а другу – для обліку реального стану справ. Компанії, які були в 
немилості у податкових органів або не сплачували хабарі, стикалися з по-
стійними утисками і нерідко були змушені сплачувати набагато більше, ніж 
мали б за законом. 

Через розгул корупції зростала заборгованість держави по платежах за то-
вари та послуги, зарплат та пенсій. У 2003 році, за офіційними даними, по-
даткові надходження становили лише 14% валового внутрішнього продукту 
(ВВП), насправді ж (з урахуванням різних взаємозаліків) цей показник був ще 
меншим (близько 12% ВВП). Покриття видатків бюджету потребувало сумар-
них надходжень з усіх джерел в обсязі 1 млрд. ларі, а натомість фактично зби-
ралось лише 400 мільйонів. Спостерігалися регулярні зловживання коштами, 
які виділялися на роботу міністерств. Міністри витрачали значну частину 
свого часу на нерідко безрезультатні спроби пролобіювати питання виділення 
коштів у Міністра фінансів. А міністерствам, яким пощастило дістати згоду 
на виділення державних коштів, часто доводилося підкуповувати чиновників 
казначейства, аби ті зробили переказ коштів. Пенсіонери місяцями жили без 
пенсій. На момент приходу до влади нового Уряду заборгованість за пенсіями 
сягнула 1,5 року. Протягом багатьох місяців також накопичувалась заборго-
ваність за зарплатнею. Разом з іншими простроченими платежами загальний 
обсяг заборгованості перевищив 400 мільйонів ларі. Поняття державних фі-
нансів та податкової дисципліни були значною мірою відсутні. Загалом по-
даткова система була здебільшого зруйнована. Пан Баіндурашвілі зазначає: 
«Корупція не вкорінилася в культурі. Їй просто дозволили безконтрольно 
квітнути. Корупція стала нормою життя; цим займалися всі».

Антикорупційні реформи після 2003 р.

Пограбована казна, яка дісталася у спадок новому Уряду, стала суворою і 
прагматичною причиною для запровадження рішучих та негайних антико-
рупційних заходів. Нещодавно призначений Прем’єр-міністр Зураб Жванія 
запропонував Зурабу Ногаіделі стати Міністром фінансів на наступний день 
після відставки Президента Шеварднадзе. На аналіз ситуації не було часу, і, 
за його словами, хтось мав діяти вже тієї самої ночі. Для збільшення обсягу 
податкових надходжень Уряд застосував п’ятивекторний підхід, що перед-
бачав зміну способу мислення, зміну мотивації співробітників податкової 
служби, розширення податкової бази, спрощення податкового законодав-
ства, а також упорядкування податкового адміністрування.
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Зміна способу мислення

Першим кроком було оголошення і забезпечення дотримання політики жор-
сткого неприйняття корупції та боротьби з нею. Політика жорсткого неприй-
няття корупції та боротьби з нею вселялась у свідомість громадськості та 
державних службовців. Поліція завдала серйозного удару по відомим коруп-
ціонерам. Телевізійні новини транслювали репортажі примусового закриття 
озброєними поліцейськими підприємств, які порушували законодавство, і 
записи арештів чиновників колишнього Уряду та інших впливових осіб. Се-
ред заарештованих були Міністр енергетики й Міністр транспорту та зв’язку, 
Голова Контрольної палати, а також Голова Адміністрації цивільної авіації, 
керівник державної залізничної компанії, президент федерації футболу, пре-
зидент державної золотодобувної компанії і деякі олігархи.

Заарештовані могли купити собі свободу завдяки суперечливим угодам 
про визнання провини, які виходили за межі чинних на той час законів. Уряд 
вилучив значні ресурси у заарештованих, аби порожні казначейські рахун-
ки скарбниці зрештою почали поповнюватися. Одна з таких угод, яка була 
укладена з відомим бізнесменом, забезпечила надходження до державної 
скарбниці 14 млн. доларів США. Хоча ці заходи дозволяли заарештованим 
купувати свою свободу, було подано недвозначний сигнал про те, що навіть 
сильні світу цього будуть покарані і що толерантного ставлення до корупції 
більше не буде.

Були швидко прийняті нові закони із забезпечення реалізації політики 
жорстких заходів. Ці закони спрощували процедури арешту чиновників, пі-
дозрюваних у корупції, і передбачали конфіскацію їхнього майна, якщо вони 
не могли довести, що придбали його на законних підставах. Також напри-
кінці 2004 року Уряд схвалив закон про податкову амністію. Він надав право 
усім платникам податків, за винятком державних службовців, до кінця 2005 
року безперешкодно задекларувати всі незареєстровані активи. Заявлена 
власність легалізовувалась після того, як власники сплачували до бюджету 
1% від її загальної вартості.

Зміна системи мотивації співробітників податкової служби

Політика жорстких заходів торкнулась також співробітників податкової 
служби. Майже одразу ж перед урядовцями постала проблема неможливості 
звільнення та заміни всіх податківців, відповідальних за збирання податків та 
проведення перевірок, більшість з яких були корумповані з часів колишнього 
режиму. Негайною відповіддю на цю дилему стало позбавлення податківців 
будь-яких сумнівів, що правила гри змінилися. Пан Ногаіделі згадує зустріч 
зі співробітниками податкової служби в ніч свого призначення на посаду Мі-
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ністра фінансів. «Я дійсно не міг собі дозволити змінити керівництво подат-
кової служби тієї ночі. Я сказав їм, мовляв, вашу ефективність я оцінюватиму, 
не по тому, що ви робили в минулому, а по тому, що ви зробите протягом най-
ближчих місяців». Співробітники, які продовжували корупційну діяльність, 
суворо карались. Арешти й жорсткі вироки за корупційну діяльність подат-
ківців, відповідальних за збирання податків та проведення перевірок, швидко 
знизили рівень корупції. Пізніше з метою попередження корупції в податко-
вих органах були встановлені відеокамери. Зрештою, у приміщенні Міністер-
ства на одній зі стін було розміщено монітори, завдяки яким з’явилася змога 
спостерігати за всім тим, що відбувається в усіх податкових інспекціях в кра-
їні. Такі засоби спостереження зводили до мінімуму можливості податкових 
інспекторів неофіційно узгоджувати з платниками податків розмір їхніх по-
даткових зобов’язань. Були встановлені цільові обсяги податкових надход-
жень, забезпечення яких ретельно контролювалось. Нездатність податківців 
досягнути цільових показників мала для них серйозні наслідки. Зі зростан-
ням обсягів податкових надходжень суттєво зросли зарплатні податківців, і, 
відповідно, зникали стимули до хабарництва. Крок за кроком, упродовж двох 
років на роботу приймались нові, більш освічені і менш схильні до корупції 
кадри, які, зрештою, повністю оновили штат податкової служби.

Спрощення податкового кодексу та розширення податкової бази

Новий податковий кодекс прийнято у 2005 році. Його основними цілями 
були стимулювання економічного зростання, підвищення ефективності по-
даткової системи та розширення податкової бази. До того ж, запроваджені 
зміни мали антикорупційний вплив, адже було викорінено складну та заплу-
тану систему, яка була сприятливим середовищем для процвітання коруп-
ційних схем. Із запровадженням нового податкового кодексу було спрощено 
систему оподаткування, знижено податкові ставки та скасовано податки на 
забруднення, відчуження майна, гральний бізнес, туризм, рекламу та інші 
дрібні місцеві податки, які не приносили значних надходжень. Залишилося 
тільки 7 з 21 податків, а ставки багатьох з них були зменшені. Ставка соці-
ального внеску знизилася з 33% до 20%, а замість прогресивної ставки по-
датку на прибуток фізичних осіб (на заробітну платню), яка сягала 20%, було 
запроваджено фіксовану ставку на рівні 12%. ПДВ знизився з 20% до 18%. 
Ставки податків на прибуток і майно, акцизи на алкоголь, нафтопродукти, 
тютюн і автомобілі, а також ставки митних зборів залишились без змін.

Ставки оподаткування в подальшому зменшувались, через що у 2010 р. за 
відповідними рейтингами режим оподаткування у Грузії оцінювався як один 
з найбільш ліберальних у світі: сумарна ставка податку на доходи фізичних 
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осіб та соціального внеску дорівнювала 20%, ставка податку на прибуток – 
15%, а ПДВ – 18% (ставки усіх цих податків стали фіксованими). Зменшен-
ня податкових надходжень через зниження ставок оподаткування значною 
мірою компенсувались за рахунок розширення податкової бази, посилення 
податкової дисципліни, а також жорсткіших заходів зі стягнення податків, 
включно з високими зборами та штрафами за недотримання податкового за-
конодавства. Законодавчі зміни забезпечили ліквідацію більшості податко-
вих пільг і, таким чином, допомогли запровадити єдині й рівні умови для 
бізнесу, а також розширили базу оподаткування.

Також було запроваджено заходи з викорінення «квітучої» тіньової еко-
номіки та розширення податкової бази. Суперечливою темою стала заборона 
діяльності малих вуличних торговців, які не мали ліцензії, працювали неофі-
ційно і не сплачували жодних податків. На знак протесту проти цього заходу 
на вулиці вийшла армія незадоволених, адже у багатьох випадках це було 
для них єдиним джерелом доходів. Проте виступи торговців не мали значної 
суспільної підтримки, натомість їх зникнення полегшило дорожній рух, до-
зволило підтримувати вулиці у чистоті, а також сприяло збільшенню кіль-
кості цілком легальних невеличких крамниць, які надавали набагато якісніші 
послуги у більш прийнятних санітарних умовах. 

Іншим суперечливим заходом було запровадження обов’язкового при-
дбання та використання у кожній комерційній установі електронних касових 
апаратів, які фіксували ПДВ за кожною проведеною операцією. Бізнес не 
хотів купувати досить дороге устаткування і відмовлявся від реєстрації усіх 
без винятку операцій. Проте, незважаючи на заперечення, не було жодних 
компромісів чи винятків, а заходи із забезпечення виконання цієї норми за-
лишилися жорсткими. Податкова служба розсилала по всій країні підстав-
них клієнтів, найчастіше пенсіонерів та вагітних жінок, які перевіряли від-
повідність новим вимогам. Магазини, які не встановили електронні касові 
апарати або не видавали чеки, піддавалися серйозним штрафам, розмір яких 
збільшувався у разі виявлення повторного порушення. Зрештою, нові прави-
ла були прийняті, але тільки тому, що ніхто не мав жодних пільг на тлі одна-
кового ставлення до всіх.

Упорядкування адміністрування податків

Разом зі спрощенням податкового кодексу Уряд прагнув полегшити подан-
ня платниками податкової звітності та сплату податків, аби покращити біз-
нес-клімат та знизити рівень корупції. Подання податкових декларацій було 
спрощено завдяки відтермінуванню останньої дати до 15 числа кожного 
місяця. Новий кодекс також скасував колись обов’язковий щорічний подат-
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ковий аудит. За відсутності прибутку декларування поточної кредиторської 
заборгованості також стало необов’язковим. Були поєднані форми звітності 
за прибутковим податком та соціальним внеском, спрощено процес сплати 
податку на майно завдяки ліквідації двохвідсоткового податку на відчуження 
майна, який раніше сплачували покупці. 

Подання звітів в електронній формі стало однією з перших електронних 
систем, запропонованих бізнес-спільноті. Подання звітності вручну (на па-
перовому носії) часто вимагало відвідування різних служб для сплати різних 
податків, що розширювало можливості для хабарів. Аби усунути їх, у 2007 
році Уряд створив електронну систему звітування, яка мінімізувала безпо-
середню взаємодію між платниками податків та податківцями.

Перехід до електронної системи подання звітності спочатку наражався на 
опір з боку підприємств, які звикли до практики подвійного бухгалтерського 
обліку, бухгалтерів, які боялися втратити роботу, та тих, хто не хотів кидати 
звичне й навчатися новому. Проте Уряд підтримував впровадження цієї сис-
теми. У листопаді 2009 року відповідне відомство – це був неофіційний і до-
сить суперечливий крок – просто перестало приймати податкові декларації 
у паперовій формі. Як наслідок, протягом 2010 року кількість суб’єктів опо-
даткування, які подають податкову звітність в електронній формі, швидко 
зростала. При цьому вже за кілька місяців нових правил звітування дотри-
мувались вже приблизно 80% платників податків (див. рис. 3.1). Уряд також 
надав можливість ставати на податковий облік та подавати податкові декла-
рації за допомогою Інтернет-інтерфейсу. 

Уряд запровадив спрощену електронну систему взяття на податковий об-
лік, спрощені вимоги до документації щодо сплати ПДВ, спрощений порядок 
перерахування податкових платежів через банки. Це забезпечувало швид-
кість зарахування коштів на казначейські рахунки, а також гарантувало точну 
реєстрацію надходжень у базі даних податкової служби, надавало платникам 
податків, які подавали звітність в електронній формі, доступ до свого обліко-
вого запису в режимі онлайн через Інтернет. Також було досягнуто значного 
прогресу у реформуванні вимог до бухгалтерського обліку підприємств. 

Урядом було запроваджено управління податковими аудитами на засадах 
аналізу ризиків. Відповідно до цього підходу увага податкової служби зо-
середжувалась на конкретних економічних агентах, виходячи з комплексу 
встановлених критеріїв, а не на вибірковій перевірці довільно обраних осіб 
чи компаній. Відсоток перевірок довільно обраних компаній впав з 70% у 
2009 р. до 35% у 2010 р. та зрештою був зведений до нуля у 2011 р. Усві-
домлюючи брак внутрішніх ресурсів, у 2011 році Уряд прийняв рішення до-
зволити компаніям залучати послуги приватних аудиторів для проведення 
податкових аудитів.
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Рисунок 3.1.  Податкова звітність, що подається в електронній формі: абсолютні та 
відносні показники за період з січня 2009 р. по вересень 2010 р.

Джерело: Служба доходів Міністерства фінансів Грузії.

Аби забезпечити розгляд скарг платників податків, кількість яких на сьо-
годні перевищує 2000 на рік, було запроваджено двоступеневий адміністра-
тивний механізм врегулювання суперечок. Приблизно 30% усіх скарг вдавало-
ся врегулювати вже на першому етапі – у рамках розгляду справи юридичною 
службою центрального апарату податкової служби. Суперечки, які не вдава-
лося розв’язати, передавалися на розгляд комісії з вирішення спорів на чолі 
з Міністром фінансів або до суду. До завершення розгляду справи платники 
податків мають право не платити суму податку, яка є предметом спору.

Результати

Реформа системи оподаткування збільшила податкові надходження і, тим са-
мим, забезпечила наявність фінансового ресурсу для надання більш якісних 
послуг. Крім того, зменшення податкового тягаря та послаблення корупцій-
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ного тиску на громадян стимулювали зростання кількості новостворюваних 
підприємств. Як і в інших секторах, ключем до успіху була система підви-
щення відповідальності та підзвітності. 

Збільшення податкових надходжень

У період між 2003 і 2011 рр. спостерігалося відчутне зростання податкових 
надходжень у номінальному виразі за всіма видами податків. При цьому най-
більше зростання зафіксовано за податком на прибуток (у шість разів), ПДВ 
та акцизними зборами (більш ніж у п’ять разів), податком на доходи громадян 
та податком на майно (у три рази). Таке розширення податкової бази є особли-
во вражаючим на тлі різкого зниження ставок оподаткування. На здатності 
суб’єктів господарювання виконувати свої податкові зобов’язання негативно 
позначилися військовий конфлікт 2008 року та світова фінансова криза, проте 
вже у 2011 р. рівень податкових надходжень повністю відновився.

Кардинальна зміна ситуації із податковими надходженнями була особли-
во важливою у перші дні після Революції троянд. Завдяки їх збільшенню 
вже до кінця 2004 р. Уряд спромігся зробити те, що ніколи не вдавалося по-
передникам, – погасити усі борги з пенсій та зарплат. До квітня податкові 
надходження цілком покрили видатки бюджету за відповідний місяць, а на-
прикінці червня Парламенту було запропоновано внести зміни до бюджету 
та схвалити використання профіциту бюджету у розмірі 200 мільйонів ларі 
на відновлення енергетичного сектору. До кінця 2004 року співвідношення 
надходжень від податків до ВВП зросло з 12% до 20% ВВП і зрештою до-
сягнуло 26% у 2007 р. (див. рис. 3.2).
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Рисунок 3.2. Збільшення податкових надходжень у 2003-2011 роках.

Джерело: Міністерство фінансів Грузії.
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Зменшення податкового і корупційного тягара

У 2009 році, за даними журналу «Форбс» (Forbes, 2009 р.), Грузія посіла 
четверте місце в світі серед країн з найменшим податковим навантаженням 
на бізнес, поступаючись лише Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам і 
спеціальному адміністративному району Гонконг (Китай). Непрямі податки 
на вартість робочої сили визначаються як відносне податкове навантажен-
ня, що припадає на кожного найнятого співробітника. У країнах Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку цей показник в середньому 
становить близько 36% – набагато більше, ніж у Грузії (20%). За показни-
ком сплати податків у різних країнах світу, що підраховується у рейтингу 
«Легкості ведення бізнесу» (Doing Business), Грузія піднялася зі 110 місця 
у 2005 р. до 39-го у 2012 р. За результатами Регіонального дослідження ді-
лового середовища та ефективності підприємств (Business Environment and 
Enterprise Performance Survey, BEEPS) у 2008 р. лише 3% компаній у Грузії 
повідомили про часті випадки хабарництва, пов’язаного з оподаткуванням, 
що набагато менше, ніж у країнах Європи та Центральної Азії (9%), та в 
середньому по СНД (18%). Ці показники свідчать про значне поліпшення 
ситуації порівняно з 2005 р., коли 13% компаній повідомили про корупцію 
у податковій системі.

Збільшення кількості нових підприємств

Зменшення кількості податків та зниження ставок оподаткування, а також 
різке скорочення розміру мінімального статутного фонду (з 2000 до 200 
ларі) стало поштовхом до створення нових підприємств. Порівняно з при-
близно 205 тисячами компаній у 2003 р. вже у березні 2011 року у Грузії 
було загалом зареєстровано понад 350 тисяч реально функціонуючих під-
приємств. Також багато бізнесу вийшло з тіні, легалізувало свою діяльність 
і почало повідомляти про фактичну чисельність працівників та справжні 
обсяги виробництва.

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Успіх реформ у сфері оподаткування значною мірою пов’язаний зі збільшен-
ням відповідальності і підзвітності у відносинах між принципалами та їх 
агентами (див. рис. 3.3). Внесені зміни до податкового кодексу та інших зако-
нодавчих актів у сфері оподаткування відповідали очікуванням суспільства 
щодо ставок оподаткування, простоти відповідних процедур і справедливос-
ті загалом. За нової системи податкова служба (агент) надає послуги високої 
якості з використанням провідних технологій, зокрема системи підготовки 
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та подання звітності та декларацій в електронному вигляді, простої проце-
дури взяття на облік, податкових аудитів на засадах оцінювання ризиків та 
системи оскарження рішень податкових органів. Клієнт (платник податків) 
переконаний, що податки повинні сплачуватись. Загальне податкове наван-
таження є керованим, і Уряд має ширші можливості для забезпечення сус-
пільного блага, ніж це було до реформи.

Уряд

Податкові
органи

Громадяни/
фірми

• Запровадження чіткого та прозорого 
режиму оподаткування

• Введення потужних стимулів для дотримання 
закону та відсутність стимулів для недотримання

• Введення в дію системи врегулювання суперечок
• Створення системи електронної звітності й сплати 

податків; зменшення кількості особистих контактів 
між платниками податків та чиновниками

• Громадяни вимагають простішої 
та більш справедливої податкової 
системи із нижчими ставками

• Бізнес-асоціації забезпечують 
зворотний зв'язок

• Встановлюється довіра до Уряду
• Починається діалог 

з громадськістю

• Прийняття чіткого та простого 
податкового кодексу 

• Посилення відповідальності
• Нові кадри та новітні технології, 

запровадження нової системи 
стимулювання 

Рисунок 3.3. Система відповідальності та підзвітності у сфері оподаткування.

Джерело: Автори.

Висновки

Від самого початку керівники Уряду сходились на думці, що збільшення 
податкових надходжень є наріжним каменем відновлення держави. Вони 
усвідомили, що збільшення доходів бюджету вимагає значного спрощення 
системи оподаткування та наявності засобів забезпечення дотримання зако-
нодавства. Вони бажали мати систему, яка, з одного боку, забезпечувала б 
надходження податків, а з іншого – сприяла б розвиткові бізнесу та еконо-
мічному зростанню. Від самого початку формувалася довіра громадськості 
через гучні арешти і примусову зміну поведінки податківців, які раніше чи-
нили корупційні дії. Іноземні консультанти з питань оподаткування, залуче-
ні коштом організацій-донорів, допомогли модернізувати податкову службу 



36  Боротьба з корупцією у сфері державних послуг

і послуги, що надаються, але багато нововведень та технологічних рішень 
були розроблені власними зусиллями. Як і скрізь в Уряді, новітні технології 
використовувались з метою підвищення ефективності та звуження можли-
востей для корупції.

На порядку денному, як і завжди, залишається питання забезпечення ста-
лості покращень у сфері податкових зборів. Політики мають і надалі зміц-
нювати адміністрування податків та укорінювати нову культуру державної 
служби, аби забезпечити довіру до об’єктивного застосування податкового 
законодавства. Час від часу, адміністрування податків вважалося агресив-
ним та навіть свавільним. Запровадження нових інституційних механізмів 
із розв’язання цих питань, як-от, наприклад, процедури оскарження та комі-
сії з вирішення спорів, до складу якої входять представники громадянського 
суспільства, є кроками на шляху зміцнення відповідальності та підзвітності.
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Упорядкування митної справи

Стан справ у 2003 р.

Ще одним бастіоном корупції була митниця. Кордони не контролювалися 
як належно та не передбачали жодного захисту. Хабарництво і контрабан-
да були правилом, а не винятком. За хабар будь-хто міг провезти з собою в 
країну будь-який вантаж і продати його без митної декларації та без спла-
ти митних зборів. Контрабандисти приходили пішки або їздили машиною 
чи вантажівкою з мішками джинсів з Туреччини чи продуктами харчування 
та паливом з Росії. З імпортом наркотиків, вибухових речовин і зброї було 
складніше (і це вимагало більших хабарів), проте ввозилося практично все, 
що тільки можна було ввезти.

Отримання посади митника не передбачало працевлаштування на кон-
курсних засадах чи перевірку кваліфікації. Натомість майбутні співробіт-
ники митниці підкуповували чиновників для отримання відповідних посад. 
При цьому вартість деяких з них сягала 10000 доларів США. «Придбання» 
посади митника було ефективною інвестицією з коротким терміном окуп-
ності, про що свідчать палацові будинки багатьом митників з офіційно низь-
кою заробітною платнею. 

Хоча Митний кодекс був прийнятий на початку 1990-х років, забезпечен-
ня його виконання залишилося на низькому рівні, і по суті він лише сприяв 
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розгулу корупції. З огляду на наявність 16 різних категорій (груп) товарів, 
було багато митних ставок, розмір яких варіював від 0 до 30%. Це створю-
вало складну систему, в якій митники могли зловживати своєю владою і ви-
магати хабарі. Додаткові можливості для хабарництва створювали численні 
винятки із загальних правил.

Корупція знаходила своє віддзеркалення у дуже низькому рівні митних 
зборів. Незважаючи на те що середній тариф був вище 20%, митні збори 
становили менше 1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), а рівень 
доходів митниці у Грузії був одним з найнижчих серед країн регіону.

Антикорупційні реформи після 2003 р.

Митна реформа була ані легкою, ані швидкою. За словами колишнього Міні-
стра фінансів пана Кахи Баіндурашвілі, її було завершено лише у 2010 році. 
Навіть Президент Саакашвілі був здивований кінцевим успіхом реформ. «На 
початку я думав, митниця безнадійна, – говорить він. – Але зараз я змінив 
свою думку». Врешті-решт, митна реформа стала всеосяжною і охопила вне-
сення змін до законодавства, розбудову кадрового та інституційного потен-
ціалу, зміни у системах та інфраструктурі. Реформування було уривчастим, з 
численними провалами на етапі впровадження.

Посилення та спрощення митного законодавства

Одним з перших завдань для нового Уряду була розробка нового Митного 
кодексу. Він поставив собі за мету зробити це упродовж року – у термін, 
який, на думку деяких запрошених міжнародних експертів, був нереальним. 
Уряд був змушений демонструвати швидкі результати і не міг чекати. Зре-
штою, план втілення реформ був сформований здебільшого власними зусил-
лями Уряду Грузії та місцевих спеціалістів.

