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Онацький М. Ю. Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період:  
досвід модернізаційних змін

У статті розглянуто особливості соціально-економічної трансформації в Естонії в пострадянський період. Висвітлено специфіку переходу до 
ринкової моделі економіки в країні. Зазначено, що першими кроками на шляху ринкових перетворень стали лібералізація цінової політики та 
господарської діяльності; запровадження особливого режиму кредитно-грошової політики – валютної ради, що передбачало вільний обмін на-
ціональної валюти за чітко фіксованим курсом; реорганізація механізму управління банківською системою Естонії. З’ясовано, що характер рин-
кових перетворень, які відбувалися в Естонській Республіці, багато в чому визначався зовнішньополітичним курсом країни на євроатлантичну 
інтеграцію. Розкрито особливості здійснення процесу приватизації в Естонії, головною відмінністю якої стало її чітке законодавче регулювання, 
що дозволило уникнути численних фінансових пірамід і ваучерних аукціонів, як це було в інших країнах пострадянського простору. Показано специ-
фіку соціально-економічного розвитку Естонської Республіки після вступу до Євросоюзу та НАТО. Проаналізовано податкову реформу як важливу 
складову формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату в країні. Досліджено процес модернізації енергетичної сфери 
Естонії з точки зору забезпечення енергетичної незалежності та підвищення енергоефективності економіки держави. Це відбулося завдяки 
реалізації програми модернізації енергетичної галузі, однією зі складових якої стало широке впровадження енергозберігаючих технологій, у тому 
числі й з використанням альтернативних джерел енергії. Доведено, що здійснення ринкових перетворень відповідно до європейських вимог при-
скорило процес інтеграції Естонії до ЄС та НАТО, а також сприяло зміцненню зв’язків країни з її західними партнерами.
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The article considers the peculiarities of socio-economic transformation in Estonia in the post-Soviet period. The specifics of the transition to a market model 
of the economy in the country are highlighted. It is specified that the first steps towards market transformations were liberalization of both pricing policy and 
economic activity; introduction of a special regime of the credit and monetary policy – the currency council, which provided for the free exchange of national 
currency at a clearly fixed rate; reorganization of the mechanism of management of Estonia’s banking system. It was found out that the nature of market trans-
formations that took place in the Republic of Estonia was largely determined by the country’s foreign policy course towards Euro-Atlantic integration. The author 
discloses peculiarities of the privatization process in Estonia, the main difference of which was its clear legislative regulation, which helped to avoid numerous 
financial pyramids and voucher auctions, as it was in other countries of the post-Soviet space. The specifics of socio-economic development of the Republic of 
Estonia after accession to the European Union and NATO are shown. Tax reform as an important component of creating a favorable investment and business 
climate in the country is analyzed. The process of modernization of the Estonian energy sector from the point of view of ensuring energy independence and 
improving the energy efficiency of the State economy has been studied. This was possible due to the implementation of the program of modernization of the 
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На сучасному етапі актуального значення на-
буває вивчення досвіду соціально-економіч-
них перетворень, здійснених у різних країнах 

Європи та світу. Особливу увагу в цьому відношенні 
заслуговує Естонія – країна пострадянського про-
стору, якій вдалося в стислі терміни здійснити комп-

лексне реформування своєї економічної системи та 
успішно інтегруватися до євроатлантичних структур.

З-поміж публікацій, присвячених проблемам 
соціально-економічної модернізації Естонії, вар-
то назвати праці М. Грабчак [8], Д. Гуринського [9],  
О. Добровольського [10], Т. Мертсини [14], Т. Паль-
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ма [17], Ю. Самаєвої [19], Ю. Юданова [29] та інших. 
Серед тем, які опинилися в центрі уваги дослідників, 
слід виділити такі: вплив внутрішніх і зовнішніх фак-
торів на процес соціально-економічної трансформа-
ції в Естонії; залучення зовнішніх джерел фінансуван-
ня та їх роль у процесі здійснення економічних пере-
творень в Естонській Республіці; характер здійснення 
приватизації та її особливості; створення системи 
електронного урядування в країні; специфіка рефор-
мування податкової системи Естонії тощо. 

Мета даної статті – дослідити особливості со-
ціально-економічної трансформації в Естонській Рес-
публіці в пострадянський період.

Процес соціально-економічних трансформацій 
в Естонії розпочався після набуття нею неза-
лежності в 1991 р. Першими кроками на шля-

ху ринкових перетворень стали лібералізація цінової 
політики та господарської діяльності. Наслідком пе-
реходу на ринкове ціноутворення стало стрімке під-
вищення цін на товари та послуги, спад виробництва, 
скорочення обсягів ВВП, зростання рівня інфляції. 

З метою макроекономічної стабілізації уряд за-
провадив особливий режим кредитно-грошової по-
літики – валютну раду, що передбачало вільний об-
мін національної валюти за чітко фіксованим курсом.  
З цією метою в країні було запроваджено нову валюту –  
естонську крону. Втім, фіксований курс при обміні ес-
тонської крони держава встановила лише щодо однієї 
іноземної валюти – німецької марки, яка вважалася 
найбільш стабільною грошовою одиницею на Євро-
пейському континенті. Курс естонської крони щодо 
інших валют мав формуватися відповідно до коли-
вань на валютному ринку та не фіксувався. Функціо-
нування нової національної валюти мало бути забез-
печене золотовалютними резервами Естонії. Задля 
цього відбулася процедура реституції (повернення) 
золотого запасу Естонії з Великобританії, а згодом – зі 
Швеції та з Банку міжнародних розрахунків [1, с. 1–3; 
11, с. 13]. 