Новий закон про митні тарифи набрав чинності у вересні 2006 року. Ним 
було ліквідовано 16 митних ставок і, натомість, запроваджено нульову став-
ку для 86% імпорту та дві інші ставки (5% і 12%) для обмеженого кола то-
варів, як-от, наприклад, сільськогосподарської продукції (з метою захисту 
грузинських фермерів). Також закон прирівняв країни, які ще не вступили в 
СОТ, до членів цієї міжнародної організації, а отже зрозумілі та низькі тари-
фи митних зборів стали однаковими для всіх. Система ліцензування імпорту 
була спрощена у 2005 році, коли кількість необхідних ліцензій на імпорт і 
експорт була скорочена з 14 основних груп до 8, а ліцензування проводилось 
лише з метою забезпечення охорони здоров’я населення, охорони навколиш-
нього середовища та національної безпеки (СОТ, 2010 р.).
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До Митного кодексу було внесено низку змін у 2009 р., а також в рамках по-
даткової реформи у 2010 р. Зміни, які ще більше спростили митні процедури, 
забезпечили досягнення таких результатів:

• створення єдиної державної служби доходів, яка об’єднала податкові та 
митні органи і стала сприяти використанню єдиної системи ідентифікації 
й обміну даними;

• скорочення кількості документів, необхідних для митного оформлення 
(за винятком портової діяльності), до чотирьох основних: декларація, на-
кладна, довіреність, комерційний рахунок-фактура;

• зменшення кількості документів, необхідних для експорту, до двох (екс-
портна декларація і транспортний документ);

• введення системи управління ризиками, яка дозволяє митним службам 
робити цільові перевірки менш ніж 10% усіх вантажів.

Заміна та мотивація персоналу

Реформатори визнавали, що упорядкована правова база не призведе до 
жодних зрушень без серйозних змін у штатному розкладі та мотивації спів-
робітників митниці. Більшість митників були корупціонерами і підлягали 
звільненню. Зробити це виявилося нелегко, адже чинився потужний полі-
тичний тиск на захист багатьох з них. Спочатку було проведено спеціальне 
навчання для чинних митників з надією, що вони припинять брати хабарі. 
Проте, за словами пана Зураба Антелідзе, який очолював митну службу у 
перші роки після Революції троянд, «розуміння того, що правила і стандар-
ти змінилися, а корупція більше неприйнятна, прийшло не одразу». Отже, 
увагу було перенесено на залучення нових кадрів. Близько 80% посадових 
осіб митних органів врешті-решт підпали під звільнення, а їм на зміну при-
йшли молоді недосвідчені співробітники.

Нові митники в обов’язковому порядку прослухали ґрунтовний шес-
тимісячний навчальний курс. Наприкінці навчання відбувалося тестуван-
ня, і лише найкращим було дозволено проходити стажування у пунктах 
митного контролю. Підвищення зарплати митника з 30 до 800 ларі на мі-
сяць за період із 2003 до 2005 р. значно спростило залучення ефективних 
кадрів.
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Зміна середовища

Відбір та навчання нових співробітників і підвищення їх зарплатні все ж 
були недостатніми для викорінення корупції. Також було необхідно зміни-
ти інфраструктуру пунктів митного контролю. Першим у травні 2005 року 
контрольно-пропускним пунктом, який було відремонтовано, оснащено но-
вим обладнанням та укомплектовано співробітниками після навчання, став 
пост на Червоному мості на кордоні з Азербайджаном. Останні контрольно-
пропускні пункти відновлені у 2010 році.

У якості експерименту головний митник пан Антелідзе спробував по-
рівняти результативність новобранців, відряджених до відновленого посту 
на Червоному мості, з іншою групою новобранців, які були спрямовані на 
пункт митного контролю без нового обладнання, систем та процедур. Вияви-
лося, що група, направлена на старий пункт митного контролю, на відміну 
від митників на новому КПП, перейняла корупційні звички старих митників. 
«Немає значення, кого ви наймаєте, – важливим є середовище. Ми дізна-
лися, що нам потрібно змінити не тільки акторів, але й сцену», – зазначає 
пан Вахтанг Лежава, головний радник Прем’єр-міністра. Ключем до змін у 
середовищі на пунктах митного контролю стало запровадження жорсткого 
неприйняття корупції та боротьби із нею. Аби прищепити колективну від-
повідальність за боротьбу з корупцією, коли на отриманні хабара попадався 
один митник – каралася вся зміна. 

Але навіть цього було недостатньо, щоб позбавитися корупції у митній 
службі. Було необхідно змінити також менталітет торговців, які продовжува-
ли пропонувати хабарі посадовим особам митних органів. З метою прибор-
кання хабарництва посадові особи митниці розміщували на пунктах митного 
контролю оголошення кількома мовами про те, що будь-яка спроба підкупу 
співробітника митних органів Грузії буде суворо покарана, незалежно від на-
ціональності. Десятки громадян сусідніх країн, спіймані на спробі підкупу 
митників, арештовувались, отримували штрафи і засуджувались до кількох 
днів ув’язнення. На короткий час цей захід викликав дипломатичний скан-
дал, але він досяг очікуваних результатів. Інформація про те, що середовище 
дійсно змінилося, і грузинських митників вже не варто намагатися підкупи-
ти, поширювалась швидко.

Реформування інституцій

Інституційний хаос на кордоні, який успадкував новий Уряд, сповільнював 
реформу митної справи. На пунктах митного контролю одночасно працюва-
ло дев’ять різних служб. Усі вони були корумпованими та готовими вступити 
у змову з метою отримання хабара з усіх, хто намагався перетнути кордон. 
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Новому Урядові поступово вдалося скоротити кількість служб на кордоні 
до двох: одна з них була підпорядкована Міністерству внутрішніх справ і 
забезпечувала прикордонний паспортний контроль, а інша була відповідаль-
на за митну справу при Міністерстві фінансів. Та навіть ці заходи були не-
достатніми аж до 2008 року, коли патрульна поліція замінила корумповану 
прикордонну поліцію, відповідальну за паспортний контроль. І хоча ці дві 
служби належали до різних міністерств, вони тісно співпрацювали в логісти-
ці та обміні електронними базами даних. Співробітники обох служб спільно 
виконували увесь комплекс функцій, і це означало, що митники могли здій-
снювати паспортний контроль, а імміграційна служба могла опрацьовувати 
митні документи. У 2009 році митна служба була об’єднана з податковою в 
єдину службу державних доходів.

Перші рішучі дії із жорсткого неприйняття корупції та боротьби з нею 
знизили рівень хабарництва, проте це не означало автоматичне скорочен-
ня часу, що витрачався на перетин кордону. На початку новостворена фі-
нансова поліція перебувала в пунктах митного контролю та здійснювала 
нагляд за роботою митників, дотриманням ними законів та забезпеченням 
своєчасного усунення помилок. Політика жорсткого неприйняття корупції 
та боротьби з нею передбачала, що немає різниці між дрібними помилка-
ми і кримінальними злочинами: будь-що могло призвести до тюремного 
ув’язнення або високого штрафу. У 2008 році, після встановлення камер 
спостереження, фінансова поліція перестала здійснювати нагляд на мит-
них пунктах. 

Архаїчні процедури поглиблювали труднощі при перетині кордону. На-
приклад, серйозну проблему становила оцінка товарів для цілей оподат-
кування. У більшості випадків вартість товару, заявлена імпортерами у 
рахунку-фактурі, суттєво відрізнялась від реальної вартості. Митник мав 
право на свій власний розсуд оцінювати товари із використанням методів, 
які багато імпортерів вважали несправедливими. Спочатку бази даних вар-
тості товарів і методи оцінювання не були достатньо розвинутими для того, 
щоб забезпечити вибірковість і об’єктивність оцінки. Відсутність адекват-
них процедур разом з пильною увагою фінансової поліції часто сповіль-
нювала митне оформлення та призводила до виникнення величезних черг. 
Співробітники відкривали кожну валізу, що перетинала кордон, та стягу-
вали завищені митні збори. Тоді навіть ходив жарт про те, що якщо у вас 
є пара шкарпеток, то, на думку митників, одна з них обов’язково призна-
чалася для продажу.

Суворе дотримання правил іноді створювало великі проблеми. Напри-
клад, у 2004 році імпортери почали застосовувати процедури 1990-х років, 
відповідно до яких вони мали право ввозити до країни до 20 кілограмів то-
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варів одного типу без проходження усіх митних процедур та повного опо-
даткування. Це призводило до масштабних зловживань, адже імпортери роз-
діляли свої поставки на велику кількість 20-кілограмових партій і наймали 
місцевих жителів за 2-3 ларі, аби ті перетнули з ними кордон. Іноді місцеве 
населення допомагало контрабандистам, створюючи заворушення, щоб від-
вернути увагу фінансової поліції. У відповідь митники проводили ще більш 
ретельні перевірки та ще жорсткіший паспортний контроль. Проте такий 
суворий підхід призводив до непорозумінь, які переростали у конфронта-
ції. Були спроби закріпити захист державного кордону за фінансовою полі-
цією та навіть спеціальним загоном Міністерства внутрішніх справ. Але це 
не зупиняло тих, хто перетинав кордон, і часом спалахували бійки. Пошук 
контрабандних товарів призводив до утворення довжелезних черг, через що 
очікування митного оформлення на кордоні розтягувалось для імпортерів 
із фурами до одного тижня. Ці затримки викликали незадоволення новою 
системою. Ставало зрозумілим, що більше ввозити товари до Грузії контра-
бандним шляхом неможливо, але разом із тим зростала й кількість скарг на 
недоброзичливе ставлення митників.

Уряд поступово запроваджував інституційні зміни, що дозволило спочат-
ку зменшити, а згодом і повністю усунути черги. З метою мінімізації безпо-
середньої взаємодії між митниками та торговцями було запроваджено прак-
тику «єдиного вікна». За старої системи імпортерам доводилося звертатися 
до різних вікон митної служби для оформлення товару. Із запровадженням 
«єдиного вікна» вони отримували всі потрібні документи в одному місці. До-
кументи отримували номер та оброблювались в бек-офісах, де спілкування 
між імпортером та митним службовцем було неможливим. Цей підхід ско-
ротив кількість процедур із митного очищення, прискорив процес митного 
оформлення загалом, а також обмежив можливості для корупції.

Додаткові удосконалення системи були здійснені у 2009 році завдяки 
впровадженню автоматизованої системи управління ризиками, яка класифі-
кує імпортерів за категоріями ризику на основі 15 критеріїв. Клієнти, які 
належать до категорії низького ризику, швидко проходять митний контроль, 
– і це спрощує обробку черги та зменшує упередженість з боку митників. 
Система зменшила частку осіб, які мали перетинати кордон через червоний 
коридор під жорсткішим наглядом з 15% у червні 2009 року до лише 7% 
у червні 2011 року. Програма управління ризиками також містить критерії 
відбору декларацій для вибіркових перевірок, які проводяться із 1-2% усіх 
поданих декларацій.

Створення трьох зон митного контролю у 2010 році ще більш удоскона-
лило процес митного оформлення, знизило кількість процедур, зменшило 
час, що витрачається на обробку документів, і підвищило рівень задоволе-
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ності клієнтів. Також були запроваджені електронне декларування і розши-
рені декларації. Відтепер митне оформлення не відбувається на кордоні. Для 
транзитних вантажів посадова особа, відповідальна за митне оформлення 
(співробітник служби міграційного контролю або митник), перевіряє пас-
порт водія, транзитні документи і пломби на вантажівці. Якщо все гаразд, 
вантажівка відпускається за лічені хвилини. Для товарів, імпортованих з ме-
тою кінцевого споживання на території Грузії, вантажівки відправляються 
у відповідну зону митного оформлення або, у випадку подання розширеної 
декларації, безпосередньо до місця розташування імпортера, де й опрацьо-
вуються документи.

До реформи торговці звертались по допомогу до приватних митних 
брокерів та експедиторів для проходження митних процедур та надан-
ня складських приміщень (як це роблять у більшості країн). Багато хто 
з приватних брокерів були митниками, яких звільнили через можливе 
відродження корупції у системі. Аби впоратися з проблемою, Уряд роз-
ширив втручання держави, хоча і в більш сприятливій для бізнесу фор-
мі. Спочатку реформи передбачали, що послуги приватних брокерських 
компаній будуть усунуті з ринку; проте з огляду на реакцію приватного 
сектору інституція приватних брокерів була збережена. Цей новий підхід 
був позитивно сприйнятий як грузинськими бізнесменами, так і їх іно-
земними торговими партнерами.

Результати

На сьогодні митна служба Грузії має інфраструктуру за останнім словом 
техніки та забезпечує надання послуг високого рівня, які орієнтовані на 
клієнта, а також характеризується упорядкованим митним оформленням і 
успішною реалізацією комплексних підходів із управління кордоном, та-
ких як, наприклад, перехресне призначення прикордонних службовців, 
взаємне делегування повноважень між різними прикордонними службами 
та спільне використання даних. Корупція, яка нещодавно була широко роз-
повсюджена серед співробітників митної та інших прикордонних служб, 
вже взята під контроль. Скрізь запроваджено політику жорсткого непри-
йняття корупції та боротьби з нею. Посадові особи дотримуються прин-
ципів прозорості й чесності, а операційне середовище звузило можливості 
для отримання хабарів.

Процес реформування тривав майже сім років і мав труднощі й невдачі. 
Успіху як у боротьбі з корупцією, так і у підвищенні ефективності обслуго-
вування, було досягнуто тільки після проведення усіх кадрових, інституцій-
них, інфраструктурних, а також системних змін. «До цього часу, – зазначає 
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колишній Міністр фінансів Баіндурашвілі, – неповністю реформована систе-
ма як восьминіг загортала усіх у щупальця корупції».

Підвищення загальної ефективності

Реформа значно лібералізувала торгівлю: до 2010 року Грузія була п’ятою 
країною в світі за рівнем середнього митного тарифу серед 181 країн і мала 
найнижчі бар’єри для торгівлі у своєму регіоні (Європа та Центральна Азія) 
та у своїй категорії країн за рівнем доходів (з рівнем доходів, нижчим за се-
редній). Частка товарів з нульовою тарифною ставкою (86%) є найвищою 
в регіоні і однією з найбільших у категорії країн із рівнем доходів, нижчим 
за середній. Грузія посідає третє місце за індексом Генеральної угоди про 
тарифи і торгівлю із виконання домовленостей щодо лібералізації багатосто-
ронніх послуг (Світовий банк, 2010а). Обсяги торгівлі різко зросли, а разом 
з ними і митні збори (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Деякі показники діяльності митної служби у 2003-2010 роках

Показник 2003 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Обсяг зборів (мільйонів доларів) 202 1199 958 908

Чисельність персоналу 1320 969 1101 1168

Сумарна річна кількість декларацій 75252 204556 162353 183862

Співвідношення обсягу зборів до 
чисельності персоналу 153530 1237358 870118 777397

Обсяг торгівлі (млн.) 1603 7901 5840 6602

Співвідношення кількості декларацій до 
чисельності персоналу 57 211 147 157

Джерело: Розрахунки співробітників Світового банку, що ґрунтуються на даних Міністерства фінансів.

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Від самого початку Уряд дав чітко зрозуміти, що не терпітиме корупцію та 
вживатиме жорстких заходів проти неї. Були ухвалені нормативно-право-
ві акти з лібералізації торговельного режиму, запроваджено кадрові зміни 
та підвищено вмотивованість співробітників (див. рис. 4.1). Інституційні, 
системні зміни та удосконалення інфраструктури зайняли більше часу, ніж 
очікувалось, з огляду на політичні причини та значний обсяг витрат. Про-
те всі вони були частиною комплексу заходів із боротьби з корупцією на 
митниці.
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Уряд

Митна службаГромадяни/
фірми

• Спрощення митних ставок та  
процедур митного оформлення

• Скорочення кількості перевірок, 
обмеження числа контактів віч-на-віч між 
громадянами та державними службовцями

• Підвищення якості обслуговування

• Уряд займає недвозначну 
позицію щодо дотримання 
митних правил

• Уряд змінює та спрощує 
процедури, у тому числі 
ґрунтуючись на зворотному 
зв’язку з імпортерами 
та експортерами

• Затвердження політики 
жорсткого неприйняття корупції 

• Покращення митного законодавства
• Спрощення митних ставок
• Підвищення зарплатні митників, 

залучення нових кадрів
• Нова інфраструктура  та системи

Рисунок 4.1. Система відповідальності та підзвітності у митній справі.

Джерело: Автори.

Висновки

Завзятість у підтримці політики жорсткого неприйняття корупції та бороть-
би з нею стала ключем до успіху митної реформи, яка включала спрощен-
ня режиму імпорту, модернізацію процедур і трансформацію послуг митної 
служби. Відновлення довіри зайняло більше часу, ніж в інших сферах, але 
наполегливість Уряду зрештою окупилася. Важливу роль відіграли підбір та 
навчання нових співробітників, підвищення зарплати та значні інвестиції в 
нові технології та обладнання. Але в основі успіху були інституційні зміни, 
які змінили систему стимулів та правила гри, а також допомогли зміцнили 
підзвітність і відповідальність, необхідні для забезпечення сталості реформ.
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Р ОЗ Д І Л  5

Забезпечення надійного 
енергопостачання

Стан справ у 2003 р.

У 2000 р. енергетична галузь Грузії була на межі колапсу. За десятиріччя не-
ефективного фінансового управління, закоренілої корупції та навіть саботажу 
з боку електростанцій більша частина країни у буквальному сенсі цих слів 
жила у темряві. Незважаючи на те, що лінії електропередач простягалися на-
віть до віддалених гірських поселень і забезпечували під’єднання 95% насе-
лення, жодна частина країни не мала цілодобового електропостачання, а деякі 
райони цілими днями залишалися без електроенергії. Навіть у Тбілісі електро-
постачання забезпечувалось у середньому лише протягом семи годин на добу. 

Електроенергія традиційно постачалася завдяки місцевій гідроелектрич-
ній та тепловій генерації, а також за рахунок імпорту з країн колишнього 
Радянського Союзу. Грузія генерувала забагато електроенергії влітку, коли 
ріки наповнювалися талими водами і стікали з покритих снігом Кавказьких 
гір. За радянської влади Грузія експортувала надлишки електроенергії через 
об’єднану всесоюзну мережу в обмін на її імпорт взимку. Після здобуття не-
залежності продажі надлишкової електроенергії влітку стали ненадійними 
через недостатні обсяги постачання та проблеми з платежами. 
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Порівняно з 1990-ми роками у 2000 р. обсяг виробництва електроенергії 
впав приблизно удвічі. Деякі генеруючі потужності були повністю зламани-
ми і не постачали електроенергію. Робота решти була вкрай нестабільною, 
що призводило до частих всезагальних відключень, через які життя по всій 
Грузії зупинялося. Через ненадійність енергопостачання небезпечно було на-
віть їздити у метро, адже поїзди підземки зупинялися у цілковитій темряві, 
коли єдиним джерелом світла залишались аварійні вогні, що їх освітлювали. 
Ситуація була настільки безнадійною, що демонстранти у Тбілісі протесту-
вали не проти відключень як таких, а лише висували вимогу завчасно пові-
домляти про відновлення електропостачання.

Нестача електроенергії також була наслідком невдалого управління та 
розкрадання. Неточне визначення обсягів споживання, хаотична систе-
ма виставлення рахунків, несплати багатьма споживачами призводили до 
дефіциту коштів, необхідних для експлуатації та поточного ремонту об-
ладнання. Крадіжки електроенергії були повсюдними. До одного стовпа 
незаконно під’єднувались сотні дротів, які забезпечували надійне елек-
тропостачання до сусідніх будинків та підприємств. Розповсюдженими 
були крадіжки електроенергії з ліній електропередач, які забезпечували 
живлення лікарень, станцій метро, фабрик і навіть з сусідських електро-
генераторів. 

Корупція пронизувала усі етапи електропостачання, включно з генераці-
єю, передачею, постачанням гуртовим та роздрібним споживачам. Керівники 
енергетичних компаній укладали секретні контракти на імпорт за зачинени-
ми дверима, і нерідко у схемах імпорту були задіяні численні посередни-
ки. Компанії, які насправді постачали електроенергію, ціна та інші умови 
контрактів практично ніколи не розголошувались. Керівництво міністерств 
повсякчас збувало на чорному ринку дизельне пальне, яке призначалося для 
електростанцій у зимовий період. Часто споживачі давали хабарі співробіт-
никам енергетичних компаній, аби ті забезпечили їм нижчі тарифи, зробили 
безкоштовне підключення або під’єднали їх домівку до ліній електропередач 
місцевої лікарні чи заводу; дехто наражався на ризик електричного удару 
через спроби самостійного підключення. Аби залишитись на своїх посадах, 
співробітники комунальних підприємств давали хабарі своїм керівникам. 
Надходження коштів становило лише 20-25% від загального обсягу електро-
енергії, яка підлягала оплаті. 

Платіжна дисципліна також страждала через відсутність засобів обліку, 
успадковану від Радянського Союзу, розчарування та незадоволення нена-
дійними послугами, а також хаотичні процедури виставлення рахунків. По-
стачальники електроенергії не завжди надавали квитанції та не вели облік 
усіх транзакцій. Ті, хто отримував квитанції, обов’язково зберігали їх, адже 
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за відсутності систем обліку постачальники вважали, що споживачі не спла-
чували за своїми рахунками, та виставляли їх повторно. 

Корупція позбавляла коштів енергетичний сектор та призводила до по-
всякденної несплати податків з боку постачальників електроенергії. Підпри-
ємства енергетичного сектору мали значну заборгованість перед державою, 
а податкові органи часто накладали арешт на їх рахунки. Відповідно, платежі 
їх постачальникам, надавачам послуг та стягнення платежів здійснювались 
у готівковій формі. Значні обсяги готівки переходили з рук в руки практично 
без фіксації та без видачі чеків, через що неможливо було прослідкувати по-
токи грошових коштів. Певна частина цієї готівки згодом використовувалась 
для додаткової оплати праці співробітників та задоволення інших потреб 
підприємств енергетичного сектору. Проте зв’язані готівкою підприємства 
не завжди виплачували зарплатню своїм співробітникам, через що деякі з 
них були змушені вимагати хабарі, аби мати кошти на прожиття. 

Комунальні підприємства не були єдиними, хто брав хабарі в обмін на 
обіцянки про забезпечення надійного електропостачання чи «заплющення 
очі» на незаконні під’єднання. Цим також займалися люди, пов’язані з під-
приємствами енергетичного сектору, як-от співробітники силових структур 
та урядовці. У регіонах грошей потребували керівник поліції відомства, гу-
бернатор та місцевий прокурор. Як зазначає Прем’єр-міністр Ніка Гілаурі, 
основним джерелом їх доходів була саме енергетика. 

Антикорупційні реформи після 2003 р.

Реформи в енергетичній галузі, розпочаті Урядом у 2005 р., носили комплек-
сний характер та спрямовувались на забезпечення швидкого досягнення ре-
зультатів, які б дозволили розбудувати виграшне коло політичної підтримки. 
Вони зосереджувались на відновленні фінансової дисципліни та заохоченні 
інвестицій з метою збільшення потужностей, зменшення технічних втрат та 
підвищення надійності надання послуг. Задля впровадження реформ у 2005 
році Урядом була створена державна енергетична комісія на чолі з Прем’єр-
міністром, яка спочатку збиралася двічі на тиждень. 

Підвищення фінансової дисципліни
Уряд прищеплював фінансову дисципліну через реструктуризацію та при-
ватизацію енергетичної галузі, збільшення надходжень та залучення до 
управління Міністерством енергетики нової команди менеджерів. Зростан-
ня надходжень та усунення проблеми неплатежів вимагало вжиття чотирьох 
ключових кроків. По-перше, співробітники енергорозподільчих компаній, 
які перебувають у державній власності, почали нести відповідальність за 
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надход ження платежів – завдяки цьому кроку було розпочато судове переслі-
дування корупціонерів та звільнено приблизно 3000 з-поміж 20000 співробіт-
ників у 2004-2005 роках. Було запроваджено фінансові стимули: наприклад, 
у 54 підрозділах, відповідальних за надходження платежів, визначалися 10% 
співробітників із найвищими показниками надходжень, і вони отримували 
бонуси; у той же час 20% із найнижчими показниками звільнялися.1 Заходи з 
підвищення рівня платежів населення також підтримувались через відповід-
ні кампанії у засобах масової інформації. 