В умовах режиму валютної ради було реоргані-
зовано механізм управління банківською системою 
Естонії. Зокрема, на базі Центрального банку рес-
публіки створювалося два департаменти: Емісійний 
і Банківський. Емісійний департамент відповідав за 
обмін валют і безпосередньо виконував функції ва-
лютної ради. Серед компетенцій Банківського депар-
таменту були нагляд і регулювання діяльності комер-
ційних банків. Водночас Банківський департамент 
був позбавлений права здійснювати операції з кре-
дитування урядових програм і купувати цінні папе-
ри, випущені урядовими організаціями. Суттєво були 
обмежені й можливості Банківського департаменту 
в питаннях кредитування комерційних банків. Воно 
дозволялося лише в тому випадку, якщо банкрутство 
комерційного банку загрожувало функціонуванню 
всій банківській системі країни. Запровадження до-

сить жорстких обмежувальних заходів було багато 
в чому пов’язано з намаганням керівництва Естонії 
сформувати збалансований бюджет і унеможливити 
виникнення ситуації, за якої іноземні інвестиції під-
мінялись би видатками з державного бюджету. 

Кроки, які були вжиті в межах функціонування 
режиму валютної ради, дозволили мінімізу-
вати негативні наслідки світової фінансової 

кризи 1997–1998 рр. і сприяли поступовому еконо-
мічному зростанню в країні, яке спостерігалося з 
кінця 1990-х рр. Проявом цього, зокрема, стало що-
річне зростання рівня ВВП Естонії. Так, у 2000 р. рі-
вень ВВП порівняно з попереднім роком збільшився 
на 7,3%, у 2001 р. – на 6%, у 2005 р. – на 9%. Це стало 
одним із найкращих показників серед країн постра-
дянського простору [1, с. 4]. 

Не менш важливим перетворенням в меж-
ах системної трансформації соціально-економічної 
системи та переходу до ринкової моделі економіки 
в Естонії стала приватизація державної власності. 
Головною відмінністю процесу приватизації в Естонії 
стало її чітке законодавче регулювання. Формування 
механізмів суспільного контролю за приватизацій-
ними процесами дозволило провести приватизацію 
в межах правого поля. Так, під час процесу привати-
зації Естонії вдалося уникнути численних фінансових 
пірамід і ваучерних аукціонів, що стало характерною 
рисою процесу приватизації в інших країнах постра-
дянського простору (зокрема – в Росії). 

Разом із тим, варто відзначити й більш жорсткі 
умови, які в процесі здійснення приватизації висува-
лись естонським урядом до суб’єктів господарюван-
ня. Зокрема, підприємства фактично позбавлялися 
державної підтримки та згідно із законом про бан-
крутство мали бути або ліквідовані, або виставлені на 
приватизаційний конкурс. Низькорентабельні під-
приємства передавались у приватну власність за низь-
кими, нерідко суто символічними цінами (інколи –  
за 1 крону), втім, за умови неодмінного інвестуван-
ня коштів у модернізацію виробництва [5, с. 43; 27,  
с. 93; 29, с. 62]. 

Сам процес приватизації державного майна 
відбувався без форсувань. Так, наприклад, в Естонії 
процес приватизації тривав 7 років, у той час як у Ро-
сії – 2,5 року [5, с. 43]. Порівняно тривалий процес 
приватизації був багато в чому зумовлений тими кон-
цептуальними підходами, які було покладено в осно-
ву її проведення. На думку російського дослідника  
О. Радигіна, основою приватизаційної моделі в Ес-
тонії стало «встановлення мажоритарного контролю 
над підприємствами з боку «зовнішніх» власників» 
[18, с. 15]. Нестача внутрішніх коштів компенсувала-
ся не за рахунок державного кредитування, а шляхом 
активного залучення іноземного капіталу – перш за 
все, шведського та фінського. У зв’язку з тим, що в 
перші роки після здобуття незалежності одним із 
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ключових завдань для естонського керівництва було 
залучення зовнішніх інвестицій, саме іноземні (пере-
дусім західні) компанії мали стати основними влас-
никами більшості державних виробничих закладів 
Естонії.

Зазначена обставина висувала й певні вимоги 
щодо процедури проведення приватизації в Естонії. 
Вона мала відбуватися максимально прозоро, в чіт-
кій відповідності до норм діючого законодавства,  
а всі бажаючі могли отримати вільний доступ до учас-
ті в приватизаційному конкурсі. Процес приватизації 
в Естонії відрізнявся порівняно високим ступенем 
відкритості. Зокрема, за ініціативою естонського 
керівництва в європейських періодичних виданнях 
регулярно розміщувалися рекламні оголошення, які 
містили інформацію про проведення в Естонії міжна-
родних конкурсів із приватизації державного майна 
[29, с. 62 ].

Наслідком стало те, що значна частина естон-
ських підприємств перейшла у власність стратегіч-
них інвесторів (передусім зі Швеції, Фінляндії та Ні-
меччини). За різними даними, внаслідок приватиза-
ції близько 40% виробничих об’єктів опинились або  
у власності іноземного капіталу, або у спільній влас-
ності представників естонського та закордонного біз-
несу. Такий пріоритет у виборі майбутніх власників 
не був випадковим. Він багато в чому став відобра-
женням євроатлантичних прагнень Естонії. З іншого 
боку, політичне керівництво Естонії мало сподівання, 
що саме підприємці з країн Північної та Західної Єв-
ропи, маючи значні фінансові ресурси, а також необ-
хідні знання та досвід, зможуть стати ефективними 
власниками та менеджерами естонських підприємств 
[27, с. 93–94]. 