По-друге, було встановлено тисячі лічильників електроенергії, які безпосе-
редньо підтвердили споживання сумами рахунків, що виставляються. В ідеалі 
лічильниками слід було б обладнати кожен будинок, усі без винятку квартири 
та підприємства, аби мати змогу вимірювати індивідуальне споживання, про-
те Уряд не мав ані часу, ані коштів для того, щоб робити це. Там, де не було 
можливості встановити індивідуальні лічильники, застосовувались колективні 
засоби обліку. До такого лічильника під’єднувались кілька домівок або низка ба-
гатоквартирних будинків; вимірювався сумарний обсяг електроенергії, спожи-
тий певною групою користувачів, яка згодом мала самостійно визначити, яким 
чином розділити загальну суму рахунку та зібрати гроші. У разі несплати сумар-
ного рахунку певною групою, усі споживачі, під’єднані до колективного засобу 
обліку, відключались від енергопостачання. Застосування колективних засобів 
обліку відіграло важливу роль у швидкому підвищенні рівня надходжень пла-
тежів. Водночас були випадки, коли суперечки щодо розподілу рахунку за елек-
троенергію між сусідами, під’єднаними до одного засобу обліку, призводили до 
заворушень і втручання поліції. На додачу до засобів обліку було запровадже-
но нову електронну систему виставлення рахунків, яка дозволила споживачам 
робити платежі через банк або в Інтернеті. Нова система викорінила платежі у 
готівковій формі, що звузило можливості для хабарництва та розкрадання.

По-третє, аби показати, що правила гри дійсно змінилися, Уряд відклю-
чив від енергопостачання таких резонансних неплатників, як водоканал 
м. Поті, тролейбусний парк та лікарню загального профілю у м. Тбілісі. Для 
Прем’єр-міністра Гілаурі, який на той час одночасно обіймав посаду Міні-
стра енергетики, «відключення лікарні було складним рішенням – але воно 
спрацювало, і керівництво лікарні погасило борги упродовж кількох годин». 
Припинення енергопостачання стало однозначним сигналом для усіх під-
приємств-неплатників – це засвідчило, що правила гри змінилися, і всі без 
винятку мають платити за електроенергію. 

1 Переслідування торкнулися не лише осіб, відповідальних за надходження плате-
жів. За звинуваченнями у корупції було засуджено Керівника оптового ринку елек-
троенергії та Міністра енергетики.
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По-четверте, поступово, крок за кроком було піднято тарифи до рівня по-
криття витрат. Таке підвищення було б неможливим, якби населення Грузії 
не бачило суттєвих покращень у сфері енергопостачання. Для колишнього 
Прем’єр-міністра Зураба Ногаіделі, «всеохоплююче реформування стало 
можливим лише тоді, коли Президент усвідомив, що політична ціна високих 
тарифів, була меншою, ніж політичні втрати через відсутність енергопос-
тачання». Аби пом’якшити удар, особливо для найбідніших прошарків сус-
пільства, Урядом була розгорнута програма із соціального захисту, за якою 
усі споживачі отримали одноразовий ваучер для оплати електроенергії на 
суму 50 ларі. Також було запроваджено тарифи, які відповідали рівню життя 
конкретних споживачів, особливо серед найбідніших прошарків, та забез-
печили базовий рівень споживання для всього населення. 

Приватизація енергетичної галузі

Аби посилити ефективність та підвищити дохідність, Уряд реалізовував 
план приватизації енергетичної галузі, в якій на той час вже відбулася 
структуризація компаній за такими напрямками, як генерація, передача 
та розподіл. Спочатку конкурували дві стратегії, одну з яких відстоював 
Ніка Гілаурі, а іншу – тодішній Міністр економіки Каха Бендукідзе. Оби-
два підходи ставили за мету забезпечення безперебійного цілодобового 
електропостачання по всій країні та досягнення фінансової стабільності 
енергетичної галузі. Відмінності полягали лише у способі її досягнення. 
Пан Бендукідзе виступав за укрупнення галузі і приватизацію секторів 
розподілу та генерації через чотири вертикально інтегровані компанії. На-
томість пан Гілаурі у своїй «Програмі із забезпечення світла для Грузії» 
наголошував, що держава має зробити початкові інвестиції в неукрупнені 
підприємства, позбавити їх боргів, повернути до фінансової самоокупності 
та лише після цього проводити приватизацію. 

Зрештою, переміг другий план.2 Держава вклала значні кошти у розвиток 
енергетичної галузі (300 млн. доларів було залучено з державного бюдже-
ту; крім того, значний обсяг допомоги було надано фінансовими донора-
ми), відновлено гідро- та теплоелектростанції. Також було розроблено план 
реструктуризації боргів перед зовнішніми постачальниками, аби вдихнути 
нове життя у фінансову звітність комунальних підприємств. Разом з тим, 

2 У 2005 р. Парламент затвердив енергетичну стратегію Грузії, яка стала основою 
для довгострокових реформ у галузі енергетики. Наріжним каменем цієї стратегії 
було забезпечення енергетичної безпеки та подолання залежності від імпорту елек-
троенергії.
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Урядом було припинено діяльність низки невеликих розподільчих компаній, 
які мали незначну кількість споживачів і слугували джерелом корупції. 

Зрештою, галузь стала привабливою для приватного капіталу. Прива-
тизація розглядалася як інструмент боротьби з корупцією та забезпечення 
ефективності роботи енергетичного сектору. Серед приватизованих підпри-
ємств енергетичної галузі була Об’єднана енергорозподільча компанія, яка 
забезпечує енергопостачання усіх споживачів за межами Тбілісі, та шість 
гідроелектростанцій. 

Зміна команди

Для пана Гілаурі найбільшим випробуванням була розбудова нової рефор-
маторської команди, яка була здатна впроваджувати необхідні реформи для 
«молодих, освічених, ретельно працюючих людей, які поєднують в собі 
досвід та молодість». Він з власної ініціативи приймав особисту участь не 
лише у призначенні на посади заступників міністрів та начальників департа-
ментів, але й у відборі професіоналів більш низького рівня. Ключем до залу-
чення та утримання професійних кадрів була приваблива зарплатня. Вищий 
рівень оплати праці став можливим завдяки збільшенню податкових над-
ходжень та підвищенню фінансової стабільності комунальних підприємств 
енергетичної галузі. 

Результати

Реформи енергетичної галузі досягли значних результатів та перетворили 
цілковито корумповану галузь із занеподаючою інфраструктурою на фі-
нансово стабільний сектор економіки – нетто-експортер електроенергії і 
джерело потенційного зростання та нових інвестицій. Багато хто, зокрема 
як і урядовці, не вірив, що колись вдасться досягнути таких результатів. У 
цьому контексті Прем’єр-міністр Гілаурі згадує випадок, який мав місце у 
2005 р. Під час обговорення він у статусі Міністра енергетики дав доручен-
ня своєму заступникові розробити реалістичний баланс попиту і спожи-
вання, який би забезпечив цілодобове електропостачання. Його заступник 
тоді сказав у відповідь: «Чому Ви хочете, щоб ми працювали на корзину? 
Ми можемо розробити баланс, але цілодобове електропостачання сім днів 
на тиждень у Грузії є нездійсненним за будь-яких обставин». Як виявилося 
згодом, він помилявся. 
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Покращення роботи енергетичної галузі

За короткий проміжок часу реформаторам вдалося забезпечити повну пере-
будову енергетичної галузі Грузії: 

• Електропостачання забезпечується 24 години на добу 7 днів на тиждень. 
Протягом 2009-2011 рр. не зафіксовано жодного загальнодержавного від-
ключення електропостачання. 

• Технічні втрати у мережі скоротилися з 6,6% у 2004 р. до 1,7% у 2010 р.

• Показник оплати за виставленими рахунками зріс з 22% від їх загальної 
суми у 2004 р. до 95% у 2007 р. та досяг 100% у 2009 та 2010 роках.

• Тарифи встановлені на рівні відшкодування витрат. 

• Підвищення тарифів та покращення збору платежів змусили домогоспо-
дарства та підприємства раціоналізувати споживання. Порівняно з 2004 р. 
загальний обсяг споживання електроенергії у 2010 р. зріс лише на 8%, не-
зважаючи на те, що електроенергія тепер постачається цілодобово. 

• Загальний обсяг електроенергії, що генерується у Грузії, зріс з 6,9 ТВтгод 
у 2004 р. до 10,0 ТВтгод у 2010 р. 

• Грузія, яка ще у 2003 р. була нетто-імпортером електроенергії, на сьогод-
ні є її чистим експортером. 

Система підвищення відповідальності та підзвітності

До Революції троянд галузі бракувало підзвітності та відповідальності. Ко-
рупція укорінювала неплатежі, слабку фінансову дисципліну, а також над-
мірне споживання електроенергії. Разом ці фактори призводили до нестачі 
електроенергії. Попередня влада зобов’язувала розподільчі компанії забез-
печувати електропостачання за будь-якої ціни. Оскільки підприємства енер-
гетичної галузі рідко відключали споживачів через несплату рахунків, між 
споживачами та постачальниками послуг не було відповідальності та під-
звітності. Ключовим фактором досягнення результатів стало посилення від-
повідальності та підзвітності у галузі (див. рис. 5.1).
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Уряд

Енерго-
розподільчі
компанії

Споживачі

• Встановлення лічильників та 
запровадження системи виставлення рахунків

• Покращення ситуації з платежами, 
зокрема завдяки відключенням

• Підвищення надійності надання послуг

• Громадяни вимагають проведення реформ
• Політичні лідери зобов’язуються 

забезпечити цілодобове електропостачання
• Споживачі виявляють готовність 

сплачувати за більш якісні послуги

• Санкціонування відключень 
• Уряд приватизує державні 

підприємства та забезпечує виконання 
договорів на електропостачання

• Звільнення корумпованих 
співробітників

Рисунок 5.1. Система відповідальності та підзвітності для забезпечення надійності 
енергопостачання.

Джерело: Автори.

Висновки
Рішуче неприйняття та недопущення несплати рахунків за спожиту електро-
енергією було важливим для забезпечення довіри від самого початку проце-
су реформування. Уряд виступав за відключення неплатників незалежно від 
того, хто вони – лікарні, військові бази чи навіть державні в’язниці. Відсут-
ність оплати означала відсутність електропостачання, без жодних винятків. 
Довіру до реформ надалі посилило те, що Уряд взяв на себе – і згодом ви-
конав – зобов’язання із забезпечення електропостачання 24 години на добу 
7 днів на тиждень. Аналогічні відключення, які мали місце до проведення 
реформ, були неефективними, оскільки енергетичні компанії не могли забез-
печити цілодобове електропостачання тим споживачам, які справно сплачу-
вали рахунки. Рішення запровадити колективні засоби обліку було незвичним 
способом швидко збільшити обсяг платежів за електроенергію. Перенесен-
ня відповідальності за збір та надходження платежів на місцеві громади та 
відключення цілих кварталів (чи навіть сіл) за відсутності оплати дозволило 
Урядові чітко дати зрозуміти, що правила гри змінилися. Встановлення тисяч 
нових лічильників та розгортання нової системи виставлення рахунків були 
ключовими інструментами знищення корупції у розподільчих підприємствах. 
Ця система не лише дозволяла вимірювати обсяги споживання електроенергії 
та виставляти рахунки, але й забезпечувала моніторинг та фіксацію аномалій, 
які потенційно могли бути наслідком корупційних дій.
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Дерегуляція бізнесу

Стан справ у 2003 р.

До проведення реформ бізнес Грузії цілковито потрапив під контроль апа-
рату державної бюрократії, а на керівників підприємств постійно робили 
напади корумповані державні чиновники. Ліцензування або отримання до-
зволу було обов’язковим для понад 900 видів економічної діяльності, про-
водились десятки щомісячних та щорічних перевірок, під час яких пере-
віряючі здебільшого турбувалися лише про наповнення власних кишень. 
Дотримання вимог, які висувались державою, було витратним з точки зору 
часу та коштів, а також характеризувалося заплутаністю. Люди, яким не-
обхідно було отримати дозвіл або ліцензію, годинами стояли у чергах в 
урядових установах та зрештою зазвичай чули лише те, що їм необхідно 
прийти пізніше або ж заповнити папери, що лежали у скринях, які навряд 
чи розглядалися чиновниками та до яких ще менший доступ мали пере-
січні громадяни. Дотримання процедур було нічим іншим, ніж ходінням по 
лабіринту. Отримання дозволу на будівництво передбачало проходження 
29 процедур та одержання погоджень 9 установ і тривало більше півроку. 
Навіть самим чиновникам було складно виконувати процедури, які вони 
натомість іноді просто ігнорували. Багато підприємств працювало поза за-
коном. За даними дослідження Світового банку «Легкість ведення бізнесу» 
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за 2005 р. офіційні дозволи на будівництво отримувались лише для 45% від 
загальної кількості будівельних проектів. 

Квола та плутана система сприяла розгулу корупції. Люди платили ха-
барі, аби швидше отримати дозволи або обійти ліцензійні вимоги. Корупція 
поширювалася із нижчих щаблів до самої верхівки. «Якщо хтось хотів екс-
портувати металолом, – пояснює Вахтанг Лежава, головний радник Прем’єр-
міністра, – він платив хабар у кілька тисяч доларів Міністру економіки. 
Точний розмір хабара залежав від обсягу експорту». Дозвіл на зведення до-
даткового поверху у житловому будинку коштував будівельникам близько 50 
тис. доларів США, які діставалися органу, відповідальному за цей район. 
«Усе вимагало грошей, – зазначає він. – І вони надходили безпосередньо у 
кишені чиновників». 

Корупція ні для кого не була секретом. Водії давали хабарі чиновникам, 
які контролювали обсяги викидів, і отримували відповідний сертифікат, на-
віть якщо з вихлопної системи автомобіля валив дим. Пожежна інспекція 
працювала поза межами будівлі із напіврозваленим автопарком на подвір’ї. 
«Пожежна інспекція була найбільш кумедною [установою], – згадує Лілі 
Бегіашвілі, заступник керівника податкової служби Міністерства фінансів 
та колишній заступник міністра з питань координації реформ. – Уявіть собі 
людину, яка абсолютно ні чим не зайнята у своєму життя. Нею був співро-
бітник пожежної інспекції. Він лише приходив на роботу, аби лише пограти в 
карти». Щоправда, він іноді таки виходив з приміщення своєї установи, щоб 
зібрати гроші та розподілити їх поміж колегами. 

Антикорупційні реформи після 2003 р.

Реформатори значно скоротили масштаби державного регулювання підпри-
ємницької діяльності, розформувавши цілі установи, які не мали жодних за-
конних цілей для існування або ж були нездатні виконувати покладені на них 
функції через обмеження організаційного характеру. Реформатори створили 
«єдині вікна», скоротили час опрацювання документів, застосували «аутсор-
синг регуляторної функції» та вдихнули нову силу у кадри з метою посла-
блення регуляторного тиску на фізичних осіб та підприємства та покращен-
ня бізнес-клімату. 

Застосування «гільйотини»
У 2005 р. тодішній Міністр економіки Каха Бендукідзе розпочав агресивне 
впровадження реформ зі стрімкого скорочення кількості ліцензій та дозволів, 
а також зі спрощення відповідних процедур, аби зробити Грузію привабли-
вою для місцевих і міжнародних інвесторів. Він зазначив: «У Вас не можете 



Дерегуляція бізнесу   57

бути плану на 1000 днів. Ви повинні завдати удару тоді, коли з’являється 
сприятлива можливість». І ця можливість виникла, коли Президент Грузії 
попросив його зайнятися дерегуляцією. Міністри підготували початковий 
перелік питань, які вимагали врегулювання у контексті реформ, проте пере-
лік був надто коротким, адже його готували саме ті, хто був зацікавлений у 
збереженні існуючого стану речей. 

Переконаний ліберал Бендукідзе вірив в ефективність обмеженого 
втручання держави в економіку. Він взяв на роботу Вахтанга Лежаву та 
Лілі Бегіашвілі, обоє з яких поділяли його пристрасть до реформ, аби ті 
разом із ним очолили команду з аналізу нормативно-правових актів та 
ліцензій. Для проведення фундаментального аналізу він залучив до ро-
боти молодих ентузіастів у віці від 20 до 35 років, які не зазнали впливу 
комуністичної ідеології та поділяли бачення щодо обмеження державного 
втручання в економіку. 

На їх переконання, корупція з’являлася там, де громадяни вступали у 
контакт з державними службовцями. І навіть за умови належної політи-
ки та її впровадження, неможливо прослідкувати кожну операцію. Отже, 
підхід полягав у тому, щоб обмежити контакт між громадянами та держа-
вою, як це було зроблено за іншими напрямками. Вони були переконані, 
що більшість регуляторних процедур (та відповідальних за них установ) 
і без того не працюють, а отже їх усунення усього лише дозволить позба-
витись каналів корупції. Пан Бендукідзе був переконаний, що «не можна 
погіршити становище, розформувавши установу, яка не має можливості 
виконувати свою функцію та усього лише видає нічого не варті докумен-
ти в обмін на хабарі». 

Група реформаторів склала перелік установ, а також список усіх 
обов’язкових ліцензій, дозволів та перевірок. Вони проаналізували вплив 
скасування різних вимог та дослідили досвід інших країн. У деяких випад-
ках з’ясовувалось, що та чи інша ліцензія не мала жодної правомірної ролі. 
В інших випадках вони вирішували, що регулювання могло бути корисним 
для громадян, як-от у випадку контролю викидів від автомобілів, але коруп-
ція була настільки масштабною, що перевірки або видача дозволів не давали 
очікуваних результатів.

Перед прийняттям остаточного рішення слово надавалося державним 
службовцям. Вони зустрічалися із командою та відстоювали ті елементи 
системи державного регулювання, які, на їхню думку, були важливими з точ-
ки зору зменшення ризиків для здоров’я, безпеки та захисту навколишнього 
природного середовища, а також переконували, що відповідні установи мали 
організаційний потенціал для їх адміністрування та застосування. «Ви може-
те мати в руках інструмент видачі ліцензій, які слугують добрій справі, але 
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це не означає, що також є організаційний та інституційний потенціал для 
того, щоб знижувати ризики», – пояснює пан Лежава.

Під час спілкування з групою пана Бендукідзе відомства зазвичай пред-
ставляли бюрократи середньої ланки. Зустрічі часто були напруженими та 
сповненими емоцій. Деякі доповідачі заявляли, що за відсутності ліцензій 
та дозволів країну чекає глобальна катастрофа. У ході одного з обговорень у 
співробітника Міністерства охорони здоров’я стався напад і він розридався. 
Спілкування із установою, відповідальною за регулювання фармацевтично-
го ринку, перетворилося на змагання «хто кого перекричить». 

Через кілька тижнів команда надала Кабінету Міністрів Грузії перелік 
ліцензій та дозволів, які рекомендувалось скасувати. Невдовзі, у червні 
2005 р., було прийнято закон, яким чітко зафіксовано перелік видів ді-
яльності, які підлягають ліцензуванню. Їх кількість було скорочено на 
84% – із 909 до 145, а згодом до 137. Це звело нанівець можливості для 
корупції, якими раніше широко користувались на всіх етапах оформлення 
документів.

137 ліцензій та дозволів здебільшого регулюють види діяльності, які є 
потенційно небезпечними для здоров’я людини, навколишнього природного 
середовища або національної безпеки, як-от діяльність, пов’язана з медици-
ною, та товари подвійного призначення (наприклад, хімічні речовини, які 
використовуються як у промисловому виробництві, так і під час виготовлен-
ня зброї). Процедури з оформлення ліцензій та дозволів стали простішими 
та швидшими і на сьогоднішній день передбачають менше спілкування між 
держслужбовцями та громадянами віч-на-віч. 

Нові правила згодом багато раз змінювалися, адже Уряд шукав шляхів їх 
удосконалення та усунення недоліків. Зміни іноді призводили до нерозумін-
ня у ділових колах. Наприклад, упродовж трьох років після запровадження 
першої реформи система видачі дозволів на будівництва загалом змінюва-
лась 16 разів. Як пояснює пан Лежава: «Подальше доопрацювання реформ 
було і залишається правилом, а не виключенням. Суть проведення глибин-
них перетворень полягає у тому, що спочатку Ви бачите найбільші пробле-
ми, але коли реформи проходять випробування реальним життям, ви бачите 
їх проблеми, які виходять на поверхню».

Напевно через те, що реформи були радикальними і зазнавали постійних 
змін, інформування громадськості та комунікації з нею часто були незадо-
вільними. Відповідно, багато хто продовжував звертатися за ліцензіями, які 
вже було скасовано. Через рік після того, як було скасовано дозволи на на-
дання послуг із перевезень у таксі, наприклад, «підприємці» все ще продо-
вжували продавати, а погано поінформовані водії – купувати їх. «Найбільша 
помилка Уряду полягала у тому, що реформи не доносились належним чи-
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ном до громадськості, – зазначає голова державної служби закупівель Тато 
Урюмелашвілі, який допомагав із розробкою проектів законодавчих актів з 
питань дерегуляції бізнесу. – Вони робили багато добрих справ – багато в 
чому спростили життя, – проте вони не інформували про це належним чи-
ном». Інші опитані експерти також шкодували про це. 

Створення «єдиного вікна»

Для спрощення проходження процедур Уряд відкрив «єдині вікна». Аби 
здати свої документи, віднині громадяни зверталися лише в один кабінет у 
кожній відповідній установі, і саме державна установа, а не громадянин від-
тепер відповідали за те, щоб зібрати необхідну інформацію з інших держав-
них установ. Усі платежі здійснювалися через банк, а не напряму державним 
службовцям. 

Процеси було автоматизовано, а заявки вводились у прозору комп’ютерну 
систему. Бізнес-процедури із видачі ліцензій та дозволів були чітко прописа-
ні в інструкціях для державних службовців і, де можливо, комп’ютеризовані. 
При цьому були встановлені граничні терміни для кожного етапу оформлен-
ня. У минуле відійшли часи, коли звернення громадян лише накопичувалися 
на полицях і про їх розгляд ніхто не дбав. 

Зрештою передбачається, що кожне відомство отримало власний центр 
надання послуг з адміністрування та видачі ліцензій і дозволів (багато з 
них розміщено в тій же будівлі, що й саме відомство). Таким чином було 
відокремлено органи, що приймають політичні рішення, від підрозділів, 
відповідальних за адміністрування та видачу дозволів і ліцензій. Ця робота 
триває і до нині. Кінцевим результатом буде більш комплексна система, яка 
об’єднає підрозділи, відповідальні за надання послуг, з різних міністерств 
та відомств. 

Для скорочення тривалості процедур Уряд скасував непотрібні бюро-
кратичні кроки, наприклад, обов’язкову реєстрацію статуту компанії (мало 
хто розумів, як це слід робити). Громадянам, які особисто зверталися за 
реєстрацією, більше не потрібно було нотаріально оформлювати відповідні 
документи. 

У галузі будівництва, яка раніше також потерпала від корупції, запровад-
ження нових регуляторних правил скоротило кількість та перелік споруд, 
зведення яких вимагало отримання дозволу на будівництво (наприклад, 
скасовано надання дозволів для будинків, площа яких не перевищувала 
100 квадратних метрів). Скасовано більшість погоджень, які раніше було 
необхідно отримувати від різних установ для видачі дозволу на будівни-
цтво (див. рис. 6.1).
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Рисунок 6.1. Різке скорочення кількості офіційних процедур, необхідних для будівни-
цтва складу, та кількість днів, що витрачаються на їх проходження, у 2005-2010 роках.

Джерело: Дослідження Світового банку «Легкість ведення бізнесу».

Відтепер ведення справ переважної більшості підприємств у Грузії не ви-
магало жодних дозволів чи ліцензій. Власники бізнесу все ще реєструють 
новостворене підприємство у реєстрі юридичних осіб та у податкових ор-
ганах, проте цей процес значно спростився. До реформи підприємства були 
змушені проходити реєстраційні процедури двічі – для цілей ведення бізнесу 
та для цілей оподаткування. Відповідно, у двох різних установах мали місце 
два відокремлені і значною мірою роздуті у часі процеси, по завершенню 
яких підприємству присвоювались два унікальні ідентифікаційні номери. 
Процедури загалом тривали тижнями, вимагали наявності 8 документів, 
нотаріального посвідчення, сплати мінімального капіталу та виготовлен-
ня офіційної печатки компанії. Зрештою, Грузія різко піднялася у рейтингу 
«Легкість ведення бізнесу» за показниками, пов’язаними з боротьбою з ко-
рупцією (див. рис. 6.2). 