Свою специфіку мала в Естонській Республіці 
також і система роздержавлення житлового 
фонду. Зокрема, процес приватизації житла 

відбувався з урахуванням трудового стажу кожного 
мешканця країни. Передбачалося, що за кожен рік 
трудового стажу у власність безкоштовно передава-
тиметься один кубічний метр житлової площі. Та-
ким чином, уряд встановив пряму залежність площі 
житла, що передавалась у приватну власність, від 
кількості років, які пропрацював той чи інший меш-
канець Естонії. Крім того, особи пенсійного віку, тру-
довий стаж в яких перевищував необхідну норму, 
отримали офіційне право цілком легально продати 
цей «надлишок» [30].

Характерною особливістю процесу соціально-
економічної модернізації в Естонії стало те, що тут 
не сформувалося потужних фінансово-промислових 
груп, а переважна більшість комерційних закладів –  
це дрібні та середні підприємства, які охоплюють 
у середньому 100–150 працівників. У переважній 
більшості дрібні та середні виробничі заклади також 
стали об’єктами приватизації (на відміну від решти 

республік колишнього СРСР, де значний відсоток не 
лише великих, але навіть середніх підприємств три-
валий час продовжував перебувати в державній влас-
ності). Як наслідок, станом на середину 1990-х рр. 
саме Естонія разом із Латвією були одними з лідерів 
серед країн з перехідною економікою за показником 
частки приватного сектора в структурі ВВП [6, с. 11].

Важливим елементом відновлення та зміцнення 
інституту приватної власності в Естонії стала 
реституція, яку також нерідко розглядають як 

одну з форм приватизації. Водночас в Естонії даний 
процес мав також і політико-ідеологічне навантажен-
ня. На відміну від інших країн пострадянського про-
стору, де критика радянської економічної політики 
мала, здебільшого, декларативний характер, в Естонії, 
Латвії та Литві одразу після здобуття незалежності 
було розпочато процес повернення колишнім власни-
кам їхнього майна, яке було націоналізовано в радян-
ський період. Вочевидь, у такий спосіб країни Балтії 
намагалися продемонструвати свою відданість цін-
ностям західного світу, серед яких однією з головних 
є непорушність права приватної власності [9, с. 171].

Масштабна приватизація, лібералізація цін та 
зовнішньоекономічної діяльності призвели до бан-
крутства багатьох підприємств у різних галузях еко-
номіки Естонії. В Естонії, як і в інших пострадянських 
республіках, фактично відбувався поступовий про-
цес деіндустріалізації економіки. Це стало зворотним 
боком перехідного періоду в країні. Ряд підприємств, 
які не змогли витримати конкуренцію з потужними 
компаніями з країн Європи та Азії, змушені були 
згорнути свою виробничу діяльність. 

Першими закрилися ті підприємства, які ви-
пускали електронну та електротехнічну продукцію. 
Зокрема, припинили свою діяльність завод «Пунане 
РЕТ», який в радянський період випускав радіоли 
«Естонія»; підприємство «Вольта», що виробляло 
електродвигуни; завод «Еесті кабель», який спеціалі-
зувався на виготовленні кабельної продукції. Згодом, 
уже на початку 2000-х рр., були змушені згорнути свій 
бізнес естонські компанії, що займалися виробни-
цтвом текстильної продукції: «Кренгольмська ману-
фактура» та «Балтійська мануфактура», які працюва-
ли на ринку ще з дореволюційних часів. Обидва під-
приємства не змогли витримати конкуренцію з боку 
китайських товаровиробників. 

Свою діяльність продовжили переважно ті 
виробничі заклади, які забезпечували здійснення 
транзитних операцій. Так, наприклад, «Балтійський 
судноремонтний завод» не лише зміг втриматися на 
ринку, але й збільшив масштаби своєї господарської 
діяльності. Поступово придбаючи фінські та росій-
ські суднобудівні та судноремонтні заводи, підприєм-
ство суттєво розширило мережу своїх структурних 
підрозділів. Сьогодні «Балтійський судноремонтний 
завод» представляє собою потужний концерн із річ-
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ним капіталообігом у понад 400 млн євро. До складу 
BLRT Grupp входять 57 підприємств, що розташовані 
як на території Естонії, так і за її межами [30, с. 34–35].

Водночас варто зазначити, що виважений підхід 
до процесу приватизації мав і позитивні наслідки для 
економіки республіки. Так, в Естонії станом вже на 
1998 р. понад 80% підприємств були прибутковими. 
Оскільки більшість підприємств була продана стра-
тегічним інвесторам, ринок цінних паперів в Естонії 
розвивався дещо повільніше, що захищало економіку 
від фінансових спекуляцій [5, с. 43]. 

Важливим наслідком стало й постійне зростан-
ня обсягів капіталовкладень в економіку Есто-
нії, яке спостерігалося протягом 1990-х – по-

чатку 2000-х рр. Порівняно високий обсяг іноземних 
інвестицій, залучених в економіку країни, став харак-
терною рисою процесу соціально-економічної модер-
нізації в Естонії. Так, якщо в 1994 р. обсяг іноземних 
капіталовкладень складав 265 млн дол., то в 1998 р. –  
581 млн дол. Станом на 2006 р. накопичений обсяг 
міжнародних інвестицій в економіку Естонії, за дея-
кими підрахунками, становив 97,2% (для порівняння – 
іноземний капітал, інвестований в економіку України, 
не перевищував 8%)! Основними інвесторами Естонії в 
пострадянський період виступають Фінляндія, Швеція 
та США. Значними були й розміри коштів, які Есто-
нія отримала від ЄС за програмами допомоги, що на-
давалася країнам, які розвивалися. Так, загальна сума 
дотацій для Естонії з боку ЄС у 1991–2004 рр. склала  
323 млн євро [1, с. 7–8; 5, с. 43; 7, с. 142; 20, с. 102].

Характер проведення приватизації та її наслід-
ки – залучення іноземних інвестицій з країн Євро-
союзу – значною мірою сприяли реалізації курсу Ес-
тонської Республіки на євроатлантичну інтеграцію. 
Вони не лише прискорили процес виходу країни з еко-
номічної кризи, але й зміцнили зовнішньоекономічні 
зв’язки Естонії з країнами Європейського Союзу. 

Починаючи з другої половини 1990-х рр. відбу-
лась і швидка переорієнтація естонського експорту зі 
східного (російського) напряму на ринки країн ЄС. 
Даний процес також був обумовлений євроінтегра-
ційним курсом, який обрала Естонська Республіка. Не 
в останню чергу активізації даного процесу сприяло 
підписання в 1994 р. Угоди про створення зони віль-
ної торгівлі, що регулювала характер торговельних 
відносин між країнами Балтії та ЄС з урахуванням 
тих норм і правил, які діють в Європейському Союзі. 
У тому ж році вступила в дію Балтійська зона вільної 
торгівлі, яка посилила інтенсивність торговельних 
стосунків між Естонією та країнами Балтійського ре-
гіону. В межах даних угод були досягнуті домовленос-
ті щодо квотування естонського експорту текстиль-
ної продукції до країн ЄС. Особливе значення для 
диверсифікації міжнародних торговельних зв’язків 
Естонії відіграли договори, підписані з країнами ЄС і 

США про надання Естонії режиму найбільшого спри-
яння [1, с. 6–7; 5, с. 62].

Конкурентними перевагами, які сприяли швид-
кій переорієнтації експортної продукції естонських 
товаровиробників на європейські ринки, стали: ви-
гідне географічне положення та значний транзитний 
потенціал Естонської Республіки, наявність високок-
валіфікованих кадрів (зокрема в текстильній, харчо-
вій та деревообробній галузях промисловості), а та-
кож порівняно дешеві трудові ресурси. 

Наслідком стало те, що вже за кілька років піс-
ля здобуття незалежності більша частина естонських 
товарів, які раніше експортувалися передусім на ро-
сійський ринок, почали надходити на ринки країн 
Північної та Центральної Європи. Так, якщо в 1991–
1992 рр. основним економічним партнером Естон-
ської Республіки виступала Росія, та вже в 1993 р. –  
Фінляндія, на яку припадала третина всього зовніш-
ньоторговельного обігу Естонії. Станом на 1998 р. за-
гальна частка продукції, яка спрямовувалася з Естонії 
на ринки країн ЄС, складала 57% [1, с. 6–7; 20, с. 102]. 
У подальшому дана тенденція лише посилилась. Так, 
на сучасному етапі близько 75% естонського експор-
ту та 80% імпорту припадає на країни ЄС. Найбільши-
ми економічними партнерами Естонської Республіки 
залишаються Швеція та Фінляндія [14]. 

Порівняно швидко на європейський ринок пере-
орієнтувалися передусім заклади харчової промисло-
вості. Так, якщо наприкінці 1990-х рр. рибоперероб-
ний завод «Bipy pand» близько половини своєї про-
дукції експортував до Російської Федерації, то станом 
на середину першого десятиліття ХХІ ст. – лише 1%. 
Основними ж споживачами продукції даного підпри-
ємства стали країни Центрально-Східної Європи. 
На європейські ринки було переорієнтовано й ви-
пуск продукції іншого естонського підприємства –  
Раквереського м’ясокомбінату, що став постачати 
свій товар до Литви, Латвії, Швеції, Данії, Греції, Ав-
стрії та інших держав ЄС [30].

Помітну роль у процесі модернізації Естонії 
продовжили відігравати зовнішні інвести-
ції, частка яких в економіці країни зберіга-

ється на рівні 80%, що є одним із найбільш високих 
показників серед країн Євросоюзу. Більша частина з 
них – близько 60% – спрямована у фінансовий сектор. 
Головними інвесторами виступають Фінляндія, Шве-
ція (які є лідерами за обсягами експорту капіталу в 
естонську економіку), а також Люксембург і Велика 
Британія [14].

Здійснення ринкових перетворень відповід-
но до європейських стандартів мало для Естонської 
Республіки важливі економічні та політичні наслід-
ки. Одним із головних став вступ країни до ЄС та 
НАТО в травні 2004 р. Перші роки після приєднан-
ня Естонії до Європейського Співтовариства позна-
чені значним економічним пожвавленням. Зокрема, 
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зросли обсяги іноземних інвестицій, які були спря-
мовані передусім у банківський сектор, торгівлю та 
іпотечну сферу, – тобто в ті галузі економіки, де від-
бувався найшвидший обіг капіталів. У 2004–2007 рр. 
в Естонії спостерігався справжній будівельний бум. 
Закордонні компанії надавали перевагу перш за все 
інвестуванню коштів у будівництво торговельних та 
офісних приміщень. У країні з’явилися мережі нових 
супермаркетів і торговельно-розважальних центрів. 
За кількістю торговельних площ Естонія впевнено 
посіла одне з провідних місць серед держав Європи. 
Досить активно в цей період розвивалося в Естонії 
також і житлове будівництво.