У 2007 р. Уряд об’єднав реєстрацію для цілей ведення бізнесу та реє-
страцію у податкових органах, через що необхідною стала єдина процедура. 
У 2010 р. почало функціонувати Державне агентство у справах реєстрації. 
Податкові реєстри залишились у Міністерстві фінансів. Водночас, під час 
реєстрації у Державному агентстві у справах реєстрації компанії одночасно 
отримують унікальний податковий номер, який співпадає з номером реєстра-
ції бізнесу. Для більшості підприємств єдиними документами, необхідними 
для реєстрації, є заява та підтвердження внесення плати за реєстрацію. Увесь 
процес займає не більше одного дня. 



Дерегуляція бізнесу   61

1

47

16

4236

Реєстрація майна

Дозвіл 
на будівництво

Започаткування
власної справи

2005 2011

Рисунок 6.2. Рейтинг Грузії за основними реформами, пов’язаними із корупцією, 
у 2005 та 2011 роках згідно зі звітом «Легкість ведення бізнесу».

Джерело: Звіт Світового банку «Легкість ведення бізнесу».

Зменшення часу, що витрачається на опрацювання

Для зменшення часу, що витрачається на опрацювання, реформатори ввели в 
дію концепцію «мовчазної згоди». Більшість ліцензій органи державної вла-
ди були зобов’язані видати протягом 30 днів, а більшість дозволів – протя-
гом 20 днів чи надати чітке роз’яснення, чому вони не зробили цього. Якщо 
до заяви виникали питання чи була необхідна додаткова робота, цей термін 
міг бути подовжений до шести місяців. Водночас, якщо за цей час людина/
організація, яка звернулась за ліцензією чи дозволом, ні про що не була по-
інформована, вважалося, що відповідні вимоги були виконані, а ліцензія чи 
дозвіл – видані. Якщо в процесі опрацювання заявки мали місце помилки, 
відповідальність покладалася на державних службовців, які не спромоглися 
належним чином виконати свою роботу. 

Звісно ж, впровадження реформ супроводжувалося проблемами, адже від 
співробітників органів державної влади, яким бракувало навчання та досвіду 
для дотримання нових, значно коротших термінів, раптом стало вимагатись 
швидке опрацювання заявок. Деякі заяви погоджувались за замовчуванням, 
що, скоріше за все, мало б місце, якби терміни опрацювання не витриму-
вались. Не дивлячись на складнощі і болючість впровадження реформ, яку 
можна порівняти хіба що із прорізанням нових зубів, запровадження «мов-
чазної згоди» було революцією з точки зору прищеплення державним служ-
бам відповідальності перед клієнтами. 

Там, де це можливо, з метою підвищення ефективності державні послуги 
відтепер стали надаватись приватним сектором. Наприклад, на заміну дер-
жавним службовцями, які раніше надавали висновки щодо безпеки та пи-
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тань конструктиву складних споруд, прийшли акредитовані при міністерстві 
інженери з приватного сектору. Ідея полягала у тому, що інспектори з при-
ватного сектору конкуруватимуть, аби здобути високу репутацію, і будуть 
менш схильні брати хабарі. 

Скорочення кількості контролюючих органів

Реформи скоротили кількість контролюючих органів з 40 у 2005 році до близь-
ко 20 у 2011 р. Якщо якийсь орган з контролю, надання дозволів чи ліцензуван-
ня не міг впоратись з поставленими перед ними завданнями через корупцію, 
він розформовувався, проте міг бути відновлений після посилення організа-
ційного та інституційного потенціалу. Ґрунтуючись на цьому правилі, влада 
розформувала інспекції з питань продовольства та пожежної безпеки. Остання 
була згодом частково відновлена у складі підрозділу з надзвичайних ситуацій 
Міністерства внутрішніх справ. Також відновлюються деякі елементи санітар-
них перевірок, які проводяться державними службовцями та представниками 
приватних інспекційних компаній. Менша кількість перевірок дозволила ско-
ротити кількість хабарів, адже державні службовці мають обмежені можли-
вості вимагати гроші за ті послуги, які раніше вони могли навіть не надавати. 

Застосування «аутсорсингу регуляторних функцій»

Колишній Прем’єр-міністр Ладо Гургенідзе звертає увагу на іще одну засто-
совану Урядом форму спрощення регуляторного середовища, яку він називає 
«аутсорингом регуляторних функцій» (Гургенідзе, 2009 р.). Багато товарів 
та послуг, які успішно пройшли усі регуляторні процедури у будь-якій з кра-
їн ОЕСР, перестали потребувати повторної сертифікації у Грузії. Фінансова 
установа, яка має ліцензію, видану країною-членом ОЕСР, може відкрити від-
ділення у Грузії та зобов’язана лише повідомити про це Національний банк 
без отримання будь-яких попередніх погоджень. Споживчі товари, включно з 
продовольчими продуктами, сертифіковані у будь-якій з країн-членів ОЕСР, 
дозволяється імпортувати без додаткової сертифікації. Фармацевтична про-
дукція, ліцензована у Європейському Союзі (ЄС) або в іншій промислово 
розвинутій країні, також не підлягає ліцензуванню у Грузії. 

Такий же підхід було застосовано до технічних стандартів та кодексів. 
Усі стандарти та кодекси ЄС, інших членів ОЕСР, країн СНД застосовують-
ся у Грузії паралельно з місцевими стандартами та кодексами. Застосування 
регуляторних процедур країн, які мають більший організаційний та інститу-
ційний потенціал у сфері державного регулювання, зменшує бюрократію та 
обмежує можливості для корупції в Грузії. 
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Розбудова кадрового потенціалу

Як і за іншими напрямками реформування, кардинальна перебудова торкнулася 
не лише інституцій, але й персоналу. З огляду на переконання, що забюрокра-
тизованість збільшує ризик корупції, цілі міністерства та відомства розформо-
вувались чи вливались до складу інших міністерств. За даними Уряду протягом 
2004-2005 років роботу втратило майже 28 тисяч державних службовців. 

Пояснює пан Бендукідзе: «Коли у Вас багато співробітників і Вам по-
трібно усіх їх чимось зайняти, вони створюють роботу самі для себе. Вони 
створювали нормативні акти, які виправдовували наявність окремих посад. 
Початкові наміри не обов’язково ґрунтувались на корупції, але нормативні 
акти створювали умови для її виникнення».

Державним службовцям, які залишилися, а також нещодавно прийнятим 
на роботу молодим кадрам були запропоновані більш високі заробітні плати 
та навчання (було збережено деяких досвідчених співробітників для управ-
ління підрозділами). Середня зарплата державних службовців, відповідаль-
них за видачу дозволів на будівництво, збільшилась у 20 разів (з 15-20 ларі 
на місяць у 2004 р. до 300-400 ларі у 2006 р.), і це стало додатковим факто-
ром, що позбавляв стимулів вимагати або брати хабарі. 

Результати

Грузія стала глобальним лідером з дерегуляції підприємницької діяльності 
та покращення ділового середовища. Обидві ці характеристики є важливими 
для невеликої відкритої економіки, майбутнє якої нерозривно пов’язано зі 
здатністю залучати іноземні інвестиції в умовах глобальної конкуренції. 

Підвищення рейтингу «Легкості ведення бізнесу»

У рейтингу «Легкість ведення бізнесу» позиції Грузії підскочили з 112 місця 
у 2005 р. до 16-го у 2012 р. Особливо значних успіхів вдалося досягнути 
у сферах, які найбільше пов’язані з антикорупційним реформуванням, – це 
реєстрація майна, система дозволів у будівництві та започаткування влас-
ної справи. Прямий зв’язок між покращенням позицій у рейтингу «Легкість 
ведення бізнесу» та збільшенням припливу іноземних інвестицій важко 
прослідкувати через економічні шоки, пов’язані з військовим конфліктом у 
серпні 2008 р. та глобальною економічною кризою 2008-2011 р. Водночас, як 
свідчить міжнародний досвід, країни з більш високими рейтингами залуча-
ють більші обсяги іноземних інвестицій, а їх економіки зростають швидши-
ми темпами. Зрушення Грузії заклали фундамент за обома цими факторами 
на тлі покращення ситуації у глобальній економіці. 
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Система підвищення відповідальності та підзвітності

Напевно з точки зору бізнесу найбільш шокуючою реформою було рефор-
мування способу мислення: те, що вдалося змусити державних посадовців 
у пострадянській країні зменшити розміри їх установ та послабити влас-
ний вплив. Ця зміна у ментальності є сталою спадщиною реформ і голов-
ною характерною ознакою системи відповідальності та підзвітності (див. 
рис. 6.3). Вона є ключем до забезпечення відповідальності та підзвітності 
установ за послуги, які вони надають.

Реформи покінчили із більшістю надавачів державних послуг, які не 
могли довести необхідність свого існування, або ж передали право надава-
ти відповідні послуги приватному сектору. Щодо надавачів послуг, які за-
лишились, акцент було зроблено на встановленні стандартів, ефективності 
функціонування та спрощенні процедур. Застосування принципу «мовчазної 
згоди» та впровадження «єдиного вікна» були головними інноваціями, які 
зміцнили систему відповідальності та підзвітності. 

Реалізація реформ стала можливою завдяки тому, що наявний стан справ 
викликав масове незадоволення. Уряд зумів скористатися глибинним бажан-
ням населення позбавитись корупції та провести радикальні реформи, не-
зважаючи на закоренілу бюрократію. Разом з тим, діяльність з інформування 
населення щодо концепції та масштабів змін, які впроваджувалися, могла б 
бути більш ефективною. 

Уряд

Ліцензуючі 
органи

Громадяни/
підприємства

• Громадяни підтримують 
радикальні реформи

• Уряд починає інформувати громадян 
про успіхи в проведенні реформ

• Зміна образу мислення – усвідомлення 
важливості приносити користь 
та розвивати потенціал 

• Агресивна реалізація політики 
жорсткого неприйняття 
корупції та боротьба з нею

• Зниження кількості контактів між 
громадянами та державними 
службовцями віч-на-віч

• Підвищення стандартів надання послуг

Рисунок 6.3. Система відповідальності та підзвітності у сфері дозволів та ліцензій.

Джерело: Автори.
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Висновки

Амбітна дерегуляція бізнесу значно спростила життя власників підприємств 
та управлінців. 95% підприємств більше не потребувало жодних дозволів та 
ліцензій. Взаємодія з державними чиновниками з питань ліцензування та ви-
дачі дозволів була обмежена, а всі операції фіксувались електронними засо-
бами. Більшість звичайних громадян ніколи не потребують жодних ліцензій 
чи дозволів, якщо тільки вони не будують будинок, – що частіше за все тра-
пляється лише раз у житті. Крім того, оформлення ліцензій та дозволів стало 
набагато швидшим, а отже було зменшено вплив стимулів, які спонукають 
до сплати хабарів задля прискорення процедур. 

Успішність дерегуляції бізнесу пояснюється кількома факторами. Най-
більш важливий з них полягає у тому, що усі реформатори виступали за об-
меження втручання держави в економіку та вважали ключем до боротьби 
з корупцією зменшення безпосередньої взаємодії та контактів між держа-
вою та її громадянами. Напевно, найбільш відданим адептом цієї ідеї був 
пан Бендукідзе, який зробив прибічниками своїх поглядів багатьох інших 
урядовців. Реформи з дерегуляції кардинально змінили систему ініціатив. 
Установи оцінювались за тим, яку користь вони приносили та за наявністю 
інституційного та кадрового потенціалу для виконання покладених на них 
функцій. 

Процес реформування був позбавлений шаблонів. Він передбачав залу-
чення за короткотерміновими контрактами талановитої молоді для прове-
дення досліджень регуляторного середовища інших країн та ретельної під-
готовки до виснажливих зустрічей-«гільйотин» з однієї установи за іншою. 
Ці зустрічі стали віддзеркаленням нового підходу до аналізу регуляторного 
середовища, коли тягар доведення власної доцільності покладався на самі 
установи. Процес реформування виграв від практичного використання до-
свіду Естонії, Нової Зеландії та Сінгапуру. 

Не всі аспекти реформування були успішними. Уряд не завжди добре 
справлявся з інформуванням громадян щодо реформ, які проводились, а та-
кож переоцінив здатність установ швидко адаптуватися до роботи в умовах 
«єдиного вікна» та правил «мовчазної згоди». Незважаючи на ці недопрацю-
вання, системний аналіз та реформування сфери державного регулювання 
підприємницької діяльності є одними з найбільш сміливих і успішних серед 
усіх антикорупційних реформ, проведених Урядом Грузії. 
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Забезпечення функціонування 
державного реєстру та реєстру актів 
цивільного стану

Стан справ у 2003 р.

Системи реєстрації будь-чого (від свідоцтва про народження до нової ком-
панії) характеризувалися хаотичністю та були пронизані корупцією. Неточ-
на інформація зберігалася в архівах радянського зразка. Реєстрація майна 
вимагала відвідання багатьох державних установ та отримання численних 
підписів та печаток відповідальних осіб, а також нотаріальне посвідчення 
паперів, які згодом підшивалася до матеріалів справи. Отримання відпові-
ді іноді тривало до двох місяців. Процедура видачі паспорта передбачала, 
що громадяни мають спочатку звернутися до однієї установи, але лише для 
того, щоб отримати направлення до іншої, де вони одержували підтверджен-
ня місця реєстрації, аби згодом повернутися до першої з них та, відстоявши 
кілька годин у черзі, дати хабаря якомусь чиновнику, щоб той врешті-решт 
виконав свою роботу. 

Різні державні установи, зокрема органи, відповідальні за ведення реє-
стру юридичних осіб та реєстру актів цивільного стану, в яких зберігалися 
пов’язані дані, практично не взаємодіяли та не обмінювались даними. Спів-
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робітники державних установ майже не докладали зусиль для того, щоб по-
ділитися інформацією, – і це призводило до помилок та дублювання роботи, 
а також до збільшення витрат та ще більших затримок. За даними, наведе-
ними у дослідженні Світового банку «Легкість ведення бізнесу» за 2005 р., 
реєстрація майна передбачала проходження восьми процедур, у середньому 
тривала 39 днів та коштувала 2,5% від його вартості. 

У приміщеннях державних установ інформація про розміри платежів за 
відповідні послуги не вивішувалась та навіть не фіксувалась письмово, – і 
це було очевидним підґрунтям для корупції. Наприклад, вартість послуг з 
реєстрації майна могла залежати від суми угоди, обсягів або якихось ін-
ших параметрів на розсуд чиновника. В установах з реєстрації майна сотні 
людей набивалися у маленькі, задимлені кабінети ще задовго до початку 
робочого дня та згодом по п’ять-шість годин стояли там у чергах. Процві-
тала корупція. Напоготові завжди були підприємливі ділки, які продавали 
свої місця у черзі тим, хто приходив запізно. Приватні посередники завжди 
були поруч і допомагали людям легко, хоч і не безкоштовно, вирішувати їх 
проблеми. Громадяни платили за прискорення проходження процедур чи 
за придбання підроблених реєстрацій та дозволів. Вони платили держав-
ним чиновникам за те, щоб ті виконували свою роботу. Відсутність оплати 
могла означати, що людина ніколи не отримає належним чином виконані 
кадастрові вишукування. 

Державні чиновники часто були корисливими, вимагали непотрібну ін-
формацію та підтверджуючі документи, які було складно дістати. Все це ро-
билося лише для того, щоб стягувати хабарі, – навіть з тих людей, які мали 
політичні зв’язки. Органи влади також вимагали гроші за надання людям до-
помоги у підготовці документів та проходженні відповідних процедур, хоча 
офіційно такі послуги не передбачались. 

Корупція в установах, відповідальних за ведення реєстрів, була настільки 
всеохоплюючою, що злочинці використовували їх для придбання паспортів 
на різні імена. Навіть звичайні громадяни зверталися до реєстрів для того, 
щоб незаконно внести зміни у свої документи, зокрема одинокі жінки та ат-
лети зменшували свій вік, аби люди думали, що вони молодші. 

Готівка від хабарів розподілялася між різними посадовцями, у тому чис-
лі поліцейськими. Державні службовці платили від 5 до 25 тисяч доларів 
за посаду в установах, відповідальних за ведення реєстрів. Аби отримати 
посади початкового рівня, дехто віддавав тим, хто приймав на роботу, свій 
телевізор або холодильник. Парадоксально, але проведене у 2004 р. дослід-
ження громадської думки щодо сплати хабарів у податковій, на митниці, 
в органах поліції та в установах, відповідальних за ведення реєстрів за-
свідчило, що респонденти були вдячні працівникам останніх за реєстрацію 
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їх майна, хоча й вважали більшість хабарників огидними особистостями 
(Асоціація молодих юристів Грузії, 2005 р.).

Антикорупційні реформи після 2003 р.

Забезпечення функціонування реєстрів вимагало розбудови інституцій та 
спрощення процедур, а також залучення та утримання нових співробітників. 
Ключем до цього стало використання інформаційних технологій. 

Розбудова інституцій та спрощення процедур
Навіть до приходу нової влади було очевидно, що правила гри повинні змі-
нитися. За підтримки донорів та неурядових організацій робоча група роз-
робила план із забезпечення прозорого та самоокупного функціонування 
державного реєстру та реєстру актів цивільного стану із обслуговуванням, 
орієнтованим на клієнтів, спрощеними процедурами та зрозумілими роз-
цінками на послуги. Проте цей план провалився через брак політичної волі 
та зацікавленість урядовців та співробітників установ, відповідальних за ве-
дення реєстрів. У 2004 р. багато з членів тієї робочої групи об’єдналися, аби 
зрештою втілити свої ідеї у життя. Команду очолив Давід Егіашвілі, правник 
та член робочої групи 2002 р. 

На підготовку проектів нових нормативних актів група витратила 10 мі-
сяців; під час цієї роботи у центрі уваги були питання правового та інститу-
ційного характеру. У червні 2004 р. Парламент прийняв закон про державний 
реєстр і, тим самим, розформував Агентство державного реєстру – децен-
тралізований орган із наглядовими функціями, виконання яких підривало-
ся через конкуруючі та взаємовиключаючі інтереси місцевих органів влади, 
комітетів з земельних ресурсів та рад. Відповідно до цього ж закону було 
створено Національне агентство державного реєстру (НАДР) як юридичну 
особу при Міністерстві юстиції. Маючи на меті забезпечення швидкого та 
простого доступу до інформації з державного реєстру, НАДР запропонував 
спрощені реєстраційні процедури, гарантував право власності та обслугову-
вання, орієнтоване на клієнта і, зрештою, стимулював економічне зростання. 

«До початку реформ державний реєстр страждав від нестачі фінансу-
вання, оскільки кошти на його утримання виділялися з державного бюдже-
ту. Перш за все, ми змінили систему, – говорить Зураб Адеішвілі, Міністр 
юстиції. – Ми перетворили корумповану бюрократію на ділову модель, яка 
генерує у 10 разів більше доходів та забезпечує ефективне надання послуг 
для громадян. Наразі у нас у системі реєстру власності працює близько 1000 
вмотивованих співробітників. Вони виправдовують свої зарплати та забез-
печують надходження до державного бюджету».
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За задумом керівника групи реформаторів Давіда Егіашвілі, другим кро-
ком стало усунення конфлікту інтересів завдяки реорганізації ролей та функ-
цій різних установ, відповідальних за функціонування державного реєстру. 
За старої системи, наприклад, реєстратори відповідали не лише за реєстра-
цію майна, але й за моніторинг використання земель та, перш за все, за про-
даж земель, які належать державі, – і це провокувало очевидний конфлікт 
інтересів. Новий закон заборонив реєстраторам бути членами комісій, які 
здійснювали продаж земель. Функції моніторингу були передані до органів 
місцевого самоврядування, які втратили повноваження брати участь у при-
значенні регіональних реєстраторів, – ту владу, яка забезпечувала політич-
ний вплив у сфері оцінювання земель, реєстрації та врегулювання суперечок. 

Було знищено усе, що пов’язано з корупцією. Високопосадовці були по-
збавлені автомобілів. Було розформовано дев’ять установ, які координували 
функціонування реєстрів на регіональному рівні. «Коли ми проаналізували 
їх функціональне навантаження, стало зрозуміло, що їх діяльність здебіль-
шого була пов’язана з координацією корупції», – говорив Егіашвілі. Бюро 
технічної інвентаризації, яке відповідало за реєстрацію будинків у міській 
місцевості, займалося вишукуваннями та веденням земельного кадастру, та-
кож було розформовано – натомість його функції стали виконувати приватні 
оцінщики. На сьогодні у цій сфері працює близько 25 компаній, а вартість їх 
послуг знаходиться на ринковому рівні, а отже фактично не залишила місця 
для корупції. 

За результатами реформування залишився центральний апарат (НАДР) та 
68 реєстраційних органів по всій країні, під’єднаних до єдиної комп’ютерної 
системи. Функції зі збереження усієї інформації, а також закупівель, бухгал-
терського обліку та виплати заробітної плати, які раніше забезпечувались на 
місцевому рівні (і це призводило до неналежного розподілу коштів), відтепер 
виконуються центральним апаратом, а регіональні органи лише реєструють 
майно. «Насправді ми мали змінити ментальність, – говорить пан Егіашвілі. 
– Реєстратори повинні були сидіти в офісі, розглядати подані документи та 
приймати рішення реєструвати їх чи ні. Вони не повинні були здійснювати 
будь-який моніторинг у цій сфері». 

Кількість документів, необхідних для реєстрації власності, була ско-
рочена з шести до двох, а згодом – до одного (договору купівлі-продажу). 
Спрощена система не передбачала таких зайвих та непотрібних кроків, як 
обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу. Натомість 
тепер сторони реєстрували шляхом їх підписання безпосередньо в примі-
щенні установи. Майно тепер можна зареєструвати у будь-якого з 500 авто-
ризованих користувачів програмного забезпечення НАДР, зокрема у нотарі-
уса, у банку чи в компанії із нерухомості. 
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«Після призначення переді мною було поставлено два завдання, – го-
ворить пан Егіашвілі. – По-перше – [забезпечити] «відсутність корупції», 
а по-друге – «відсутність черг». Зменшення кількості процедур допомогло 
скоротити черги; цьому ж сприяло розміщення інформаційних стійок із від-
повідями на прості запитання (до реформи 70% тих, хто стояв у черзі, по-
требували не більше ніж відповіді на своє запитання). 

У 2004 р. Уряд створив Агентство з реєстрації актів цивільного стану, 
самоокупну державну установу при Міністерстві юстиції. Агентство відпо-
відає за систему паспортів та ідентифікаційних документів, свідоцтва про 
народження, смерть та шлюб, питання громадянства і міграції, а також за ле-
галізацію іноземних документів – і виконує роботу, якою раніше займалися 
78 місцевих органів. 

Нове законодавство обмежило бюрократію. Було оптимізовано процеду-
ри, які раніше вважалися обов’язковими для одержання актів цивільного ста-
ну. Відтепер вимагалося, щоб посадовці, а не громадяни знаходили і одержу-
вали інші документи з інших установ тощо. «Якщо інформація зберігається 
у державній установі, наші співробітники не мають права запитувати її у 
громадян», – говорить Гіоргі Вашадзе, заступник міністра юстиції, відпо-
відальний за функціонування реєстру актів цивільного стану. Бази даних з 
різних установ тепер уніфікуються у режимі реального часу, що забезпечує 
доступ до цих документів протягом кількох секунд. 

Усі платежі, що стягуються Агентством з реєстрації актів цивільного ста-
ну, відтепер стали зрозумілими та були викладені на папері – так само, як і 
строки видачі різних документів. У деяких випадках процедури, які раніше 
породжували хабарі, просто були формалізовані та узаконені. Наприклад, за 
додаткову офіційну плату громадяни отримали можливість одержати доку-
менти у той самий день – майже так само, як це робилося раніше за допомо-
гою хабарів. «Ми проаналізували структуру корупції, пов’язаної зі строками 
реєстрації, і сказали собі: «Давайте просто замінемо її на плату за послуги», 
– говорить пан Егіашвілі. Наприклад, посвідчення особистості безкоштовно 
видається за 10 днів, а за 1 день – у разі сплати 25 ларі. Строки надання по-
слуг були значно скорочені. У разі внесення відповідної плати, паспорт мож-
на отримати через 24 години; інші документи, у тому числі свідоцтва про 
народження, смерть та шлюб, – протягом 15 хвилин. У Грузії навіть пропо-
нуються ВІП-послуги, оплата яких передбачає виїзд співробітників устано-
ви до офісу громадянина із портативним комп’ютером та оформлення заяви 
для видачі паспорта на місці.