Важливим фактором, що сприяв розвитку ко-
мерційного та житлового будівництва в Естонії піс-
ля 2004 р., стало розширення доступу до фінансових 
ресурсів як для компаній-забудовників, так і для фі-
зичних осіб, які бажали придбати житло у власність. 
Кредити, які отримували фізичні особи з метою при-
дбання об’єктів нерухомості, надавалися банківськи-
ми установами Естонії під відносно невисокі відсо-
тки. Так, у перші роки після вступу до Європейського 
Союзу розмір річних ставок за іпотечними кредита-
ми знизився в Естонії з 10% до 5%, у той час як термі-
ни іпотечного кредитування збільшилися до 30 років 
[28; 30].

Певним випробуванням для економіки Естонії 
після вступу до Євросоюзу стала світова фінансова 
криза 2008–2009 рр. Її наслідком було погіршення 
макроекономічних показників Естонії. Так, станом 
на 2009 р. ВВП країни скоротився на 14%. Почина-
ючи з 2008 р. почав стрімко зростати державний 
борг Естонії, розмір якого протягом 2000–2007 рр.  
уряд утримував на рівні 5%. Вперше, починаючи з 
2002 р., видатки державного бюджету перевищили 
його прибуткову частину. Одним із найбільш нега-
тивних наслідків кризи для економіки Естонської 
Республіки стало скорочення робочих місць і збіль-
шення рівня безробіття. Так, у 2010 р. кількість без-
робітних у країні зросла до 17% [17; 24, с. 3; 26, с. 213].

Розглядаючи особливості соціально-економіч-
ного розвитку Естонії у 2008–2009 рр., маємо 
зазначити, що на відміну від багатьох інших 

держав, керівництво яких багато в чому виявилося 
безпорадним перед існуючими викликами та загроза-
ми, в Естонії було заздалегідь створено стабілізацій-
ний фонд у розмірі 12% від загального обсягу річного 
ВВП країни. З метою подолання кризи керівництво 
країни вдалося до жорстких обмежувальних заходів. 
Зокрема, уряд відмовився від збільшення зовнішньо-
го боргу та зробив ставку на боротьбу з розбалан-
суванням державного бюджету шляхом скорочення 
обсягів фінансування існуючих соціальних програм. 
Так, у лютому 2009 р. було прийнято рішення про ско-
рочення бюджетних видатків на 8% (511 млн євро). 
При цьому, на відміну від сусідніх Латвії та Литви, 

в Естонії не збільшувалося податкове навантаження 
[21, с. 2; 23].

Вжиті заходи сприяли не лише подоланню еко-
номічної кризи в Естонії, але й мали позитивний 
вплив на процес приєднання країни до зони євро, 
який відбувся 1 січня 2011 р. Незважаючи на те, що 
входження до єдиної європейської валютної зони 
фактично збіглося в часі зі світовою фінансовою кри-
зою, Естонії вдалось гідно витримати непростий іс-
пит, пов’язаний із виконанням усіх необхідних вимог, 
які висуваються з боку Європейського Співтовари-
ства до країни-кандидата. 

Враховуючи досвід країн ЄС, в яких перехід на 
єдину європейську систему розрахунків супро-
воджувався різким підвищенням цін (зокрема –  

на товари першої необхідності), естонський уряд 
вжив ряд заходів з метою регулювання приватного 
ціноутворення. Зокрема, у 2010 р. між торговельно-
промисловою палатою Естонії, департаментом із за-
хисту прав споживачів та підприємницькими органі-
заціями було укладено відповідну угоду, яка передба-
чала, що після приєднання до зони євро ціни на това-
ри та послуги в країні не підвищуватимуться. З метою 
контролю за дотриманням умов угоди департамент 
із захисту прав споживачів та інститут кон’юнктури 
здійснювали регулярний моніторинг цін як у столиці, 
так і в регіонах. Також задля недопущення зростання 
вартості продукції уряд Естонії надав гарантії того, 
що після запровадження єдиної європейської валюти 
розміри існуючих у країні мит і податкових ставок не 
підвищуватимуться.

Приєднання Естонської Республіки до зони євро 
стало своєрідним визнанням з боку ЄС результатив-
ності та ефективності здійснених у країні ринкових 
перетворень, а також свідченням того, що протягом 
короткого проміжку часу Естонії вдалося наблизити-
ся до рівня економічно розвинених держав Європи. 
Водночас перехід на єдину систему європейських 
розрахунків надав Естонії певні економічні перева-
ги. Серед них слід назвати порівняно низькі кредитні 
ставки, а також зниження транзакційних видатків. 
Важливе значення мало для Естонії також і зростання 
обсягів іноземних інвестицій, що також стало одним 
із наслідків входження країни до єдиної європейської 
валютної зони [26, с. 214].

Гостра потреба в додаткових джерелах фінан-
сування, необхідних для здійснення соціально-еко-
номічної модернізації, та відсутність на території Ес-
тонської Республіки потужної ресурсно-сировинної 
бази спонукали уряд до пошуку нових форм і методів 
залучення додаткових капіталовкладень в економіку 
країни. Одним із заходів, що об’єктивно сприяв зрос-
танню інвестиційних надходжень, стало формування 
гнучкої та збалансованої податкової системи. 