Як і інші державні установи, органи державного реєстру не приймають 
платежу напряму. Натомість в їх приміщаннях розміщені комерційні банки 
або їх філії, через які сплачуються ці платежів. Відповідно, обмежуються 
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можливості державних службовців вимагати хабарі. Підрозділи з обслугову-
вання громадян та бек-офіси були розділені як фізично, так і функціонально. 
Отже, громадяни не могли більше сидіти, курити і теревенити з відповідаль-
ними за прийняття рішень співробітниками бек-офісів (та давати їм хабарі). 
Співробітники з обслуговування клієнтів пройшли спеціальне навчання, аби 
більш привітно спілкуватися з громадянами та знати, коли залучати до ро-
боти керівника. Приміщення місцевих органів Агентства з реєстрації актів 
цивільного стану були відремонтовані зі встановленням скляних вікон та 
проведенням яскравого освітлення; при цьому співробітникам було наказано 
вітати відвідувачів на вході та відповідати на їх запитання. 

Залучення та утримання нових співробітників

Оновлення кадрів було пріоритетним як для державного реєстру, так і для 
реєстру актів цивільного стану. Нова система вимагала свіжого способу 
мислення: реєстратори ставали опрацьовувачами документів, а не арбітра-
ми доль. Зміна ментальності співробітників, відповідальних за питання реє-
страції, не завжди вдавалася. Через це багато з них мали покинути свої поса-
ди. Наприкінці 2004 р. усі 2200 співробітників системи державної реєстрації 
були звільнені в один день. Більшості з них було запропоновано заново по-
дати документи та вибороти відповідні посади шляхом складання іспиту. На 
630 посад претендувало кілька тисяч кандидатів. Свою роботу зберегли при-
близно 400 співробітників зі старої когорти (здебільшого у регіонах).3

У системі реєстрації актів цивільного стану більше 400 осіб було прийня-
то на роботу безпосередньо після успішного складення іспитів на підтверд-
ження знань із процедур реєстрації актів цивільного стану, нового законо-
давства, комп’ютерних та інших навичок. Усі співробітники мали повторно 
подати документи та пройти тестування. Більшість з них провалилися. Вони 
знали старі процедури, але не те, як слід працювати належним чином. З ча-
сом було замінено близько 80% колишніх співробітників. 

Нових співробітників вдалося зацікавити і прийняти на роботу завдяки 
рекламним кампаніям, націленим на залучення висококваліфікованих спе-
ціалістів. Зарплатня у системі державного реєстру зросла майже у 20 разів 
з 20 доларів на місяць у 2003 р. до близько 400 доларів у 2005 р., що за-
безпечувало напружену конкуренцію за посади та нівелювало ініціативи до 

3 Побоюючись, що звільнені співробітники можуть захотіти помститися, пан Ега-
ішвілі залучив озброєних охоронців, аби забезпечити збереження архіву технічної 
інвентаризації на паперових носіях. На щастя, звільнені співробітники залишили 
роботу без пригод.
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взяття хабарів. Задля підвищення кваліфікації також проводились семінари 
та тренінги, а разом з ними була запроваджена нова схема заохочень із ви-
платою бонусів за ефективність роботи, суми яких сягали подвійної місячної 
зарплатні. Міністерство юстиції, якому підпорядковувались обидва реєстри, 
створило новий центр із навчання та підготовки співробітників цих установ. 

Аналогічна система заохочень була запроваджена і в системі реєстрації 
актів цивільного стану. Співробітники середньої ланки раніше заробляли в 
середньому 15 доларів на місяць. Нова установа одразу ж підняла рівень їх 
зарплат до 200 доларів, а згодом – до 500 доларів. Було запроваджено нову 
систему надбавок, а також проводились семінари із розбудови командного 
духу та питань обслуговування клієнтів. 

Разом з новими схемами заохочень Уряд запровадив систему моніторингу 
ефективності роботи. Для оцінки якості послуг, що надаються, та наявнос-
ті корупції в обох системах реєстрації використовувались підставні клієнти. 
Вони також перевіряли, чи дотримуються співробітники встановлених про-
цедур. У системі реєстрації актів цивільного стану результати роботи під-
ставних клієнти також знаходили своє відображення у досьє співробітників, 
а це, в свою чергу, призводило до призначення бонусів, збільшення обсягу 
навчання чи навіть звільнень. Було відкрито гарячу телефону лінію, через 
яку громадяни мають змогу інформувати про незаконні дії співробітників. 
Також вона дозволяла кандидатам на зайняття вакантних посад скаржитися, 
коли вони відчували несправедливе ставлення до себе. 

Запровадження інформаційних технологій

Як і за іншими напрямками реформування, у сфері реєстрації критичну роль 
відіграли інформаційні технології (ІТ). Команда з 10 програмістів розробила 
систему державного реєстру, яка дозволила прозоро відслідковувати доку-
ментообіг. Пан Егіашвілі згадує, що деякі спеціалісти з ІТ заробляли більше, 
ніж він. «Я не був сповнений щастя через це, – зазначає він. – Проте це було 
добре для розробки програмного забезпечення». Система використовується 
регіональними органами, і до неї мають доступ 500 авторизованих користу-
вачів та, до певної міри, громадськість. Пошук забезпечується за прізвищем, 
ім’ям і по-батькові, адресою, кадастровим номером, реєстраційним номером 
та іншими критеріями – відповідно до граф бази даних. 

Оцифрування усіх архівів радянського зразка та кадастрової інформації, 
яка зберігалася у кожному органі з реєстрації майна, було монументальною 
працею. База даних тепер вміщує супутникові знімки, цифрові карти, када-
строву інформацію та з’єднана з іншими урядовими установами, зокрема із 
Міністерством фінансів та реєстром актів цивільного стану. Коли реєстратор 
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НАДР вводить ідентифікаційний номер громадянина або підприємства, його 
П.І.П./назва та інформація про адресу автоматично піднімається з баз даних 
реєстру актів цивільного стану та реєстру юридичних осіб. У 2010 р. реєстр 
юридичних осіб став частиною НАДР. 

У реєстр актів цивільного стану з часом було внесено значні техноло-
гічні зміни. До початку реформ увесь реєстр користувався приблизно 10 
комп’ютерами, а ідентифікаційні картки заповнювались за допомогою 
друкарської машинки. На сьогодні співробітники установи мають власні 
комп’ютери, під’єднані до загальної мережі установи, в якій фіксуються за-
писи щодо усіх дій, – а це забезпечує їх прозорість. 

Усі органи реєстрації актів цивільного стану також поєднані між собою, що 
дозволяє громадянам запитувати документ з будь-якого органу, а не робити це 
лише в тому з них, де вони зареєстрували свої документи. До цієї бази даних 
також під’єднані дипломатичні представництва та консульські установи. 

Також було досягнуто поступу у наданні послуг через Інтернет. Громадя-
ни Грузії можуть отримати свої паспорти закордоном без відвідування кон-
сульства. Ідентифікація особистості проводиться під час відеоконференції із 
застосуванням програмного забезпечення, що розпізнає обличчя на основі 
фотокарток із документів, виданих після 1993 р. У базі даних вже нарахову-
ється близько 9 мільйонів фотографій. Нова система також спрощує пошук 
фальсифікованих документів 

До 2005 р. близько 70% населення все ще користувалися паспортами, 
виданими за часів Радянського Союзу. Багато людей згодні були ніколи не 
реєструвати смерть через пов’язані з цим клопоти. До того ж, вони хотіли і 
надалі отримувати пенсійні виплати. Законодавчі акти, прийняті у 2011 р., 
зобов’язали медичні установи повідомляти (в електронній формі) органи ре-
єстрації актів цивільного стану про смерті та народження упродовж п’яти 
діб. У протилежному випадку накладається штраф у 500 ларі. 

Зазначені реформи значною мірою сприяли створенню цілісної електрон-
ної картини щодо кожного громадянина. Співробітники реєстру актів цивіль-
ного стану обходили село за селом із портативними наборами обладнання 
та камерами, реєстрували громадян і безкоштовно видавали ідентифікаційні 
картки. Громадян було поінформовано про те, що загублення ідентифікацій-
ної картки протягом року з моменту її видачі означатиме втрату державних 
субсидій. На сьогодні близько 97% населення мають ідентифікаційні картки 
із фотографіями, які зв’язані з базою даних Агентства, а отже – із такими до-
кументами, як свідоцтва про народження та дозволи на проживання (деякі з 
них було переведено у цифрову форму зі старих паперових носіїв). 

У квітні 2010 р. Уряд запровадив паспорти, які містили біометричні дані, 
фотографії, відбитки пальців та цифрові підписи. Було видано більше 184 ти-
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сяч таких паспортів. Паспорти будуть автоматично пов’язані із електронною 
ідентифікаційною карткою нового зразка, запровадженою влітку 2011 р. Ця 
безпечна картка міститиме цифровий підпис, біографічні дані (як-от П.І.П., 
дата народження та відбитки пальців), а також інформацію про банківський 
рахунок та підтвердження місця роботи. Вона слугуватиме інструментом 
отримання державних послуг. Нові картки не є обов’язковими, хоча картки 
старого зразка більше не видаватимуться. 

Інтеграція інноваційних послуг

У 2011 р. Уряд відкрив перші чотири центри надання інтегрованих держав-
них послуг – у Батумі, Кутаїсі, Местіа та Руставі. Ці центри на один крок ви-
переджають ідею «єдиного вікна», дозволяючи громадянам отримувати під 
одним дахом послуги різних установ. Тут громадяни мають змогу зареєстру-
вати власну справу чи майно; отримати ідентифікаційні документи – паспор-
ти, свідоцтва про смерть чи народження; скористатися послугами нотаріуса. 
Є зони самообслуговування, де громадяни можуть самостійно проводити 
прості операції; клієнти звертаються до цих зон, де забезпечується швидке 
обслуговування з простих питань, або до операторів – для вирішення питань, 
які займуть більше п’яти хвилин. Кожен з центрів яскраво декорований та 
має дитячі кімнати зі спеціальним персоналом, який буде займатися дити-
ною, поки її батьки вирішуватимуть свої справи. Також відвідувачі можуть 
скористатися з комфортабельних зон очікування із безкоштовним підклю-
ченням до Інтернету. На вході відвідувачів зустрічає співробітник, який ске-
ровує їх у потрібному напрямку. Співробітники центрів надання інтегрова-
них державних послуг постійно проходять інтенсивне навчання і не лише 
щодо операційних деталей їх роботи, але й з питань створення дружнього 
середовища, орієнтованого на клієнта. Цікавим є те, що ідея про створення 
центрів надання інтегрованих державних послуг виникла під час одного із 
робочих семінарів-круглих столів за участю керівництва Міністерства юсти-
ції. Предметом семінару був пошук нових шляхів покращення послуг, ско-
рочення затримок та забезпечення максимальної комфортності проходження 
бюрократичних процедур. 

Урахування міжнародного досвіду

Нова система державного реєстру Грузії увібрала в себе уроки, отримані з 
досвіду інших країн, наприклад Литви, а також з міжнародних семінарів та 
порад експертів організацій-донорів. Реформатори звертали особливу увагу 
на приклади іноземних банків та інших структур приватного сектору. «Ми 
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взяли найкраще з того, про що дізналися від усіх них, – говорить пан Егі-
ашвілі. – Ми не копіювали жодну з систем. Це було наше власне бачення». 

Реформатори системи реєстрації актів цивільного стану також зверта-
лися за допомогою до міжнародних експертів. Сполучені Штати та Євро-
пейський Союз фінансували навчальні поїздки до країн Балтії та Європи, 
де державні службовці переймали передовий досвід. Європейський Союз 
сплатив за роботу експерта з Угорщини, який працював спільно з гру-
зинськими правниками, відвідував місцеві установи та аналізував те, як 
працюють органи системи реєстрації актів цивільного стану, аби запро-
понувати нові ідеї. Головною метою було створення органів без корупції, 
які до того ж працювали як комерційні заклади, а не бюрократичні дер-
жавні установи.

Запровадження змін такого масштабу зазвичай займало багато років. У 
Грузії команда реформаторів працювала по 12 годин на добу і негайно втілю-
вала масштабні перетворення – та лише згодом поверталася та коригувала 
їх. Як і очікувалось, розробка програмного забезпечення, здійснення закупі-
вель, запровадження на інституційному рівні нових процедур, які забезпечу-
вали прискорення виготовлення паспортів, проходили непросто. Наприклад, 
створення бази даних було складним процесом, а її початкова версія не була 
детально розроблена. 

Інформування та комунікації з громадськістю

Підвищення обізнаності громадськості є критично важливим елементом ре-
форм. Для пропагування нових послуг необхідно регулярно проводити прес-
конференції, потрібно розповсюджувати буклети про них у селах та школах, 
а також проводити зустрічі з населенням та роз’яснювати плани реформу-
вання, аби забезпечити зворотний зв’язок. Спочатку громадськість отриму-
вала мало інформації. У 2005 р., одразу ж після старту реформ, приміщення 
державних установ заполонили черги людей, які хотіли отримати ідентифі-
каційні картки та паспорти, а нещодавно прийняті на роботу співробітники 
не були готові впоратись з таким напливом громадян. Поширювалась інфор-
мація, що запроваджені нові послуги з прискореного обслуговування грома-
дян та фіксованою оплатою, але багато громадян боялося, що через півроку 
співробітники служб реєстрації скоріше за все повернуться до старої, про-
низаної корупцією практики. 

На думку пана Лілі Бегіашвілі, заступника керівника податкової служ-
би, Уряд суттєво покращив процес інформування про здійснювані ре-
форми після проведення спірних виборів 2008 року. «Після виборів Уряд 
дуже чітко усвідомив, що без [заходів з донесення] інформації до відома 
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громадськості або ж проведення інформаційних кампаній серед населен-
ня з цих питань успіх буде втрачено». Урядовці стали проводити публічні 
заходи, аби розповісти про нові послуги, та пояснювали їх суть по телеба-
ченню, через радіо та Інтернет. В усіх міністерствах та відомствах відте-
пер є консультанти з питань зв’язків з громадськістю, до обов’язків яких, 
серед іншого, входить інформування громадськості про урядові реформи. 
Тим не менш, до цього часу відсутні детальні роз’яснення для підпри-
ємців щодо нормативно-правового регулювання питань видачі дозволів 
та ліцензування. 

Результати

Результати реформ системи реєстрації актів цивільного стану та державно-
го реєстру в Грузії для пересічних громадян є очевидними. Корупція, хаос 
та неефективність залишились у минулому, а натомість з’явилися державні 
службовці, орієнтовані на надання послуг, які працюють в яскраво освітле-
них, привітних та комфортних установах. Хабарі не вимагаються та не отри-
муються. Процедури є зрозумілими, а розцінки та графіки роботи є чітко 
фіксованими, а також прозорими завдяки комп’ютерним технологіям. На за-
гальному тлі виділяється кілька досягнень. 

Запровадження нової системи реєстрації майна

Було запроваджено безпечну систему реєстрації майнових прав. Наявність 
довіри до нової системи підтверджується значним зростанням кількості реє-
страційних дій щодо майна за період з 2003 по 2010 р. (див. рис. 7.1).
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Рисунок 7.1. Зростанням кількості реєстраційних дій щодо майна за період з 2003р. 
по 2010 р.

Джерело: Національне агентство державного реєстру.
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Підвищення ефективності ведення справ

Час, зусилля, а також вартість отримання різних державних послуг суттєво 
скоротились. Реєстрація майна, яка тривала 39 днів у 2005 р., тепер вимагає 
лише 2 дні, а відповідні витрати скоротилися з 2,5% до 0,1% від вартості 
майна. Кількість процедур зменшилась з 8 до 1. Завдяки вжитим заходам, 
Грузія наразі посідає перше місце у світі за простотою реєстрації майна, згід-
но з дослідженням Світового банку «Легкість ведення бізнесу» за 2012 р. 
Нові центри надання інтегрованих державних послуг забезпечують доступ 
в одному приміщенні до цілої низки послуг, більшість з яких доступна в 
режимі он-лайн, навіть з-за кордону. Підвищенню ефективності також спри-
яла модель самоокупності, яка дозволила реєстрам збільшити власні доходи, 
стати життєздатними з фінансової точки зору, а також покращити якість по-
слуг, що надаються ними. Ця модель збільшила надходження до бюджету 
Національного агентства державного реєстру із близько 300 тисяч доларів 
США у 2004 р. до 7 мільйонів доларів США у 2006 р. та приблизно 25 міль-
йонів доларів у 2011 р. 

Підвищення довіри до реєстрів

Довіра до реєстрів зросла дуже суттєво. Опитування громадської думки, 
проведене у 2004 р. засвідчило, що 97% відсотків громадян Грузії вважало 
систему реєстрації актів цивільного стану однією з найбільш корумпова-
них сфер у країні. За даними аналогічного дослідження, проведеного на-
прикінці 2006 р., громадська думка змінилася докорінно: 97% респондентів 
були переконані, що у цій системі відсутня корупція. Такі результати під-
тверджені проведеним у 2010 р. дослідженням «Життя у країнах з перехід-
ною економікою» (Life in Transition), згідно з яким лише 1% респондентів 
відчував необхідність у неофіційних платежах для отримання офіційних 
документів – показник, який приблизно відповідає рівню провідних країн 
Європейського Союзу (Світовий банк та Європейський банк реконструкції 
та розвитку, 2011 р.). 

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Реформування системи реєстрації актів цивільного стану та державного 
реєстру передбачало створення нового світогляду, в основі якого – орієн-
тація на надання послуг. Із припиненням державної підтримки Уряд зму-
сив відповідні установи стати самоокупними. Реформи прибрали багато 
функцій, які потенційно могли провокувати конфлікт інтересів. Органам 
реєстрації відтепер було заборонено здійснювати моніторинг використан-



Забезпечення функціонування державного реєстру та реєстру актів цивільного стану   79

ня земель, а інші функції, як-от виконання вишукувань земель, були пере-
дані приватним компаніям. Процедури було спрощено, оптимізовано та, 
у деяких випадках, скасовано. Прозорі технології та відокремлення бек-
офісів від підрозділів з обслуговування громадян усунули вплив бек-офісу 
на реєстрації та усунули потребу у хабарах. Більш високі зарплати, кращі 
заохочення, а також застосування підставних клієнтів зробили взяття хаба-
рів менш привабливим. Водночас співробітники стали впливати на долю 
організації завдяки своїй незалежності від інших міністерств та збільшен-
ню відповідальності за надання більш якісних послуг та підвищення до-
ходів. Громадяни взяли у свої руки важелі впливу завдяки спрощеним про-
цедурам, доступності чітких правил щодо режиму роботи та розцінок, а 
також гарячій телефонній лінії для повідомлення про зловживання. Усе це 
посилило зв’язки відповідальності та підзвітності між Урядом, органами з 
реєстрації та громадянами (див. рис. 7.2).

Уряд

Система
реєстрів

Громадяни/
підприємства

• Громадяни підтримують 
радикальні реформи

• Уряд інформує громадян 
про хід реформування

• Застосування бачення, 
за яким громадяни – передусім

• Зміна світогляду на користь культури 
надання послуг

• Політика жорсткого неприйняття корупції 
та боротьби з нею

• Обов’язкова фінансова автономність 
та дисципліна 

• Забезпечення незалежності 
реєстрів

• Оптимізація операцій та зменшення кількості контактів 
між громадянами та державними службовцями віч-на-віч

• Надання якісних послуг як рушійна сила реформування 
• Запровадження інформаційних технологій та послуг 

на основі Інтернет 
• Запровадження винагород за ефективну роботу

Рисунок 7.2. Система відповідальності та підзвітності у системі реєстрів.

Джерело: Автори.
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Висновки

Реформування системи реєстрів ґрунтувалось на чіткому розумінні необхід-
ності усунення взаємодії між громадянами та державою, створенні установ, 
орієнтованих на надання клієнтам якісних послуг, а також на жорсткому не-
прийнятті корупції та боротьбі з нею, які були рушійною силою за іншими 
напрямками реформування у сфері державних послуг. Фінансова автоном-
ність, підвищення зарплат, можливість отримання надбавок, а також навчан-
ня та професіоналізм змінили систему заохочень співробітників системи 
державних реєстрів. Нова структура оплати праці дозволила органам реє-
страції вигравати у конкуренції за залучення ефективного персоналу та усу-
нула обмеження у посиленні інституційного та кадрового потенціалу. Клю-
човими факторами успішності реформ були також спрощення процедур та 
широке застосування нових технологій.
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Викорінення корупції під час 
вступних іспитів до вищих 
навчальних закладів 

Стан справ у 2003 р.

Після розпаду Радянського Союзу обсяги фінансування системи освіти Гру-
зії значно скоротились. Коли розпочиналась Революція троянд, усі навчальні 
заклади страждали через брак книжок, низьку кваліфікацію викладачів та за-
непадаючу інфраструктуру. Зарплати були на дуже низькому рівні – у 2002 р. 
професор в університеті заробляв приблизно 60 ларі на місяць або менше 
50% від прожиткового мінімуму. Відповідно, хабарництво вважалося при-
йнятним способом виживання. 

Студенти платили хабарі за вступ до вищих навчальних закладів, за скла-
дання іспитів та одержання дипломів. Хоча якість освіти зазвичай була низь-
кою, університетський ступінь забезпечував певний соціальний статус та 
працевлаштування. 

У сфері вищої освіти найбільш корумпованою вважалась система всту-
пу до вищих навчальних закладів. Теоретично оцінювання абітурієнтів 
проводилось виключно на підставі результатів їх вступних іспитів. На 
практиці ж увесь процес пронизувала система патронажу, за якої ректори 
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в обмін на політичну підтримку приймали на навчання синів та доньок 
політиків. Інші студенти вступали завдячуючи допомозі посередників – 
маловідомих викладачів вищих навчальних закладів або шкіл, які відпо-
відали за збирання коштів та їх передачу нагору – впливовим посадовцям 
вищих навчальних закладів та членам приймальних комісій. Абітурієнти 
із особливими здібностями зазвичай мали змогу скласти вступні іспити і 
поступити завдяки своїм знанням та досягненням, але багато інших вступ-
ників ставали студентами лише через здатність сплачувати хабарі. Деякі із 
новостворених приватних інститутів були цехами з виготовлення дипло-
мів, адже зазвичай вміщувалися у невеличких квартирках та мали у своєму 
штаті лише одного «професора». 

За даними дослідження, проведеного групою під керівництвом пана 
Ростіашвілі у 2004 році, розмір хабара складав від 8 до 30 тисяч доларів 
США залежно від престижності програми навчання. Найбільші хабарі 
сплачувались при вступі на факультети з підготовки правників та медиків. 
Переважна більшість абітурієнтів неофіційно сплачувала від 5 до 15 тисяч 
доларів США репетиторам, які «готували» їх до вступних іспитів. Ці ж 
репетитори були членами вступних комісій, які проводили іспити та оціню-
вали їх результати. Часто абітурієнти сплачували за ці уроки лише для того, 
щоб забезпечити собі прохідний бал (на екзаменаційних роботах було за-
боронено вказувати прізвище, ім’я та по-батькові абітурієнтів, а отже вони 
вводили у тексти своїх творів спеціальні фрази, які дозволяли репетиторам 
ідентифікувати своїх учнів). 

Хабарі були настільки буденною справою, що люди обговорювали їх 
безпосередньо у студмістечках (повідомлялося, що одна жінка похилого 
віку стояла у холі університету і напряму зверталася до тих, хто прохо-
див повз, за «настановами», кому їй слід віддати хабара, аби допомогти 
своєму онуку під час вступу). Така система практично позбавляла шансів 
отримати університетську освіту абітурієнтів з бідних сімей, особливо у 
провінції. Навіть абітурієнтам середнього класу у Тбілісі (які походили 
з сімей із середнім рівнем достатку) доводилось змінювати профіль на-
вчання або вибір вищого навчального закладу, коли вони не могли про-
торувати собі шлях до бажаного факультету або програми за допомогою 
хабарів.