Метою реформування системи оподаткування 
стало зниження податкового навантаження на приват-
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ний бізнес, а також забезпечення інвестиційних над-
ходжень (як зовнішніх, так і внутрішніх) в економіку 
Естонії. У країні було кардинально змінено принцип 
нарахування податку на прибуток. Так, оподаткуванню 
підлягала лише розподілена частина прибутку, в той 
час як нерозподілений прибуток не вносився до подат-
кової бази. У такий спосіб держава створила можли-
вості для реінвестування звільнених від оподаткуван-
ня коштів. При цьому передбачалося поступове змен-
шення розміру податкової ставки для розподіленого 
прибутку з 20% до 14% (станом на 1 січня 2018 р.). Крім 
того, відбувається поступове скорочення податкового 
навантаження також і за деякими іншими видами по-
датків. Так, наприклад, експерти відзначають щорічне 
зниження ставки податку з обігу (аналог українського 
ПДВ) у середньому на 1% [8; 10; 16]. 

Зазначена система отримала назву "cash flow 
taxation model" і була вперше запроваджена у 2000 р. 
саме в Естонії. Наразі вона вважається найбільш про-
гресивною системою оподаткування в Європейсько-
му Союзі. Втім, на сучасному етапі така модель функ-
ціонує лише в кількох країнах Європи. Так, у 2017 р. 
естонський досвід реорганізації системи оподатку-
вання запозичила Грузія, а у 2018 р. – Латвія. Проте 
більшість європейських країн і надалі надає перева-
гу так званому «корпоративному» податку (у різних 
його варіантах). Одна з головних причин обережно-
го ставлення до "cash flow taxation model" криється 
в суттєвому скороченні податкових надходжень, яке 
спостерігається на початковому етапі функціонуван-
ня даної системи. Результатом стає збільшення по-
даткового навантаження на фізичних осіб, що при-
зводить до зростання соціальної напруги в суспіль-
стві. Зокрема, у випадку запровадження податку на 
виведений капітал в Україні скорочення надходжень 
до державного бюджету, за різними оцінками, складе 
щонайменше 20 млрд грн [8; 10; 16].

Зворотним боком лібералізації системи оподат-
кування стала поява в Естонії значної кількості так 
званих мікропідприємств, на яких задіяна одна, мак-
симум дві особи. Основна причина створення та реє-
страції таких фірм – спроба уникнути оподаткування, 
оскільки прибуток юридичних осіб звільняється від 
сплати податків або може бути оформлений і сплаче-
ний «власнику» у вигляді дивідендів, які, на відміну від 
заробітної плати, також не оподатковуються [2, с. 4].

Ще одним важливим елементом процесу со-
ціально-економічної модернізації стало 
впровадження ефективної моделі подат-

кового адміністрування. Вона передбачає зменшення 
адміністративного навантаження на приватний бізнес. 
Спрощенню процедури податкового адміністрування 
сприяло запровадження електронної системи декла-
рування сплати податків. Подання податкових де-
кларацій передбачено в електронному вигляді. Таким 
чином, комунікація між державними органами та біз-

нес-структурами де-факто відбувається в онлайн-ре-
жимі. Отже, необхідність безпосередніх контактів між 
підприємцями та співробітниками фіскальних служб 
зведена до мінімуму. У 2011 р. естонська система по-
дання податкових звітностей була визнана найкращою 
з-поміж існуючих в Європі та світі [19]. Відмова від ви-
користання готівкових розрахунків та автоматизація 
процесу подання податкових декларацій сприяли сут-
тєвому скороченню кількості різного роду зловживань 
і махінацій, пов’язаних зі сплатою податків.

Унаслідок запровадження вказаних заходів 
ставлення до фіскальної служби з боку на-
селення в Естонії зазнало позитивних змін. 

Податкова адміністрація позиціонує себе, перш за 
все, як консультативний, а не контролюючий орган. 
Основна функція фіскальних органів полягає не в 
стягненні податкових коштів (оскільки дана про-
цедура є автоматизованою), а в наданні підприєм-
цям консультативних послуг з метою попередження 
можливих порушень, пов’язаних зі сплатою податків. 
Водночас варто відзначити і той факт, що, згідно з 
чинним в Естонії податковим законодавством, саме 
позиція фіскальної служби визначається як пріори-
тетна. Існуюча практика свідчить про те, що в разі 
виникнення судових суперечок між підприємцями 
та співробітниками фіскальної служби суди першої 
та другої інстанцій зазвичай приймають рішення на 
користь податкових структур [19].

Суттєво спрощено в Естонії і процедуру реє-
страції та ведення підприємницької діяльності. Зо-
крема, в країні запроваджено систему онлайн-ре-
єстрації власного бізнесу. Для цього підприємець 
має лише заповнити на сайті відповідну електронну 
форму. Право електронно-цифрового підпису надає 
підприємцю можливість отримати вільний доступ до 
всіх державних послуг. Дозвіл на електронну онлайн-
реєстрацію нових фірм отримали не лише громадяни 
Естонії, але й іноземці. Зручний механізм адміністру-
вання підприємницької діяльності виявився досить 
привабливим для багатьох іноземних резидентів. 
Зокрема, лише у 2016 р. в Естонії було зареєстро-
вано понад 20 тис. приватних фірм, у 2017 р. – ще  
22 тис. Серед іноземців, які останніми роками нада-
ють перевагу дистанційному оформленню бізнесу в 
цій балтійській країні, за деякими даними, перева-
жають українці. Так, станом на 2017 р. в Естонії було 
зареєстровано понад 314 фірм українського похо-
дження. Ще 1600 поданих заявок чекали на рішення 
естонських правоохоронних органів. Привабливими 
є умови для ведення бізнесу в Естонії також і для 
підприємців із сусідніх країн, зокрема – з Фінляндії. 
Передусім йдеться про представників дрібного та 
середнього бізнесу, яким на внутрішньому ринку до-
сить важко витримувати конкуренцію з потужними 
корпораціями. На відміну від свого північного сусі-
да, в Естонії відсутні великі фінансово-промислові 
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групи, а отже, існують більш широкі можливості для 
розвитку малого та середнього бізнесу [19]. 