До початку 2000 р., незважаючи на те що громадське незадоволення 
системою освіти наростало, жодних змін не відбувалося. Люди при вла-
ді не мали стимулів змінювати становище, що склалося, а вплив бідних 
родин, особливо з провінції, був незначним. У 2002 р. Уряд прийняв по-
станову під назвою «Головні напрямки розвитку вищої освіти у Грузії», 
в якій було визнано наявність проблем, пов’язаних з корупцією та патро-
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нажем, які орієнтовані на потреби багатіїв системі. Постанова передба-
чала створення більш прозорої системи вступних іспитів, заміну прямих 
платежів на користь інститутів на студентські ваучери (освітні чеки або 
сертифікати, які видаються Урядом і можуть використовуватись бать-
ками для оплати навчання у навчальному закладі та покриття витрат на 
навчання вдома), а також введення належних процедур акредитації ви-
щих навчальних закладів та підвищення ефективності управління вищою 
освітою. Але ця ініціатива зазнала невдачі через брак підтримки на всіх 
рівнях влади. 

Приблизно у цей же час кількість вищих навчальних закладів підскочила 
з 26 установ державної власності (та 18 філій) до 235; лише у 2002 р. при-
ватним інститутам було видано 209 нових ліцензій. Значна кількість вищих 
навчальних закладів із низькою якістю освіти пройшли акредитацію у не-
прозорий спосіб, що викликало занепокоєння громадськості. Поза тим, як 
виявилось, ніхто не був готовий до того, щоб взятися за розв’язання складної 
проблеми запровадження комплексної системи акредитації вищих навчаль-
них закладів. 

Антикорупційні реформи після 2003 р.

У 2004 р. було прийнято новий закон, спрямований на повномасштабну пе-
ребудову системи вищої освіти, зокрема на реформування системи управлін-
ня, фінансування та процедур акредитації. Серед іншого, він був спрямова-
ний на забезпечення більшої прозорості вступних іспитів. У тому ж році на 
вимогу громадськості урядовці змусили піти з посади ректора Тбіліського 
державного університету і, тим самим, дали академічним колам та громад-
ськості чітко зрозуміти, що новий Уряд відданий справі боротьби з корупці-
єю. Вони також вимагали відставки інших впливових представників універ-
ситетської еліти. 

Аби повною мірою використати можливості, пов’язані з широкою попу-
лярністю Уряду та потужною підтримкою з боку високопосадовців, ново-
призначений Міністр освіти і науки пан Олександр (Каха) Ломайа вирішив 
прискорити реформування системи вступу до вузів, яка стояла на місці за 
попереднього Уряду. Замість поступового запровадження нових вступних 
іспитів упродовж двох років (у 2006-2007 рр.), як планувалося раніше, він 
вирішив втілити у життя усю програму в один підхід – у 2005 р. Чотирма 
ключовими компонентами реформи були запровадження єдиного централі-
зованого вступного іспиту, забезпечення його надійності та прозорості, під-
вищення якості роботи вищих навчальних закладів, а також інформування та 
комунікації з громадськістю. 
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Запровадження єдиного централізованого вступного іспиту

Після інтенсивної підготовки, яка тривала протягом 18 місяців, у червні 
2005 р. вперше були проведені централізовані вступні іспити за трьома 
предметами: грузинська мова і література, математика та іноземна мова. 
Також проводився тест на перевірку загальних здібностей, який виявляв 
навички з критичного мислення та логіки, – це забезпечило надання рів-
них можливостей для абітурієнтів зі шкіл з менш ґрунтовною академічною 
підготовкою. Абітурієнти з найвищими балами мали право на отримання 
державних стипендій. 

До реформи кожен університет мав власні іспити, що розширювало мож-
ливості для корупції. Реформатори створили нову незалежну установу – На-
ціональний екзаменаційний центр, який розробляє іспити та управляє їх 
проведенням через 14 регіональних центрів по всій Грузії. Викладачі вищих 
навчальних закладів більше не приймали участь у розробці тестів та оціню-
ванні їх результатів. Іспити розроблялися відповідно до західних стандартів; 
за взірець бралися Балтійські країни, Ізраїль, Сполучене Королівство, Шве-
ція, а також Сполучені Штати. 

Для того, щоб забезпечити довіру з боку громадськості та розвіяти чут-
ки, співробітники Національного екзаменаційного центру відвідали усі без 
винятку райони Грузії та провели консультації із зацікавленими сторонами 
щодо структури нової системи, донесли інформацію стосовно конкретних 
змін, що запроваджуються. 

Розбудова довіри до нової системи виявилося завданням не з простих. 
Критика та скептицизм були притаманні не лише викладачам вищих навчаль-
них закладів, зацікавленим у збереженні старої системи організації вступних 
іспитів, але й батькам і абітурієнтам, які мали б виграти від пропонованих 
змін. Збільшуючи напруження у дискусіях, керівництво деяких вищих на-
вчальних закладів звинувачувало Уряд у запровадженні на інституційному 
рівні антидержавницької політики на тій підставі, що іспити з історії Грузії 
перестали бути обов’язковими під час вступної кампанії. 

Однією з найбільш серйозних акцій протесту було багатоденне голо-
дування 180 абітурієнтів. За старої системи успішні випускники одного 
з коледжів автоматично зараховувались до медичного університету без 
іспитів. За нової системи, аби вступити до нього, вони були зобов’язані 
складати централізовані іспити. Плата за навчання у цьому коледжі була 
високою, а багато з учнів були дітьми впливових членів суспільства. По-
літичний тиск стосовно цього та інших питань наростав, що, зрештою, 
стало причиною гострих дебатів у Парламенті. Урешті-решт, гору взяли 
реформатори. 
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Забезпечення надійності та прозорості екзаменаційної системи

Аби уникнути корупції, розбудувати довіру громадськості та наростити під-
тримку запровадження нової системи, реформатори приділяли пріоритет-
ну увагу надійності. Завдання вступних іспитів друкувались у видавництві 
Кембриджського університету в Англії. Запечатані екзаменаційні конверти 
з ними поверталися до Грузії та у поліцейських автомобілях доставлялися 
у сховища Національного банку, де зберігались до дня проведення іспитів. 
Моніторинг іспитів проводили близько 700 місцевих наглядачів разом із 72 
грузинськими та 20 іноземними спостерігачами. За всім процесом спостері-
гали такі міжнародні організації, як «Трансперенсі Інтернешенл». Крім того, 
під час проведення іспитів були присутні 470 поліцейських та 34 докторів, 
які гарантували дотримання безпеки та збереження здоров’я абітурієнтів. 

Особи, відповідальні за проведення моніторингу, проходили спеціальне 
навчання із нагляду за іспитами та виявлення шахраїв. Тести ідентифікува-
лися за штрих-кодом, а не прізвищем абітурієнтів, що допомагало уникнути 
упередженого ставлення під час оцінювання результатів. У кожній кімнаті, 
де проводились іспити, були встановлені камери спостереження, аби дати 
змогу батькам спостерігати за складанням іспитів у кімнаті для очікуван-
ня. Задля забезпечення додаткової прозорості виконані тести сканувались та 
розміщувались у режимі загального доступу на веб-сайті. Було запровадже-
но процедуру апеляції. 

Підвищення якості роботи вищих навчальних закладів

Важливим аспектом боротьби з корупцією під час вступних іспитів до вищих 
навчальних закладів були заходи з підвищення якості їх роботи, які до того 
ж допомогли підвищити рівень довіри до нової системи складання іспитів. 

Реформи мали у своїй основі три ключові підходи. По-перше, у 2005 році 
Міністерство освіти і науки реалізувало амбітну програму з акредитації ви-
щих навчальних закладів, що дозволило скоротити їх загальну кількість з 
237 до 43 та закрити установи із низькою якістю освітніх послуг. За нової 
системи акредитації вищий навчальний заклад оцінювався на підставі низ-
ки об’єктивних критеріїв, як-от кількість викладачів, площа приміщень, а 
також кількість підручників. Хоча ця система була далеко не досконалою, її 
впровад ження дозволило позбавитись від установ із найбільшою невідповід-
ністю стандартам. 

По-друге, урядовці реформували систему фінансування вищої освіти; 
відтепер вищий навчальний заклад міг претендувати на отримання дер-
жавного фінансування лише у разі успішного проходження акредитації. 
У той же час зросла конкуренція за кошти, адже Уряд перестав надава-
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ти кошти напряму вищим навчальним закладам і втілив у життя принцип 
«гроші йдуть за студентом». Студенти, які отримували державні стипен-
дії, відтепер могли використовувати їх як у державних, так і у приватних 
навчальних закладах. 

По-третє, було започатковано конкуренцію серед вищих навчальних за-
кладів. Студентам було дозволено протягом одного і того ж року подавати 
документи для вступу до кількох вищих навчальних закладів, що розкривало 
перед ними ширші можливості (до проведення реформи вони могли подава-
ти документи лише на один факультет раз на рік, що знижувало конкуренцію 
по всій системі вищої освіти). 

Деякі напрямки реформування, зокрема введення обов’язкової акредита-
ції та скорочення професорсько-викладацького складу, загалом отримували 
слабку підтримку з боку громадськості – частково через проблеми з їх фор-
матом та впровадженням. Нова система акредитації, наприклад, гарантувала 
відповідність вищих навчальних закладів мінімальним стандартам та водно-
час не гарантувала якість освіти. Упродовж 2006 та 2007 років більша час-
тина професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів була 
змушена повторно пройти відбір на заміщення відповідних посад на конку-
рентних засадах. Близько 10% з них не були прийняті. Втрата викладачами 
та керівництвом своїх посад спровокувала обурення у ЗМІ та в академічних 
колах. Критики переконували, що процес відбору співробітників, особливо 
у Тбіліському державному університеті, був непрозорим та упередженим як 
для громадськості, так і для його учасників. При цьому і громадськість, і 
учасники відбору начебто були погано поінформовані про нього.

Інформування та комунікації з громадськістю

Уряд проводив агресивну інформаційну кампанію, використовуючи зустрічі, 
рекламні ролики на телебаченні, анімаційну рекламу, повідомлення та спе-
ціальні програми на радіо, а також вкладки у газети, аби донести до відома 
громадськості комплекс якісно підготовлених інформаційних повідомлень. 
Також виготовлялися промо матеріали, як-от постери, закладки та календарі.

Люди, на життя яких реформи вплинули негативним чином, також ви-
користовували ЗМІ. Дехто з професорсько-викладацького складу вищих 
навчальних закладів з’являвся на телебаченні та писав статті на перших 
шпальтах із критикою реформ та людей, які стоять за ними. Було багато 
протестів за участі студентів та викладачів поза межами вищих навчаль-
них закладів. Таке незадоволення громадськості використовували окремі 
лідери опозиції для отримання політичних дивідендів, але цей вплив за-
лишався обмеженим. 
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Результати

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів, яка раніше були сумно ві-
домою своє корумпованістю, перетворилась на іспити на конкурентних заса-
дах із виключно об’єктивним оцінюванням результатів. Заможні абітурієнти 
та абітурієнти із впливовими зв’язками більше не могли вступити до універ-
ситету за допомогою хабарів, а абітурієнти з провінції тепер мають набагато 
ширший доступ до вищої освіти. 

Впевненість у справедливості нової системи вступних іспитів

У першому загальнонаціональному вступному іспиті, проведеному 11-
18 липня 2005 р., взяло участь 31000 кандидатів. Спостерігачі з Міжнародної 
організації за чесні вибори та демократію (International Organization for Fair 
Elections and Democracy, ISFED), яка проводила моніторинг 14 центрів тес-
тування, визнали, що іспити було проведено справедливо, прозоро та на на-
лежному організаційному рівні (Міжнародна організація за чесні вибори та 
демократію, 2005 р.). Зовнішні дослідження підтверджують цю думку. Опи-
тування громадської думки, проведене у 2005 р., засвідчило, що студенти, їх 
батьки та адміністратори вступних іспитів були задоволені новою системою 
тестування («Трансперенсі Інтернешенл», 2005 р.). За даними дослідження 
переважна більшість респондентів (80% студентів, 80% батьків та більше 
90% адміністраторів) відчували впевненість у тому, що, скоріше за все, нова 
система тестування дозволить позбавитись корупції під час вступу до вищих 
навчальних закладів. До того ж, як повідомлялося, процес вступу є зрозумі-
лим для переважної більшості студентів та їх батьків. 

Покращення доступу до вищої освіти для студентів з-поза меж Тбілісі

Нові іспити покращили доступ до вищої освіти для абітурієнтів, які живуть 
поза межами столиці, адже частка останніх зросла до 61% у 2006 р. (Наці-
ональний екзаменаційний центр, 2006 р.). Підвищення доступності, як по-
відомляється, призвело до того, що рівень знань абітурієнтів став вищим. 
Одна викладачка була змушена повністю змінити програму свого курсу че-
рез кілька тижнів після початку занять з новою групою вступників, оскільки 
їм був потрібен більш складний матеріал. 

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Зменшення корупції у вищій освіті передбачало посилення відповідальності 
і підзвітності у системі вступних іспитів (див. рис. 8.1). Співробітники ви-
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щих навчальних закладів більше не могли впливати на вступ до вузів, а сту-
денти відтепер були позбавленні можливості давати хабарі офіційним осо-
бам для забезпечення свого вступу. Від початку реформ єдиним способом 
вступу до вищого навчального закладу у Грузії є складання вступного іспиту, 
яке контролюється незалежною організацією, чиї співробітники через широ-
ке коло методів контролю не мають можливості впливати на його результа-
ти. Розміщення на офіційному сайті скан-копій іспитів у режимі загального 
доступу та запровадження процедури апеляції для оскарження результатів 
іспитів стали додатковими факторами, які дозволили позбавитись корупції. 
Реформи надали студентам можливість отримувати гранти відповідно до 
своїх досягнень та кожного року подавати документи для вступу до кількох 
інститутів та програм одночасно. Також від реформ виграли батьки завдяки 
можливості спостерігати за іспитами та впевненості у тому, що усі вищі на-
вчальні заклади щонайменше відповідають певним мінімальним стандартам. 

Уряд

Національний
екзаменаційний
центр

Громадяни
(абітурієнти/
батьки)

• Запровадження заслуговуючого 
на довіру надійного 
екзаменаційного механізму  

• Забезпечення однакових правил 
гри для всіх абітурієнтів

• Розширення вибору для абітурієнтів 
(дозвіл подавати документи для 
вступу до декількох закладів)

• Фінансування студентів, 
а не закладів освіти

• Закриття закладів із низькою 
якістю освіти

• Створення Національного 
екзаменаційного центру, 
що  призначає та проводить іспити 

• Приділення значної уваги 
звітуванню у системі та 
інформуванню громадськості

• Надійність проведення 
тестувань та конфіденційність оцінок 

• Зовнішній моніторинг екзаменаційної 
системи та її висвітлення у ЗМІ

• Розміщення результатів іспитів в Інтернеті
• Запровадження процедури апеляції

Рисунок 8.1. Система відповідальності та підзвітності у сфері вступних іспитів до 
вищих навчальних закладів.

Джерело: Автори.



Викорінення корупції під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів  89

Висновки

Реформування вищої освіти стало успішним з кількох причин. Потужна 
політична воля допомогла забезпечити довіру від самого початку процесу 
реформування, адже було приборкано найбільш значний символ корупції у 
системі вищої освіти – вступні іспити до вищих навчальних закладів. Фор-
мат проведення іспиту був здебільшого розроблений за попереднього Уряду, 
але його впровадження було повільним через відсутність волі та протистоян-
ня з боку тих, хто діставав прибутки від збереження корумпованої системи. 
Реформатори скористалася з можливості, яка виникла завдяки зміні Уряду, 
запровадили новий іспит та почали реформувати процес акредитації, зміню-
вати професорсько-викладацький склад та систему фінансування. 

Ключове значення також мало використання ЗМІ для просування реформ. 
Уряд спромігся ефективно донести до відома громадськості причини прове-
дення реформ та дістати широку підтримку громадськості на тлі жорсткої 
опозиції з боку тих, хто програвав від здійснюваних перетворень. 

Довіра до іспитів встановилась завдяки надзвичайним заходам із за-
безпечення їх чесності, включно з використанням відеокамер та роботою 
незалежних спостерігачів, розміщенням результатів іспитів в Інтернеті 
та запровадженням процедури апеляції. Сталість цих реформ зараз зде-
більшого спирається на підтримку роботи новостворених установ, орга-
нізаційні заходи, а також систему контролю та противаг, яка убезпечує від 
згортання реформ. 
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Стан справ у 2003 р.

У 2003 р. комунальна інфраструктура Грузії (водопостачання та водовід-
ведення, переробка твердих відходів, а також місцеві дороги) була на межі 
колапсу. Місцеві органи влади не мали достатньо ресурсів для капітальних 
інвестицій, забезпечення обслуговування та експлуатації. 

Жалюгідне становище інфраструктури Грузії було віддзеркаленням її віку, 
надмірної складності (та, відповідно, високої вартості обслуговування), не-
ефективного використання енергоресурсів та браку поточних ремонтів. Поза 
тим, значною проблемою була корупція. Чиновники місцевих комунальних 
служб вимагали хабарі в обмін на підключення до мереж або ремонт доріг. 
Якість послуг була настільки низькою, що люди заражалися хворобами, що 
передаються через воду. Багато служб потребували державних субсидій, але 
незаконні підключення до потоків грошових коштів означали, що якість по-
слуг постійно страждала через брак фінансування.

Розподіл серед громадян адресних субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, особливо послуг з водопостачан-
ня, був корумпований. Натомість типовим залишався високий рівень не-
платежів (близько 80%). Органи місцевого самоврядування вели списки 
людей, які мають право на отримання соціальної допомоги або субси-
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дій для відшкодування витрат на оплату послуг з водопостачання, але ці 
списки часто фальсифікувалися: керівники підприємств з водопостачан-
ня вносили в них людей, які вже померли або виїхали закордон, та при-
власнювали субсидії. Також домінував фаворитизм, адже адресні субсидії 
надавались родичам та друзям керівників органів місцевого самовряду-
вання та комунальних підприємств. З огляду на низьку якість надання 
послуг, слабку відповідальність та підзвітність, а також пронизану коруп-
цією систему субсидування, готовність споживачів сплачувати за спожиті 
послуги була вкрай низькою. Рівень надходження платежів у більшості 
міст сягав 20-30%, і це був один з найнижчих показників у світі. Про-
блема залишалася без вирішення, оскільки нормативно-правові акти, які 
б надавали постачальникам послуг право від’єднувати від мереж неплат-
ників, не приймалися. 

Система розподілу бюджетних коштів між органами місцевого самовря-
дування не була ані прозорою, ані зрозумілою. Переговори щодо міжуря-
дових трансфертів відбувалися у два етапи: спочатку між Міністерством 
фінансів та органами влади районного рівня, а згодом між органами влади 
районного рівня та органами місцевого самоврядування. Впливові губер-
натори та мери, часто з великих міст, отримували набагато більше, ніж їм 
належало б за умови справедливого розподілу. Зберігаючи значний вплив 
на органи місцевого самоврядування через механізм узгодження трансфер-
тів, центральний Уряд фактично зводив нанівець їх автономії і обмежував 
простір для висловлення думки місцевих мешканців та здійснення ними 
нагляду за рішеннями з питань бюджетного процесу. 

У той же час, на думку пана Вахтанга Лежави, головного радника 
Прем’єр-міністра, «брак чітко визначених функцій та надмірна роздробле-
ність органів влади (Грузія була розділена на 60 районів, які, у свою чергу, 
розподілялися між 1100 органами місцевого самоврядування, включно з 
містами, селищами та селами) призвели до розпорошеності відповідаль-
ності та підзвітності, значних державних видатків на утримання великої 
кількості регіональних та місцевих установ, а також надав широкі мож-
ливості для корупції». Місцеві адміністрації управляли муніципалітетами 
так, наче вони були вотчини мерів, які призначалися центральним Урядом 
та, відповідно, були підзвітні йому. Громади не отримували інформацію 
про місцеві бюджети; під час визначення пріоритетних проектів розвитку 
їх думкою ніхто не цікавився. Інвестиційні проекти часто вибиралися ви-
ходячи з інтересів мерів та їх найближчого оточення, а контракти підпису-
вались лише з тими підрядниками, які належали до малочисельної групи 
обраних.
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Антикорупційні реформи після 2003 р.

Антикорупційні реформи були невід’ємною частиною ширшого спектру 
реформування органів місцевого самоврядування та комунальних послуг, 
мета якого полягала у наближенні державного управління до людей через 
підвищення прозорості, відповідальності, підзвітності та посилення фінан-
сової дисципліни у наданні комунальних послуг. Реформи мали три ключові 
характеристики. 

Внесення чіткості у нормативно-правове регулювання місцевого 
самоврядування

У грудні 2005 р. було прийнято новий комплексний закон про органи місце-
вого самоврядування. На виконання цього закону місцеве самоврядування 
було сконцентровано на рівні районів. Міста, які раніше напряму підпоряд-
ковувались центральному Уряду, отримали такий самий статус, як і колишні 
райони. Через реорганізацію кількість місцевих органів влади скоротилася з 
1110 до 67, і за такої кількості центральний Уряд отримав змогу координува-
ти свої дії з місцевими органами влади та проводити моніторинг. 

У червні 2006 р. було прийнято новий закон про місцеві бюджети. З ме-
тою забезпечення моніторингу виконання бюджету цим законом введено в 
дію систему трансфертного вирівнювання на основі формульного підходу та 
започатковано базу фіскальних даних субнаціонального рівня при Міністер-
стві фінансів. Ці два закони зміцнили інституційний потенціал центральних 
та місцевих органів влади щодо запровадження комплексної системи моніто-
рингу місцевого бюджетування та процесу підготовки і подання фінансової 
звітності.  

Цими реформами було закладено основу для проведення виборів мерів 
на місцевому рівні, які за нового адміністративно-територіального розподі-
лу вперше відбулися у жовтні 2006 року. Місцеві ради у новому складі при-
ступили до роботи 1 січня 2007 р. та згодом шляхом непрямого голосування 
обрали мерів відповідних населених пунктів. Мера Тбілісі було обрано на 
прямих виборах у 2010 р. 

Реорганізації зазнав і фінансовий менеджмент органів місцевого само-
врядування, який став більш чітким і зрозумілим. У 2007 р. співробітники 
усіх органів місцевого самоврядування пройшли навчання з питань процесу 
підготовки бюджету, аби забезпечити відповідність вимогам Міністерства 
фінансів щодо запровадження кардинальних змін до процедур підготовки та 
подання фінансової звітності, які набирали чинності 1 січня 2008 р. Для ці-
лей запровадження комплексного механізму підготовки та подання фінансо-
вої звітності усі новостворені органи місцевого самоврядування та Міністер-
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ство фінансів були забезпечені комп’ютерним обладнанням, програмними 
засобами та технічною допомогою відповідно до їх індивідуальних потреб. 
Ці заходи дозволили Міністерству фінансів у 2008 р. вперше розробити базу 
даних для фіскального аналізу на субнаціональному рівні, посилити фінан-
совий нагляд та фінансову дисципліну. Безпосереднім результатом заходів із 
забезпечення фінансової дисципліни та нагляду було скорочення заборгова-
ності та неплатежів за позиками органів місцевого самоврядування (з 23,0% 
у 2002 р. до менш ніж 0,5% у 2011 р.).

Задля забезпечення керованості також були урізані функції органів влади 
на місцях. До 2006 р. за надання початкової освіти відповідали місцеві ор-
гани влади. Вони ж відігравали важливу роль у сферах охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, адже виплачували зарплатню та покривали 
операційні витрати, відповідали за експлуатацію інфраструктури. Централь-
ний Уряд замкнув на собі функції, виконання яких раніше було пронизано 
корупцією. Функції, які зараз належать до виключної компетенції органів 
місцевої влади, здебільшого стосуються різних послуг, пов’язаних з кому-
нальною інфраструктурою.   

Притягнення до відповідальності корупціонерів з-поміж вищого 
керівництва та посилення інституцій

За даними Міністерства юстиції протягом 2003-2010 рр. до відповідальності 
було притягнуто 165 високопосадовців на місцях, зокрема п’ять губернато-
рів, шість мерів, шість заступників мерів, 93 голови місцевих рад та 31 за-
ступник голів місцевих рад. Такі заходи стали дуже потужним сигналом для 
нових співробітників, підвищили відповідальність та підзвітність.  

Через укрупнення органів місцевого самоврядування чисельність їх спів-
робітників було скорочено ледь не вдвічі. Було розроблено, прийнято та вве-
дено в дію мінімальні вимоги до кваліфікації співробітників. Проведене на-
вчання змінило світогляд співробітників та розкрило їх потенціал. 

У 2005 р. для забезпечення сталості механізму, який дозволяє органам 
місцевого самоврядування самостійно здійснювати фінансування необ-
хідних покращень та ремонтів інфраструктури, Уряд розпочав роботу над 
удосконаленням системи нормативно-правового регулювання, фінансового 
забезпечення та управління Фонду муніципального розвитку Грузії –  не-
банківського фінансового посередника, який відіграє важливу роль у фінан-
суванні розвитку комунальної інфраструктури. До складу його наглядової 
ради, яку очолює Прем’єр-міністр, входять представники різних міністерств, 
Парламенту та неурядових організацій. «Система управління Фонду та його 
кадровий потенціал допомогли покращити комунальні послуги та убезпечи-
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ти від корупції у сфері державних закупівель товарів та послуг», – говорить 
пан Лаша Гоцірідзе, колишній виконавчий директор Фонду. Водночас за під-
тримки різних організацій-донорів було впроваджено програму із розбудови 
інституційного та кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування. 
Це було зроблено з метою посилення процесів стратегічного планування на 
основі участі щодо діяльності усіх органів місцевого самоврядування, місце-
вого економічного розвитку, фінансового управління та обліку.  

Реформування комунальних послуг

Аби зменшити масштаби корупції у наданні адресних субсидій з водопоста-
чання, у 2006 році Уряд започаткував об’єднання усіх адресних субсидій у 
рамках єдиної програми соціальної допомоги. Як частина загальної кампанії 
по боротьбі з корупцією, ця програма допомогла покращити адресність на-
дання субсидій та забезпечила впровадження системи моніторингу. Відпо-
відно, рівень надходжень платежів зріс до 75%.

У 2008 р. Уряд ініціював реформування сектору водопостачання та во-
довідведення. При Міністерстві регіонального розвитку та інфраструктури 
було створено юридичну особу публічного права – Агентство розвитку ре-
гіонального водопостачання. Комунальні підприємства з водопостачання 
та водовідведення для потреб міського населення були об’єднані у два ре-
гіональних підприємства державної форми власності (ТОВ «Західна вода» 
та ТОВ «Східна вода»). Наприкінці 2009 р. відбулося створення на їх базі 
єдиної компанії та подальше злиття з Агентством розвитку регіонального 
водопостачання на загальнонаціональному рівні. Наразі за розвиток та ко-
ординацію діяльності у цьому секторі, впровадження секторальних проек-
тів, фінансованих Урядом чи організаціями-донорами, поточну діяльність та 
експлуатацію, а також за взаємодію зі споживачами, відповідає Об’єднана 
водна компанія Грузії.

Дуже сміливий крок було зроблено у 2010 р. із введенням в дію ново-
го закону, який забезпечив надходження платежів за спожиті послуги. За-
кон пов’язав між собою платежі за всіма видами комунальних послугами (із 
водо-, електро- та газопостачання, телефонізації та вивозу сміття) і дозволив 
усім комунальним підприємствам припиняти їх постачання, якщо споживач 
не сплачує за будь-яку з послуг упродовж трьох місяців поспіль. Завдяки 
прийняттю цього закону комерційні втрати відповідних підприємств скоро-
тилися з 60% у 2004 р. до 20% у 2011 р.4 

4 Дані, надані Об’єднаною водною компанією Грузії.
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Результати

Складно відділити досягнення у боротьбі з корупцією від більш загальних 
реформ у сфері місцевого самоврядування та комунальних послуг Грузії. 
Цілком очевидними є покращення у сфері управління, особливо у питаннях 
прозорості, підзвітності та відповідальності у наданні послуг на місцевому 
рівні. Ключові результати описані нижче. 

Покращення комунальної інфраструктури, особливо у секторі 
водопостачання

Порівняно з 2003 р. ситуація із розвитком комунального господарства зазна-
ла суттєвих покращень. Державні видатки на реконструкцію та розширення 
комунальної інфраструктури зросли з 50 мільйонів доларів США протягом 
1993-2003 рр. до 600 мільйонів доларів упродовж 2003-2013 рр. Середньодо-
бова тривалість водопостачання зросла з 4 до 16 годин, частка відремонтова-
них муніципальних доріг зросла з 10% до 75%, а додаткові витрати з кишені 
споживачів скоротились на 70%. На зміну фальсифікованих списків осіб, які 
мають право на адресні субсидії, прийшла комплексна програма надання со-
ціальної допомоги. Рівень надходжень платежів за послуги водопостачання 
зріс з 20-30% на початку 2000-х років до 70-75% у 2011 р.

Збільшення доходів органів місцевого самоврядування

Доходи органів місцевого самоврядування зросли з 400 мільйонів ларі у 
2003 р. до 1,7 мільярда ларі у 2011 р. (див. рис. 9.1). Через це, на думку 
Міністра фінансів пана Дмітрія Гвіндадзе, відбулося покращення якості 
комунальних послуг. Підвищення ефективності міжбюджетних відносин 
та нагляду посилило фіскальну дисципліну і призвело до падіння рівня за-
боргованості і неплатежів органів місцевого самоврядування перед Фондом 
муніципального розвитку Грузії з 22% у 2003 р. практично до нуля у 2011 р. 

Розвиток Фонду муніципального розвитку
Значення Фонду муніципального розвитку неухильно зростає. На сьогодні 
ним здійснюється управління надійним кредитним портфелем та посилю-
ється фінансова дисципліна щодо платежів за кредитами. Він функціонує 
як відновлюваний фонд, використовуючи наявний потік грошових коштів 
для фінансування нових проектів. Порівняно з початковим рівнем у 2001 р. 
(3,9 мільйонів ларі) у 2010 р. загальний грошовий обіг досяг приблизно 
230 мільйонів ларі. При цьому портфель Фонду складається з п’яти позик 
з кредитування кінцевих споживачів на загальну суму 50,0 мільйонів ларі 
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та 10 грантових заходів, за якими надається фінансування субпроектів на 
загальну суму близько 180,0 мільйонів ларі. 
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Рисунок 9.1. Бюджети органів місцевого самоврядування у 2003 та 2011 роках.

Джерело: Дані Міністерства фінансів.

Система підвищення відповідальності та підзвітності

Урядом було започатковано реформи місцевих органів влади та муніципа-
літетів з метою підвищення ефективності місцевих послуг та викорінення 
корупції, яка мала місце під час їх надання (див. рис. 9.2). Так само, як і в 
інших секторах, це забезпечило довіру громадськості завдяки наполегливим 
зусиллям із притягнення до відповідальності корумпованих чиновників та 
підтримці заходів з підвищення рівня платежів за комунальні послуги, зо-
крема через відключення неплатників.  

Запровадження нових, більш чітких функціональних обов’язків значно 
оптимізувало розміри органів місцевого самоврядування та обсяги їх по-
вноважень. Виборність мерів підвищила їх підзвітність перед громадяна-
ми. Уряд покращив систему управління Фонду муніципального розвитку та 
забезпечив більшу підзвітність місцевих чиновників перед їх електоратом. 
Місцеві комунальні підприємства отримали змогу виправити своє фінансове 
становище завдяки підвищенню рівня надходжень платежів за спожиті по-
слуги, що призвело до покращення якості послуг для місцевих мешканців. 
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Уряд

Надавачі послуг
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• Інформування громадськості 
про відданість Уряду справі 
боротьби з корупцією

• Реформування на всіх рівнях 
центральних і місцевих органів влади

• Участь громадян у місцевих виборах

• Демонстрація політичної 
волі до зміни законів та надання 
права на відключення

• Притягнення до відповідальності 
165 високопосадовців на місцях

• Покращення нормативно-
правового регулювання 
та якості надання послуг

• Запровадження обов’язковості 
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відключення 

• Підвищення якості та надійності послуг
• Оплата громадянами більш 

якісних послуг

Рисунок 9.2. Система відповідальності та підзвітності у сфері комунальних послуг.

Джерело: Автори.

Висновки

Урядові потрібно буде і надалі здійснювати багато інституційних перетво-
рень, яких зазнали органи місцевого самоврядування, аби забезпечити їх 
сталість. Деякі з проблем лежать поза межами конкретних антикорупцій-
них заходів, але, тим не менш, вони є важливими з точки зору професій-
ного надання комунальних і місцевих послуг та попередження невдач. До 
ключових викликів, серед іншого, належить забезпечення фінансової дис-
ципліни та виведення комунальних послуг на рівень відшкодування витрат, 
створення фінансово стабільних комерційних структур, посилення кадро-
вого та функціонального потенціалу органів місцевого самоврядування, 
аби ті мали змогу створити середовище, необхідне для чесного та прозо-
рого  урядування, а також посилення ролі у наданні послуг партнерств за 
участі приватного сектору. 
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Висновки

У цілій низці секторів Уряд поборов корупцію у наданні державних послуг, 
яка впливала на буденне життя населення країни. Формат, черговість та спо-
сіб впровадження реформ різнилися залежно від конкретного сектору, проте 
усі реформаторські ініціативи мали спільні характеристики, які дозволяють 
пояснити їх успіх. 

10 принципів в основі успіху

Успішність реформ, проведених у Грузії, забезпечили 10 взаємопов’язаних 
факторів або принципів. Кожен з них описано нижче.

1. Наявність потужної політичної волі

У ході боротьби з корупцією у Грузії важливу роль відіграла потужна та ста-
ла політична воля. Проте багато країн, у тому числі й ті, що пережили рево-
люції, починали із політичних зобов’язань, але зазнали невдачі у досягненні 
конкретних результатів. Чому цього не сталося у Грузії?

Лідерство та політичні зобов’язання впроваджувалися згори. Для Пре-
зидента Михаїла Саакашвілі було абсолютно зрозуміло, що у 2003 р. люди 
проголосували за знищення корупції. На думку пана Гіги Бокеріа, який був 
організатором багатьох протестів та наразі обіймає посаду Голови Ради на-
ціональної безпеки, каталізуючим слоганом Об’єднаного руху під час підго-
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товки до виборів та загальною домінантою протестів, які призвели до Рево-
люції троянд, була фраза «Грузія без корупції». 

Ключем до успіху стала загальна підтримка. На підтримку нового Уряду 
висловлювалось більше 90% населення Грузії, і завдяки їй було просто боро-
тися з корупцією в агресивний спосіб. Людям набридла побутова корупція, 
яка зробила їх життя жалюгідними. Боротьба з корупцією була як метою, так 
і інструментом модернізації економіки. 

2. Розбудова довіри від самого початку реформ
На думку пана Вахтанга Лежави, головного радника Прем’єр-міністра, для 
проведення основних реформ лідери Уряду мали приблизно вісім місяців. Не-
гайне запровадження політики жорсткого неприйняття корупції та боротьби 
з нею, а також демонстрація швидких та зрозумілих результатів були важли-
вими з точки зору розбудови довіри з боку населення та відкриття достатньо 
довгого часового вікна для забезпечення досягнення довготермінових цілей. 
На думку колишнього Прем’єр-міністра пана Ладо Гургенідзе, реформи мали 
бути «швидкими, взаємопов’язаними, простими і прагматичними, а також від-
чутно покращувати життя значної частини населення». Лідери працювали над 
тим, щоб створити виграшне та ефективне коло, в якому потужна політична 
воля та чітке бачення підтримувались гнучкою стратегією, прагматизмом та 
блискавичною реалізацією, а також призводили до швидких результатів. Це, в 
свою чергу, надалі розкривало вікно можливостей та дедалі більше зміцнюва-
ло політичну волю до боротьби з корупцією (див. рис. 10.1).

гнучка
стратегія

прагматична
структура

блискавична
реалізація

швидкі
результати

ролітична воля
та бачення

відновлення
вікна

можливостей

Рисунок 10.1. Виграшне коло антикорупційних реформ.

Джерело: Автори.
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Швидкість дій була критично важливою та посилювала розуміння нагаль-
ності серед реформаторів з огляду на дві причини. По-перше, Президент Са-
акашвілі зазначає: «Швидкість мала абсолютно критичне значення. У Грузії 
більше не було часу для гаяння. Це проявилося у характері групи [реформа-
торів] – ми були нетерпеливими, і досі залишаємось такими». Лідери Уряду 
ледь висипалися, працюючи по 18 годин на добу задля відновлення держави 
та забезпечення доступності необхідних державних послуг. По-друге, люди 
прагнули змін. Їх очікування були грандіозними. Уряд боровся з часом і по-
требував швидких результатів. Неспроможність зосередитись на швидких 
результатах наражала на небезпеку реформи, а також політичні кар’єри їх 
провідників. 

За словами пана Давіда Бакрадзе, Спікера Парламенту, для Уряду досяг-
нення успіху означало, що той мав «знищити символи корупції», передусім 
позбутися «злодіїв у законі» – злочинців, які мали тісні зв’язки з урядовцями 
та значну політичну вагу. За словами Президента Саакашвілі, «ці злочинці 
завдячували своїм існуванням державі; тільки-но зв’язки з державою було 
розірвано, вони стали безпорадними». Уряд заарештував багатьох зі «зло-
діїв у законі» на світанку реформ. До відповідальності було притягнуто ко-
румпованих державних службовців та бізнесменів, які за часів старої влади 
користувалися незаслуженими привілеями.

На думку Міністра внутрішніх справ пана Івана Мерабішвілі, іншим важ-
ливим фактором в основі успіху було «показати, що не боїмося». Нові відділ-
ки поліції, цілком зроблені зі скла, стали символом «відкритості, прозорості 
та сміливості». 

Для пана Левана Безхашвілі, голови Контрольної палати та колишнього 
заступника міністра юстиції у новому Уряді, довіра також означала встанов-
лення рівності перед законом. Багато державних чиновників, у тому числі 
члени Парламенту, накопичили величезні багатства; притягнення їх до юри-
дичної відповідальності було важливим сигналом суспільству, що відтепер 
усі грузини є рівними перед законом. 

Розслідування справ парламентарів, підозрюваних у корупції, за чинних 
парламентських правил було складною справою, а отже їх було змінено. До 
внесення цих змін згода Парламенту вимагалася навіть для того, щоб роз-
почати розслідування, – і такі згоди надавалися вкрай рідко. Після внесення 
відповідних змін така згода стала потрібна лише у випадку затримання. Така, 
як може здатися, незначна новація була нічим іншим, ніж проривом, адже 
відтепер органи обвинувачення отримати змогу самостійно починати роз-
слідування. Коли Парламенту надавали відповідну доказову базу, з огляду на 
думку громадськості, вже було неможливо перешкоджати передачі справи до 
суду. Здатність Уряду притягати до відповідальності парламентарів (почина-
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ючи з 2003 р. кримінальні справи були порушені проти 6 членів Парламенту) 
на той час була найкращим підтвердженням того, що громадяни стали рів-
ними перед законом, а впливові діячі більше не користуватимуться якимись 
спеціальними привілеями. Довіра також посилювалась завдяки схваленню 
пакету антикорупційних законів, зокрема законодавства проти мафії, зако-
нів, які дозволили конфіскацію майна, отриманого незаконним шляхом, змін 
та доповнень до кримінального законодавства, які узаконили угоди про ви-
знання провини, а також зміни до Конституції, які дозволили збалансувати 
повноваження різних гілок влади. 

3. Лобова атака проти корупції

У багатьох країнах, які проводять реформи, стримуючими факторами стали 
обмеження та нестача потенціалу, які змушували реформаторів задовольня-
тися лише фрагментарними змінами. Що змусило лідерів Грузії наполегливо 
просувати докорінні, а не фрагментарні перетворення? Реформатори усвідо-
мили, що атака проти корупції на багатьох фронтах одразу є єдиною можли-
вістю побороти її. Вони розуміли, що фрагментарні реформи не спрацюють, 
адже зацікавленість відповідних сторін дозволить заблокувати їх. Важливо 
було зробити бліц-криг і залишити опозицію розпорошеною, аби убезпечи-
тись від спроб спротиву з боку опонентів. 

Політики також розуміли, що багато реформ є взаємопов’язаними і успіш-
ність в одній сфері залежить від успіхів в іншій. Для забезпечення перемог 
реформ в енергетичній галузі, наприклад, держава мала покращити ситуацію 
з наявністю та надійністю енергопостачання, що потребувало значних інвес-
тицій у системи генерації, постачання та розподілу електроенергії. Водночас 
державні ресурси були обмеженими, і фінансування цих інвестицій вимага-
ло збільшення обсягів податкових надходжень. 

Коли зміни і покращення потрібні повсюдно, постає питання, з чого по-
чинати. Лідери Грузії були переконані, що необхідними першочерговими 
кроками є відновлення верховенства права та збільшення обсягів податко-
вих надходжень. Послідовність інших реформ ґрунтувалась на бажанні по-
кращити життя якомога більшої кількості громадян за якомога коротший 
проміжок часу. Цілком закономірно, що у 2004 році пріоритетними завдан-
нями були відновлення електропостачання, а також дерегуляція бізнесу та 
знищення корупції у системі вищої освіти. Деякі реформи несли з собою не-
минучі ризики, адже громадяни повинні були частково взяти на себе тягар їх 
реалізації. Наприклад, відновлення електропостачання вимагало підвищен-
ня тарифів та застосування більш жорсткого підходу до стягнення платежів. 
На думку пана Зураба Ногаіделі, колишнього Прем’єр-міністра, урядовці 
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були на 100% переконані, що забезпечення цілодобового електропостачання 
стане відчутною і довгоочікуваною зміною та переважатиме занепокоєння 
щодо підвищення тарифів. 

4. Залучення нових кадрів

Часто можливості для реалізації реформ є обмеженими через дефіцит на-
лежним чином підготовлених кадрів. Політики у Грузії подолали обмеження, 
пов’язані з відсутністю таких кадрів у державних установах, завдяки залу-
ченню співробітників зі сторони, особливо спеціалістів, які мали досвід ро-
боти у приватному секторі та/або здобули освіту на Заході. 

Показовою є історія Прем’єр-міністра пана Ніки Гілаурі. Він працював 
у приватній консалтинговій компанії, коли йому подзвонили з Уряду і за-
просили зробити презентацію щодо бачення шляхів розбудови енергетич-
ної галузі перед тодішнім Прем’єр-міністром та кількома іншими членами 
Кабінету. Після презентації йому запропонували очолити Міністерство 
енергетики. Пан Каха Бендукідзе був успішним промисловцем, який здо-
був свої статки у Російській Федерації. Він приїздив до Грузії та надавав 
поради членам нового Уряду щодо напрямків економічної політики. Тоді ж 
він отримав пропозицію стати Міністром з питань економічного розвитку, 
на яку він одразу ж пристав. 

Вливання нової крові мало місце на всіх рівнях державного управління, а 
не лише серед найвищого керівництва. Залучаючи нові кадри до поліції, Мі-
ністр внутрішніх справ пан Іване Мерабішвілі шукав молодих, талановитих 
та освічених співробітників з високими етичними принципами, які хотіли за-
безпечити надання державних послуг. Першочерговими критеріями відбору 
були відсутність досвіду роботи у державних установах та незаплямоване 
минуле. Для нового Міністра енергетики у перші дні роботи Уряду головним 
пріоритетом була «розбудова команди, яка очолить реформи». «Я витрачав 
значну частину свого часу безпосередньо на те, щоб підібрати людей та про-
вести співбесіди з ними, і це стосувалося не лише кандидатів на посаду за-
ступників міністра, але й рівня голів департаментів», – зазначає він. 

Аби забезпечити заохочення для цього нового класу державних службов-
ців та відвадити їх від хабарів, Уряд мав сплачувати прийнятну зарплатню. 
Проте, з огляду на обмеженість державних ресурсів, це було завданням не 
з легких, а отже, урядовці вдалися до нестандартних методів. Ключовим 
співробітникам в усіх державних установах надбавки сплачувались з поза-
бюджетного фонду, який частково фінансувався Інститутом «Відкрите сус-
пільство», Програмою Розвитку ООН та за рахунок добровільних внесків 
компаній та окремих бізнесменів. Спочатку реформатори вважали, що таке 
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фінансування буде потрібним протягом кількох років, аж поки не покра-
щиться ситуація зі збором податків. Проте рівень державних доходів зростав 
набагато скоріше, ніж очікувалося спочатку, що дозволило Уряду швидко 
припинити використання відповідних коштів при збереженні конкурентних 
зарплат та надбавок. Реформатори також дозволили різним установам, які 
надають державні послуги, стягувати платню для фінансування своєї діяль-
ності. Ці зміни дозволили установам виплачувати високу зарплатню та про-
понувати достойну винагороду за якісну роботу. 

Для створення нової культури надання державних послуг Уряд повсюдно 
застосовував системні заходи. Напевно найбільш очевидними були успіхи в 
реформуванні Міністерства внутрішніх справ і створенні патрульної поліції. 
Навчання на західний манер, нові кодекси поведінки, модні уніформи, а та-
кож покращене обладнання, створили співробітника патрульної поліції ново-
го зразка, який суворо дотримується обов’язку надання державної послуги. 
Співробітники поліції, які раніше були синонімом корупції, зараз однознач-
но вважаються готовими допомогти та користуються високою повагою. 

5. Обмеження ролі держави

Антикорупційні перетворення у Грузії, серед іншого, ґрунтувалися на глибо-
кому переконанні, що зменшення державного втручання у підприємницьку 
діяльність, скорочення кількості нормативно-правових актів та розширення 
економічних свобод несуть з собою ефективність. Економічні проблеми та 
розгул корупції розглядалися як наслідки державного втручання у справи 
населення. Для колишнього Прем’єр-міністра пана Ладо Гургенідзе «це був 
справжній експеримент з практичної реалізації політики свободи». Колиш-
ній Міністр економіки пан Каха Бендукідзе розумів, що «для зменшення 
можливостей для корупції було важливо обмежити взаємодію між громадя-
нами та державою». 

Спроби обмежити взаємодію між громадянами та державою полягали в 
приватизації, дерегуляції підприємницької діяльності та податковій реформі. 
Для пана Бендукідзе приватизація була важливою з точки зору реструктури-
зації економіки, викорінення корупції та збільшення доходів держави. Не всі 
реформатори поділяли його погляди щодо приватизації. Зрештою, під час 
однієї з нарад він написав на дошці перелік підприємств, які можна продати, 
і доходи, які можна отримати від цього. Лише коли інші міністри побачили 
потенційні доходи та почали розмірковувати над тим, як можна було б вико-
ристати отримані гроші, вони пристали на думку пана Бендукідзе. 

Принципи невтручання з боку держави (laissez-faire) напевно найбільш 
очевидно проявилися в процесі дерегуляції підприємницької діяльності. Були 



Висновки  105

скасовані сотні ліцензій, дозволів та інспекцій щодо підприємств приватного 
сектору у різних галузях економіки. Під час зустрічей, які пан Бендукідзе 
проводив із застосуванням «гільйотини», керівники державних установ були 
змушені відстоювати необхідність функцій та нормативно-правового регу-
лювання з боку представлених ними установ, описувати користь, яку вони 
несуть, а також обґрунтовувати необхідність збереження установ як таких. 
Коли вдавалося виявити користь для суспільства від певного нормативно-
правового регулювання, реформатори аналізували можливості відповідної 
установи щодо його здійснення. Якщо установі їх бракувало, нормативно-
правове регулювання скасовувалось, – принаймні до того часу, поки потен-
ціал та можливості не будуть покращені. Розформовувались цілі установи, 
зокрема органи, відповідальні за безпеку продовольства та перевірку авто-
транспортних засобів. 

Реформатори були переконані, що надання можливості ринку працювати 
є ключем до розв’язання багатьох проблем. Наприклад, споживачі комуналь-
них послуг, які не сплачували свої рахунки, від’єднувались від постачання 
практично миттєво. Не робилося жодних винятків – ані для лікарень, ані для 
метро, ані для впливових гірничодобувних компаній. Відповідно, рівень пла-
тежів за електроенергію різко підвищився та забезпечив надходження гро-
шових коштів, потрібних для фінансування нагально необхідних ремонтних 
робіт та нових інвестицій. Загроза відключення неплатників також суттєво 
покращила фінансове становище комунальних підприємств та зробила їх 
менш залежними від державної підтримки. Водночас підвищення тарифів 
означало зменшення споживання та послаблення тиску на систему енерго-
постачання. Спрощення режиму оподаткування та зниження податкових ста-
вок сприяло зростанню обсягів податкових надходжень, збільшенню доходів 
і новим інвестиціям. 