Запровадження зручної системи дистанційної 
онлайн-реєстрації дозволили залучити в економіку 
Естонії додаткові фінансові ресурси: фірми, що заре-
єстровані в цій країні, сплачують податки до естон-
ського бюджету. Водночас схема оподаткування та-
ких суб’єктів господарювання є достатньо гнучкою. 
Зокрема, від сплати податків звільняються ті підпри-
ємства, виробничі потужності яких знаходяться за 
межами території Естонії.

Перехід до ринкової моделі економіки та реа-
лізація зовнішньополітичного курсу на євро-
атлантичну інтеграцію актуалізували й про-

блему забезпечення енергетичної безпеки Естонії. 
За умов відсутності стратегічних запасів енергоре-
сурсів уряд країни здійснює поступову модернізацію 
енергетичної системи Естонії та активно розвиває 
енергозберігаючі технології. Важливим сегментом 
естонської енергетичної системи у ХХІ ст. виступає 
будівництво генераторів, що працюють, викорис-
товуючи енергію вітру. Поштовхом до цього стали 
як необхідність зменшення залежності від імпорту 
енергоносіїв із-за кордону (передусім – з Російської 
Федерації), так і вимоги з боку Європейського Союзу 
щодо необхідності розвитку екологічно чистих видів 
енергії («зеленої енергетики»). 

У промисловому масштабі освоєння енергії 
вітру розпочалося на початку 2000-х рр. Зокрема,  
у 2002 р. в Естонії було відкрито перший парк вітряних 
енергогенераторів. На сучасному етапі в країні ство-
рено вже кілька парків вітроенергогенераторів. Най-
більші з них – поблизу селища Алепа та під Нарвою. 
Крім того, значна кількість вітроенергогенераторів 
нерідко встановлюється та використовується авто-
номно – в приватних домогосподарствах, а також на 
підприємствах дрібного та середнього бізнесу. Вітро-
енергогенератори в Естонії створюються відповідно 
до європейських технологічних стандартів та відріз-
няються високими експлуатаційними показниками. 
Їх сумарна потужність дозволяє повністю забезпечи-
ти електроенергією близько 80 тис. домогосподарств. 
За різними підрахунками, станом на 2018–2019 рр. за 
рахунок розвитку відновлювальних джерел енергії в 
Естонії покривається від 17% до 26,5% загального об-
сягу енергоспоживання. У подальшому цей відсоток 
планується поступово збільшувати. Зокрема, у 2016 р.  
в Естонській Республіці була затверджена амбітна 
програма розвитку енергетики, яка передбачає, що 
до 2030 р. частка «зеленої енергетики» у виробничо-
му портфелі має зрости до 50% [3; 4; 12; 22].

Цікавим є і естонський досвід застосування 
сучасних технологій виробництва теплової енергії 
шляхом вторинного використання побутових відхо-
дів. Уперше такий принцип роботи було впроваджено 
у 2013 р. на теплоелектростанції, що розташована в 

талліннському мікрорайоні Іру. Потужність введе-
ного в експлуатацію енергоблоку складає близько 50 
МВт теплової та 17 МВт електричної енергії, що до-
зволяє економити близько 70 млн м3 газу щорічно. 
Модернізована ТЕЦ Іру забезпечує теплом та елек-
троенергією майже третину населення Таллінна, а та-
кож мешканців сусіднього містечка Маарду. Наслід-
ком підвищення енергоефективності ТЕЦ Іру стало 
зниження вартості виробництва теплової енергії 
майже на 30%, що, своєю чергою, дозволило спожива-
чам заощадити близько 2 млн євро на рік. У процесі 
модернізації теплоелектростанції було використано 
новітні шведські технології, що є екологічно чистими 
та безпечними для навколишнього середовища [15].

Окрема увага приділяється в Естонії також і 
енергомодернізації житлового фонду країни. 
Втім, якщо процес реформування енергетич-

ної галузі є комплексною урядовою програмою, то 
підвищення енергоефективності житлових будинків 
у 2000-х рр. здійснювалося передусім за ініціативою 
самих місцевих мешканців. Варто зазначити, що Ес-
тонія стала чи не першою країною пострадянського 
простору, населення якої, з метою економії цін на опа-
лення, почало утеплювати житлові приміщення. На 
сучасному етапі в країні діє програма "SmartEnCity", 
метою реалізації якої є скорочення на 2/3 енергови-
трат багатоквартирних будинків. Наслідком реалі-
зації даного проєкту стало суттєве зменшення енер-
госпоживання тепла та газу (приблизно на 50% і на 
80% відповідно). Незважаючи на те, що утеплення 
будинків потребує значних капіталовкладень (тепло-
ізоляція фасаду кожного багатоквартирного будинку 
складає, в середньому, близько 1 млн євро), більшість 
населення активно залучається до цього процесу. 
Вважається, що витрачені кошти в перспективі бу-
дуть компенсовані за рахунок зменшення рівня спо-
живання енергії. 

Варто зазначити, що енергомодернізація житла 
в Естонії здійснюється за активної підтримки з боку 
ЄС. Зокрема, половина витрат на підвищення енер-
гоефективності багатоквартирних будинків фінансу-
ється за рахунок коштів європейських структурних 
фондів. Решту суми (тобто ще 50%) мешканці будин-
ків отримують у вигляді кредиту, який мають повер-
нути протягом 20 років. Розмір суми, яку щомісячно 
сплачує кожна родина за тепломодернізацію помеш-
кання, складає близько 100 євро [25; 30].

Наслідком впровадження енергоефективних 
технологій та комплексної модернізації енергетичної 
галузі стало подолання Естонією енергетичної залеж-
ності. На відміну від ряду країн пострадянського про-
стору, яким вдалося досягти енергетичної безпеки за 
рахунок збільшення обсягів видобутку нафти та при-
родного газу (Азербайджан, Казахстан, Туркменіс-
тан, Узбекистан), Естонія змогла досягти енергонеза-
лежності, передусім, за рахунок активного викорис-
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тання відновлювальних джерел енергії. За деякими 
експертними оцінками, на сучасному етапі Естонська 
Республіка є однією з найбільш енергетично незалеж-
них держав Європейського Союзу. Починаючи з 2013 
р. країна повністю відмовилася від поставок електро-
енергії з Росії, а в перспективі спроможна також і на 
самозабезпечення побутовим газом. Наразі Естонія 
не лише повною мірою забезпечує власні потреби в 
електроенергії, але й здійснює її експорт до сусідніх 
країн (у тому числі й до Російської Федерації) [13]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, перехід до незалежності в Естонії 

супроводжувався трансформацією її соціально-еко-
номічної системи. Фактично одразу після здобуття 
незалежності Естонська Республіка оголосила про 
свої наміри інтегруватися до євроатлантичних струк-
тур. Зовнішньополітичний курс на євроінтеграцію ба-
гато в чому визначив напрями внутрішньої політики 
та особливості її проведення. Процес трансформації 
економічної системи відбувався відповідно до вимог 
ЄС і НАТО. У зв’язку з цим трансформаційні процеси 
в цій балтійській країні мали свою специфіку, що від-
різняє Естонію від решти пострадянських республік.

В Естонії була запроваджена власна система 
валютного адміністрування, відбулася лібералізація 
зовнішньоекономічної діяльності. Протягом кількох 
років у країні було здійснено масштабну привати-
зацію державного майна, передусім – підприємств, 
більшість з яких було передано у власність стратегіч-
ним інвесторам, зокрема – іноземним. Зазнала змін і 
географія зовнішньоекономічних зв’язків Естонської 
Республіки. Якщо в перші роки після здобуття неза-
лежності основним економічним партнером Естонії 
виступала Росія, то починаючи з другої половини 
1990-х рр. – держави Північної Європи. У процесі 
соціально-економічної модернізації Естонія змогла 
здійснити перетворення в межах правового поля, що 
дозволило суттєво звузити простір для різного роду 
зловживань і корупційних схем.

Здійснення ринкових перетворень відповідно 
до рекомендацій західних експертів сприяло при-
скоренню процесу інтеграції Естонії до Євросоюзу 
та НАТО, а також зміцненню зв’язків країни з її за-
хідними партнерами. Завдяки продуманій і зваженій 
економічній політиці Естонська Республіка опинила-
ся серед лідерів з-поміж держав Центрально-Схід-
ної Європи за темпами та обсягами виконання тих 
вимог, які Європейське Співтовариство висувало до 
країн – кандидатів на вступ до ЄС.

У перші роки після вступу до Євросоюзу в Ес-
тонії спостерігалось економічне пожвавлення. Збіль-
шилося надходження іноземних інвестицій, зрос-
ли обсяги будівництва житлового фонду та об’єктів 
торговельного призначення, підвищилася заробітна 
плата населення. Погіршення економічної ситуації в 
країні відбулось у 2008–2009 рр. і стало наслідком сві-

тової фінансової кризи. Задля подолання негативних 
наслідків кризи естонський уряд вдався до жорстких 
обмежувальних заходів, уникаючи водночас збіль-
шення зовнішнього боргу країни. 

Подолання наслідків кризових явищ в еконо-
міці супроводжувалося в Естонії запровадженням 
єдиної європейської валюти – євро. З метою недопу-
щення зростання цін, що було неодмінним результа-
том переходу на єдину систему розрахунків в інших 
державах ЄС, естонський уряд запровадив низку за-
ходів, які дозволили регулювати вартість товарів та 
послуг у країні. 

За умов відсутності потужної ресурсно-сировин-
ної та виробничої баз одним із головних завдань 
для керівництва Естонії став пошук і залучення 

в економіку країни додаткових джерел фінансуван-
ня. У зв’язку з цим уряд країни проводив політику, 
спрямовану на формування в Естонії сприятливого 
інвестиційного клімату та умов для здійснення під-
приємницької діяльності. Важливим кроком у цьому 
відношенні стала податкова реформа. Ключовим її 
елементом було скасування оподаткування нерозпо-
діленої частини прибутку підприємств, а також за-
провадження електронної системи сплати податків 
та подання податкових звітів. Це позитивно позначи-
лося на інвестиційній привабливості Естонії, яка за 
даним показником посідає найвищі позиції серед єв-
ропейських країн у відповідних світових рейтингах. 

Значну роль у процесі соціально-економічної 
трансформації Естонії мало забезпечення енергетич-
ної безпеки держави. У зв’язку з цим у країні було ре-
алізовано програму модернізації енергетичної галузі. 
Однією з її складових стало широке впровадження 
енергозберігаючих технологій, у тому числі з вико-
ристанням альтернативних джерел енергії.

На сучасному етапі досвід модернізаційних 
змін саме в Естонії вважається найбільш успішним 
серед країн пострадянського простору. Водночас не-
гативні наслідки здійснених перетворень, навпаки, 
виявилися мінімальними та найменш відчутними для 
населення.                    
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