6. Застосування нестандартних рішень

Деякі з антикорупційних перетворень, як-от узгодження із ув’язненими за ко-
рупцію чиновниками та підприємцями плати за їх звільнення, були супереч-
ливими. «Логіка була дуже простою, – пояснює Президент Саакашвілі. – Ми 
не могли залишати у в’язниці усіх корупціонерів – їх було забагато. Замість 
того, щоб тримати їх у в’язниці та витрачати на них гроші і без того збанкру-
тілої держави, краще було забрати їх незаконно здобуті кошти та випустити їх 
на свободу. Як тільки вони вносили платіж, вони, як правило, втрачали запал 
[до корупції]». В одній резонансній справі на початку 2004 р. підприємець зі 
зв’язками був заарештований та звільнений після сплати 14 мільйонів дола-
рів. «Стягнута сума, – зазначає пан Саакашвілі, – дорівнювала виплаті пенсій 
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за два місяці, і [це] краще, ніж затяжна судова тяжба». Серед інших неша-
блонних заходів слід виділити використання позабюджетних коштів для ви-
плат надбавок до зарплат та звільнення за один день усього особового складу 
дорожньої поліції. 

Використання нестандартних заходів іноді означало недотримання відпо-
відних процедур. Деякі арешти та ведення справ кримінальних авторитетів 
на початку перетворень, наприклад, виходили за межі діючих на той час за-
конів. Уряд швидко розпочав процес удосконалення кримінального кодексу 
з урахуванням передового світового досвіду, але вдався до рішучих дій на 
практиці ще до внесення відповідних змін. Такі організації, як «Трансперен-
сі Інтернешенл», висловлювали занепокоєння щодо слабкості та відсутності 
незалежності судової системи, а також ставили під сумнів те, що затримані 
владою підозрювані мали доступ до справедливого судочинства. 

Чи міг Уряд робити по-іншому? Для Президента Саакашвілі та групи клю-
чових реформаторів відповідь є очевидною: «Ні». З огляду на крах держави, 
вони вважали, що мають швидко вживати рішучих дій, зокрема провести 
арешти; баланс між притягненням до відповідальності, яке іноді вважало-
ся надто жорстким, та інституційним розвитком був дотриманий. Керівни-
ки держави усвідомлюють, що, з урахуванням подій останніх кількох років, 
більше уваги має приділятися інституційному розвиткові, а не притягненню 
до відповідальності. Саме на цьому наголошував Президент Саакашвілі у 
своєму зверненні до Парламенту у лютому 2011 р., під час якого він закликав 
до «переходу від переслідувань до культури державних послуг». 

7. Розвиток єдності мети та тісна взаємодія

З огляду на комплексний характер антикорупційних реформ важливим було 
забезпечення єдності мети та тісної взаємодії між ключовими реформатора-
ми. Як цього вдалось досягнути, враховуючи блискавичну швидкість пере-
творень?

Успіху сприяли кілька факторів. По-перше, ключова команда політиків, 
які очолили реформування, була невеликою, поділяла спільні цінності щодо 
напрямків державної політики та трималася разом. По-друге, мала місце тіс-
на взаємодія на рівні Кабінету міністрів. Його засідання проводились по-
стійно; дебатувалися напрямки політики, і часто це відбувалося дуже гаря-
че; приймалися рішення. По-третє, було створено кілька комісій високого 
рівня, які стали на чолі процесів реформування за різними напрямками, як-
от транспорт, оподаткування, енергетика та приватизація. Антикорупційні 
заходи нерідко розглядалися як невід’ємна частина секторальних реформ, 
які необхідно реалізувати. По-четверте, у разі необхідності, для вирішення 
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ключових питань проводились спеціальні зустрічі. Пануюче усвідомлення 
нагальності та терміновості сприяло дуже тісній взаємодії. 

Хоча рішення здебільшого приймалася на рівні Кабінету міністрів, 
Президент визначав загальні завдання та пріоритети, а також брав участь 
у прийнятті ключових рішень. Також залучалося керівництво Парламенту, 
оскільки багато дискусій відбувалося саме в ньому. За словами Спікера Даві-
да Бакрадзе, «боротьба з корупцією була вирішальним аргументом» під час 
суперечок, які мали місце в Парламенті, і це допомагало забезпечити під-
тримку реформ. 

8. Адаптація міжнародного досвіду до місцевих умов

Багато країн вже стикалися з проблемами, притаманними Грузії. Політичні 
лідери Грузії скористалися з їх досвіду. Наприклад, з судової системи Спо-
лучених Штатів Америки були запозичені угоди про визнання провини, які 
були наріжним каменем при притягненні до відповідальності на початку ре-
форм, зокрема у рамках резонансних справ проти високопосадовців, коли 
свідчення підлеглих вирішували долю корумпованих чиновників більш 
високого рівня. Законодавство у сфері боротьби з мафією розроблялося на 
основі законодавчої бази Італії та Сполучених Штатів. Багато в чому навчан-
ня особового складу поліції ґрунтувалось на практиці США та Європи. На 
щастя, багато членів нового Уряду отримали освіту закордоном та з власного 
досвіду знали, як все може бути організовано по-іншому. Політичні лідери 
брали до уваги не лише історії успіху, але й помилки, яких припускалися під 
час проведення економічних та антикорупційних реформ у багатьох країнах 
колишнього Радянського Союзу. 

Реформатори покладалися на міжнародний досвід, але, як вони самі наго-
лошують, адаптували його до унікальних умов, притаманних Грузії, та роз-
робили власні шляхи вирішення проблем. 

9. Застосування технологій
Технології, деякі з яких були розроблені самими реформаторами, були клю-
човим компонентом антикорупційних заходів. Їх застосування дозволило 
залишити у минулому прямі контакти між чиновниками та громадянами, 
звузивши можливості для корупції. Технології також допомогли оптимізу-
вати державні послуги, полегшили їх моніторинг та спростили транзакції 
для громадян. 

Наочним прикладом є видача паспортів. До реформ отримання паспорту 
було пов’язане затримками та неформальними платежами. Сьогодні ж гро-
мадяни подають необхідні документи, сплачують за відповідними розцінка-
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ми (які різняться залежно від того, чи застосовується звичайна або прискоре-
на процедура) та отримують текстове повідомлення на свій мобільний, коли 
їхній паспорт готовий і його можна забрати. Звичайна процедура займає 10 
днів, прискорена дозволяє отримати паспорт через 24 години. Громадяни 
Грузії, які живуть закордоном, можуть подати заяву на видачу паспорта через 
Інтернет. Їх особистість буде підтверджена під час зв’язку зі співробітником 
державного реєстру через програму «Скайп». Є й багато інших прикладів 
використання сучасних технологій: від безпаперової роботи відділків поліції 
до електронної бази даних із реєстрації землі та нещодавнього розширення 
можливостей для подання звітності за прибутковим податком в електронно-
му вигляді (на нього припадало близько 80% надходжень у 2010 р.). 

10. Стратегічне використання комунікацій

Як зазначає колишній Прем’єр-міністр Зураб Ногаіделі, Президент Саакаш-
вілі мав чудову політичну інтуїцію та тримав руку на пульсі народу. Це було 
важливим з точки зору прийняття правильних рішень з ключових питань ре-
формування. Наприклад, підвищення тарифів на електропостачання стало 
можливим завдяки чіткому усвідомленню керівництва того факту, що полі-
тична ціна підвищення тарифів була меншою, ніж політичні втрати через 
відсутність енергопостачання. Пан Саакашвілі цінував свої тісні контакти з 
громадськістю, що спонукало його часто подорожувати по всій країні. Уряд 
загалом докладав зусиль для того, щоб мати справжній зворотний зв’язок з 
громадськістю. Нерідко для цього використовувались послуги авторитетних 
іноземних компаній зі зв’язків з громадськістю та досліджень громадської 
думки, аби на основі отриманих даних коригувати реформаторські заходи 
відповідно до очікувань населення. 

Від самого початку державні лідери ефективно використовували засоби 
масової інформації та показували через них кадри резонансних арештів ко-
румпованих чиновників. Навіть арешти осіб, які незаконно ухиляються від 
сплати податків, здійснювались за присутності відеокамер. Така робота зі 
ЗМІ поширила інформацію про те, що Уряд більше не терпітиме корупцію, 
та змінила погляди людей щодо прийнятності поведінки. «Ключем до змі-
ни свідомості населення були знищення символів корупції та демонстрація 
результатів, – говорить пан Гігі Угалава, мер Тбілісі. – Самі по собі інститу-
ційні зміни не можуть бути достатніми. Трансформація Грузії полягає у цій 
зміні світогляду».

Поза тим, спочатку громадськість слабко інформувалась про самі рефор-
ми, що додавало відчуття ворожості до влади, – його найбільш яскравими 
проявами стали вилучні протести у 2007 та 2009 роках. Після протестів 
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урядовці змінили свою стратегію комунікацій. Вони почали проводити гро-
мадські збори по всій країні, під час яких високопосадовці та чиновники 
з міністерств роз’яснювали свої програми та демонстрували досягнуті ре-
зультати. Починаючи з 2009 р., стали проводитись громадські обговорення 
складнощів та переваг реформ у різних секторах, а саме у медицині, у сфері 
комунальних послуг, оподаткуванні та діловому середовищі. У 2011 р. було 
проведено перший круглий стіл з питань оподаткування за участі представ-
ників приватного бізнесу Грузії. 

Аби не втрачати зв’язок з громадськістю, Уряд проводив офіційні соціо-
логічні дослідження та взаємодіяв з громадянами у неформальний спосіб. Ці 
дослідження давали уявлення про занепокоєння громадян, а також їх бачен-
ня щодо впливу реформ. 

Які основні проблеми все ще стоять перед Грузією?

Перетворення, які відбулися у Грузії після 2003 р., є визначними. Світло 
горить, вулиці безпечні, а державні послуги надаються без корупції. Як во-
чевидь випливає з наведених вище практичних прикладів, ключовою ру-
шійною силою цих змін було ефективна та енергійна робота виконавчої 
влади. Потужна виконавча гілка у Грузії змогла змінити систему заохочень, 
розформувати багато корумпованих інститутів та розвинути нові державні 
установи. Вона переслідувала злочинців, чиновників та бізнесменів за зви-
нуваченням у незаконному ухиленні від сплати податків, корупції та кри-
мінальних злочинах. У будь-якій антикорупційній стратегії важливими є 
обидва ці елементи – як інституційний розвиток, так і заходи з притягнення 
до відповідальності.

Чи досягла Грузія правильного балансу? Спочатку увага зосереджувалась 
на притягненні до відповідальності (див. рис. 10.2). Багато урядовців, від-
повідальних за прийняття рішень, вважали такі дії важливими з точки зору 
відновлення довіри до держави та створення розумної загрози покарання за 
корупційні дії. 

На розбудову установ, які забезпечують надання державних послуг, та 
їх адаптацію відповідно до потреб громадськості пішло більше часу, але ак-
тивне державне управління дозволило створити багато нових органів для за-
безпечення надання таких послуг. На думку пана Гіги Бокерія, Голови Ради 
національної безпеки, основна проблема, яка все ще очікує на розв’язання, 
полягає у зміцненні інституційного та кадрового потенціалу з метою ство-
рення функціонально ефективного, професійного та висококваліфікованого 
бюрократичного апарату. Останні заяви та дії Уряду свідчать про те, що на-
разі впроваджуються відповідні заходи.
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притягнення до відповідальності

установи

час

Рисунок 10.2. Правильний баланс між заходами з притягнення до відповідальності та 
розбудовою інституційного потенціалу під час боротьби з корупцією.

Джерело: Автори.

Поза тим, роль потужної виконавчої влади залишається єдиною найбіль-
шою рушійною силою перетворень. І дійсно, успіх антикорупційних реформ 
здебільшого завдячує невеликій, відданій своїй справі команді із виконавчої 
гілки, яка покладається на значну владу з боку Президента та здійснює на-
гляд за поточною роботою державних органів. Деякі оглядачі висловлювали 
занепокоєння щодо такої концентрації влади. Як зазначає міжнародна орга-
нізація «Трансперенсі Інтернешенл» (15) у звіті «Оцінювання системи націо-
нальної цілісності Грузії» (National Integrity System Assessment for Georgia) 
за 2011 р., «… концентрація влади на найвищому щаблі її виконавчої гілки 
та слабка система стримувачів і противаг створюють можливості для зло-
вживань та викликають занепокоєння щодо відданості верховенству права». 

Яким чином можна зміцнити систему стримувачів і противаг? Державни-
ми установами, відповідальними за здійснення нагляду за роботою виконав-
чої гілки влади є Парламент, судова система, державний захисник, Контро-
льна палата та Верховне агентство з питань державного аудиту. За даними 
«Трансперенсі Інтернешенл» нормативно-правова база діяльності цих та 
інших установ системи нагляду здебільшого функціонує та постійно вдоско-
налюється. Рада Європи вважає, що поправки до Конституції, прийняті Пар-
ламентом 15 жовтня 2010 р., «надають більші гарантії незалежності судової 
системи, суттєво посилюють роль та повноваження Парламенту і забезпечу-
ють кращу та більш комплексну систему стримувачів і противаг між різними 
гілками влади» (ПАРЄ, 2011 р., 2). Остання редакція закону про конфлікт 
інтересів є суворою і вимагає, серед іншого, інформування громадськості 
про активи державних службовців. 

Правляча партія має більшість та значну перевагу за кількістю голосів у 
Парламенті та виборних органах влади на місцях. Лідери законодавчої гіл-
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ки влади тісно пов’язані із виконавчою владою. Відбуваються жваві дебати 
з приводу державної політики, але відсутність потужної опозиції обмежує 
можливості більш ретельного аналізу пропозицій та діяльності виконавчої 
гілки влади з боку Парламенту. У нових демократичних країнах розвиток 
ефективної опозиції є еволюційним процесом, хоча деякі експерти зазна-
чають, що відсутність рівного доступу до джерел фінансування та засобів 
масової інформації ускладнює появу такої опозиції («Трансперенсі Інтерне-
шенл», звіт щодо Грузії за 2011 р.). 

Розбудова стримувачів і противаг у системі влади вимагає подальшого 
розвитку судової системи («Фрідом Хауз» (Freedom House), 2010 р.). У про-
цесі модернізації судової влади вже досягнуто значних результатів, проте ще 
більше питань поки що залишається без вирішення. Більшість суддів є мо-
лодими та недосвідченими, і часто їх їх відсувають на задній план потужні 
органи прокуратури, які мають доступ до значних ресурсів.5 Брак довічних 
призначень та загроза переведення у віддалені райони країни звужують мож-
ливості для незалежності суддів. Відповідно, судова система залишається 
однією з інституцій, які користуються найменшою повагою серед громадян 
(Кавказькі дослідницькі ресурсні центри, 2010 р.). Уряд усвідомлює ці за-
непокоєння та безперервно вживає заходів з її зміцнення, зокрема у 2012 р. 
передбачається запровадити журі присяжних у слуханнях з кримінальних 
справ та започаткувати довічне призначення суддів у 2013 р. 

Зі свого боку, служба державного захисника стає інституцією, якій дові-
ряють («Трансперенсі Інтернешенл», звіт щодо Грузії за 2011 р.). Незважа-
ючи на відсутність повноважень для вжиття заходів та лише право вносити 
рекомендації щодо необхідних змін або дій у випадку порушення прав лю-
дини, вона відіграє важливу роль у загальній системі стримувачів і противаг.

У сфері посилення зовнішнього державного нагляду ефективність вико-
нання Контрольною палатою відповідних функцій є обмеженою через недо-
статню інституційну спроможність. Ці недоліки допомагає усунути програ-
ма модернізації, яка реалізується за підтримки організацій-донорів. У цьому 
ж контексті обнадійливо вигладять такі кроки, як внесення у 2009 р. змін до 
законодавства, яке регулює діяльність палати та збільшення числа співробіт-
ників до рівня, який дозволяє проводити сучасні аудити (цього вдалося до-
сягнути завдяки інтенсивним заходам з навчання та двосторонній взаємодії з 
провідними вищими аудиторськими органами Європи).

5 Як свідчать статистичні дані, коли держава зацікавлена у прийнятті того чи іншо-
го рішення у справі, вона добивається свого: у 2009 р., наприклад, у 18392 судових 
процесах було лише 18 виправдовувальних вироків («Трансперенсі Інтернешенл», 
звіт щодо Грузії за 2011 р.).
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Іще одною ключовою інституцією у більшості країн є ЗМІ. Засоби ма-
сової інформації у Грузії все ще перебувають у зародковому стані з точки 
зору моніторингу результатів антикорупційних дій та висвітлення коруп-
ції у сфері державних послуг. Вони відіграли дуже конструктивну роль на 
початку боротьби з корупцією, але наразі висловлюють занепокоєння, що 
ЗМІ більше не здатні виконувати функції нагляду. Багато неприбуткових 
організацій (зокрема «Фрідом Хауз», «АйРЕКс» (IREX) та «Бертельсманн 
Стифтунг» (Bertelsmann Stiftung)) вважають, що ЗМІ бракує незалежнос-
ті та можливостей для об’єктивного висвітлення подій за участі держави 
(«Трансперенсі Інтернешенл», звіт щодо Грузії за 2011 р.). Нормативно-
правова база гарантує широку свободу ЗМІ. Занепокоєння ж скоріше ви-
кликає непрозора структура власності основних ЗМІ. Критики скаржаться, 
що власники ЗМІ є близькими союзниками політичних лідерів та не бажа-
ють об’єктивного висвітлення подій за участю держави. 

Також триває робота над тим, щоб ширше залучити громадян до фор-
мулювання державної політики та її реалізації. Необхідно, щоб важливим 
компонентом розробки та впровадження державної політики та сектораль-
них антикорупційних стратегій стала саме участь громадськості. Це може 
бути особливо корисним з точки зору моніторингу поступу у досягненні 
цільових показників та викритті випадків корупції. У цьому напрямку вже 
зроблено деякі кроки. До складу створеної у грудні 2008 р. Міжвідомчої ко-
ординаційної ради з боротьби з корупцією, яка розробила нову антикоруп-
ційну стратегію та відповідний план дій, входять представники організацій 
громадянського суспільства. Іншим кроком, який дозволить краще чути 
думку громадськості, є призначення омбудсмана з питань бізнесу, який 
сприяє діалогу між владою та бізнесом, зокрема у сфері оподаткування. 
Є необхідність у більшій кількості ініціатив із розбудови спроможностей 
організацій громадянського суспільства. 

Чи можна повторити реформи Грузії в інших країнах?

Антикорупційні реформи у Грузії мали місце після революції, яка здобула 
підтримку переважної більшості громадян. Через це деякі оглядачі вважа-
ють, що вони є продуктом унікальної поворотної точки в історії і, відповідно, 
їх важко повторити у будь-якій іншій країні.

Кожна країна має власні інституційні та політекономічні умови і має 
знайти власний шлях боротьби з корупцією. Поза тим, насправді досвід 
реформ у Грузії здебільшого можна повторити. Немає нічого особливого 
у 10 описаних вище принципах, які лежать в основі перетворень у Грузії, 
– до певної міри вони є універсальними істинами. Багато країн провели де-
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регуляцію підприємницької діяльності, запровадили справедливу і прозору 
систему вступу до вищих навчальних закладів або ж забезпечили надійне 
електропостачання. І зробили це без жодних революцій. 

Багато з підходів, якими Грузія скористалася для впровадження реформ 
(зокрема побудова виграшного кола ефективних реформ для забезпечення 
довіри до влади від самого початку перетворень), можна повторити в ін-
ших країнах. Реформування у сфері державного реєстру та реєстру актів 
цивільного стану переважно ґрунтувалось на технічних інноваціях; інші 
країни також можуть піти цією ж дорогою. Важливість зміни свідомості – 
та роль лідерства у цьому процесі – так само є ідеєю, яка може бути взята 
на озброєння поза межами Грузії. Атака проти корупції, яка була проведе-
на Грузією на багатьох фронтах, засвідчує, що доцільним може бути лише 
комплексний підхід, адже жодна країна ще не впоралась із системною ко-
рупцією за допомогою фрагментарних реформ. До того ж, інші країни мо-
жуть скористатися з таких стратегічних дій, як залучення ЗМІ до викриття 
корупції та доведення відповідної інформації до відома громадськості за-
для підтримки у боротьбі з нею.

Найважливіша ідея полягає у переконанні, що у сфері державних по-
слуг можна навести лад. Багато країн, що розвиваються, намагаються удо-
сконалити сферу надання державних послуг та позбавити своїх громадян 
тягаря хабарів. Унікальний досвід Грузії дає їм надію на це, а також пропо-
нує деякі ідеї щодо способів досягнення відповідних результатів.

Резюме

Починаючи з 2003 р., Грузія демонструє унікальні успіхи у боротьбі з ко-
рупцією у сфері державних послуг. Багато країн в усьому світі стикаються 
з цією ж проблемою. Досвід Грузії засвідчує, що успіхів можна досягти за 
відносно короткий проміжок часу за умови наявності політичної волі та 
узгоджених дій Уряду. Ця боротьба у жодному разі не завершена – багато-
чого ще слід зробити, зокрема посилити інституції (які є найкращим запо-
біжником проти відновлення корупції) та запровадити прийнятну систему 
стримувачів та противаг. Хоча кожна країна різниться залежно від початко-
вих умов, природи проблем, пов’язаних з корупцією, та конкретного типу 
політекономії, багато надбань з досвіду Грузії можна повторити і в інших 
країнах. Успіхи Грузії руйнують міф про те, що корупція є культурним яви-
щем, і дають надію реформаторам по всьому світу, які намагаються навес-
ти лад у сфері державних послуг.
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Починаючи з Революції троянд наприкінці 2003 р., Грузія демонструє заслуговуючі на 
увагу досягнення у боротьбі з корупцією у сфері державних послуг. Проте на сьогодні 
практично немає робіт, в яких описується те, як це сталося. Якими були відмінні риси 
заходів із боротьби з корупцією у цій сфері в Грузії? Чи залишаються досягнення 
сталими на сьогоднішній день? Чи можна повторити досвід Грузії в інших країнах?

Ця книга під назвою «Боротьба з корупцією у сфері державних послуг: Хроніка 
реформ у Грузії» ґрунтується на конкретних практичних прикладах, які дозволяють 
за принципом хроніки прослідкувати реалізацію заходів із боротьби з корупцією 
за вісьмома напрямками: патрульна поліція, оподаткування, митна справа, 
електропостачання, державне регулювання підприємницької діяльності, державний 
реєстр та реєстр актів цивільного стану, вступні іспити до вищих навчальних закладів 
та комунальні послуги. У книзі зроблено особливий акцент на документуванні того, як 
розроблялися та впроваджувалися антикорупційні заходи, та проливається світло на 
процеси прийняття рішень, вибір між альтернативними варіантами, який мали робити 
політичні діячі, а також на визначенні послідовності впровадження різних реформ та 
їх взаємодоповнюваності. Використовуються дані та інтерв’ю з багатьма теперішніми 
та колишніми урядовцями. Також аналізується система підзвітності та відповідальності 
між Урядом, надавачами державних послуг та їх користувачами.

Проведене практичне дослідження дає змогу виокремити 10 факторів, які пояснюють 
досягнуті успіхи Грузії: наявність потужної політичної волі, розбудова довіри від самого 
початку реформ, лобова атака проти корупції, залучення нових кадрів, обмеження 
ролі держави, застосування нестандартних методів, ретельна координація дій, 
адаптація міжнародного досвіду до місцевих умов, застосування новітніх технологій та 
стратегічне використання комунікацій. Хоча багато з цих факторів можуть здаватися 
очевидними, комплексність, сміливість, блискавичність та послідовність у здійсненні 
реформ роблять досвід Грузії унікальним. Звісно ж, боротьба з корупцією є одвічним 
викликом, і багато-чого ще слід зробити, зокрема посилити інституції, які є найкращим 
запобіжником проти відновлення корупції, та запровадити прийнятну систему 
стримувачів та противаг Грузії. 

З огляду на різну природу проблем, пов’язаних з корупцією, та відмінні інституційні 
і політекономічні умови, не все, що було зроблено у Грузії, можна повторити в інших 
країнах. Проте у багатьох аспектах досвід Грузії можна адаптувати і застосувати в країнах, 
які стикаються з аналогічними проблемами, пов’язаними із розгулом корупції у сфері 
державних послуг. Досвід Грузії руйнує міф про те, що «корупція – це культура», і дає 
надію політикам, урядовцям та свідомим громадянам з багатьох країн, які прагнуть 
навести лад у сфері державних послуг.
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