Економічні механізми екологічної політики:
порівняльний аналіз України та Албанії
О. М. КОБЗАРi
Динамічні зміни всіх складових суспільного розвитку, що є характерною ознакою для України
та більшості країн світу, вимагають постійного удосконалення й розвитку економічного
механізму реалізації державної екологічної політики, забезпечення його гнучким
інструментарієм. У контексті удосконалення економічного механізму актуальним є вивчення
досвіду країн, що мають схожу проблематику впровадження економічних механізмів, –
постсоціалістичну економіку, реалізацію курсу ринкових реформ, інтеграцію до Євросоюзу. У
статті досліджено особливості структури економічного механізму реалізації екологічної політики
Албанії та України; проведено порівняльний аналіз проблем зазначених економічних механізмів.
У роботі виявлено найбільш ефективні й перспективні економічні інструменти Албанії й на
основі аналізу досвіду запропоновано напрямки удосконалення економічного механізму
реалізації екологічної політики України, а саме: широке впровадження у практику та розвиток
таких економічних інструментів, як екологічний податок на продукт і транспортний податок.
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Вступ. Одним із найбільш важливих та ефективних засобів реалізації державної
екологічної політики України на сьогодні є економічний механізм. Постійні зміни всіх
складових суспільного розвитку, що є характерною ознакою для Україні та більшості
країн світу, вимагають постійного його удосконалення. Відповідне положення
законодавчо закріплене Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року» [1], яким визначено, що
«розроблені та впроваджені на початку 90-х років XX століття економічні інструменти
та механізми фінансування природоохоронної діяльності потребують подальшого
розвитку в умовах глобалізації». Особливої актуальності зазначена проблема набуває у
зв’язку з тим, що Україна обрала найголовнішим пріоритетом державної політики
інтеграцію до Євросоюзу, що вимагає від нашої країни, з одного боку, орієнтації на
європейські стандарти і вимоги, а з іншого урахування національної специфіки.
Постановка проблеми. Теоретико-методологічні засади формування економічного
механізму реалізації екологічної політики знаходяться у сфері наукових інтересів і
практичних досліджень уже досить тривалий час. Значний науково-практичний внесок
у досліджувану галузь становлять праці С. М. Бобильова [2], О. О. Веклич [3],
О. Л. Кашенко [4], В. С. Міщенка [5], О. В. Рюміної [6], М. А. Хвесика [7],
Є. В. Хлобистова [8] та ін. У згаданих дослідженнях сформовано принципи формування
економічного механізму природокористування, запропоновано концептуальні
організаційно-економічні підходи до узгодження економіко-екологічних протиріч між
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економічними суб’єктами, надано рекомендації щодо удосконалення вітчизняного
економічного механізму на базі досвіду розвинених країн, зокрема країн Євросоюзу та
Організації економічного співробітництва й розвитку.
У контексті розвитку й удосконалення економічного механізму екологічної політики
в Україні актуальним є вивчення досвіду країн, що мають схожу проблематику
впровадження економічних механізмів – постсоціалістичну економіку, реалізацію курсу
ринкових реформ і головне – інтеграцію до Євросоюзу як пріоритет державної
політики.
Метою дослідження є визначення змісту і складових економічного механізму
реалізації державної екологічної політики на основі порівняння досвіду України й
Албанії.
Результати дослідження. Економічний механізм природокористування та
природоохоронної діяльності в Україні базується на засадах платності спеціального
використання природних ресурсів та здійснення негативного впливу на довкілля;
цільового використання коштів від зборів за спеціальне використання природних
ресурсів та забруднення довкілля на проведення природоохоронних заходів.
Базовими елементами системи економічного регулювання природокористування та
природоохоронної діяльності в Україні є платежі за спеціальне використання
природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища; податкові
інструменти; штрафні санкції за порушення екологічного законодавства. На сьогодні в
Україні найбільш дієвим економічним інструментом вирішення завдань екологічної
політики є екологічні податки.
Відповідно до статті 240 Податкового кодексу України [9] до платників
екологічного податку віднесені суб’єкти господарювання, під час провадження
діяльності яких здійснюються: викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами; скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні
об’єкти; розміщення відходів; утворення і тимчасове зберігання радіоактивних відходів
їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; ввезення,
виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому
підлягають утилізації.
Відповідно до бази оподаткування екологічні податки поділяються на основні
чотири групи: 1) енергетичні (включаючи податок на двоокис вуглецю); 2) транспортні;
3) податки на забруднення (включаючи податки на відходи та податки на продукти, що
забруднюють довкілля); 4) ресурсні податки – платежі за природні ресурси
(виключаючи нафту і газ) [3]. У законодавстві України представлені всі зазначені групи
податків.
До основних недоліків чинної системи оподаткування наразі можна віднести [10]:
некоректність методики і порядку нарахування екологічних платежів; занижені
нормативи і розміри їх нарахувань; слабку кореляцію розмірів природоресурсних
платежів із рівнем ринкових цін на природні ресурси, сировину; обмежений перелік
видів екологічно небезпечної, ресурсномісткої продукції як об’єктів оподаткування;
нерозвиненість упровадження окремих економічних інструментів екологічного
регулювання, класичних для ринкових економік (зокрема екологічний податок на
продукт) тощо.
Албанія як молода незалежна країна, що рухається у євроінтеграційному напрямку,
має багато схожих з Україною проблем щодо формування економічного механізму
реалізації національної екологічної політики.
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Розроблення та реалізація екологічної політики і програм згідно з вимогами
Європейського Союзу (ЄС) до країн-кандидатів стали серйозними випробуваннями для
уряду Албанії. На сьогодні країна має ряд національних екологічних програм,
секторальних стратегій, національних та місцевих планів дій. У зазначених документах
основними принципами економічного механізму екологічної політики визначено
принципи «забруднювач платить» та «користувач платить». Відповідно до цього в
країні сформовано досить широку базу економічних інструментів, провідне місце серед
яких посідають екологічні податки. Екологічні податки в Албанії регулюються Законом
про національні податки [11]. Дещо докладніше зупинимося на особливостях реалізації
екологічної політики Албанії за окремими сферами.
Серед податків, які пов’язані із впливом на навколишнє середовище та генерують
значні доходи, необхідно назвати транспортні (табл.1). До транспортних податків
переважно включають податки на володіння та експлуатацію авто- та мототехніки. Як
правило, такі податки залежать від типу та об’єму двигуна транспортного засобу [12].
На сьогодні в Албанії транспортні податки представлені податком на автомобілі,
строк експлуатації яких перевищує три роки. Ставка податку залежить від об’єму
двигуна транспортного засобу, в см3, типу палива та строку експлуатації автомобіля.
Коефіцієнт терміну експлуатації [13] на четвертому році експлуатації легкового
автомобіля становить 0,18 і до десятого року експлуатації щорічно збільшується на
0,01, а після десятого року – щорічно на 0,04. Коефіцієнт терміну експлуатації для
автобусів на четвертому році експлуатації становить 0,07 і до чотирнадцятого року
збільшується щорічно на 0,01, а далі на 0,03. Коефіцієнт для всіх інших типів
транспортних засобів становить 0,20 на четвертому році експлуатації і щорічно
збільшується на 0,02 до двадцять четвертого року.
Таблиця 1
Екологічні платежі в Албанії, 2007–2009 рр., €*
Екологічні збори,
у тому числі:
Транспортні податки
Податок на паливо
Лісові збори
Податок на пластикові упаковки
Збори за водокористування
Екологічні штрафи
* Розроблено автором за [13].

2007
29429576

2008
28605288

2009
26795327

21167939
4175573
1876191
1282443
626896
25430

20801527
4396947
1776029
1213740
45690
17599

20000000
3480916
1505805
1206107
317980
1830

Економічні інструменти у сфері водокористування включають платежі за вилучення
та використання води, платежі за комунальні послуги та штрафи за недотримання
законодавства.
У рамках процесу децентралізації, який почався у 2000 р., відповідальність за
надання послуг із водопостачання та водовідведення було покладено на місцеві органи
влади відповідно до Закону про організацію та функціонування місцевого
самоврядування [14]. У зв’язку з цим було проведено інвентаризацію систем
водопостачання та водовідведення та їх передачу місцевим органам влади. У містах
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послуги з водопостачання і водовідведення надаються місцевими органами влади, в той
час як у сільській місцевості ці послуги відсутні.
Серед основних проблем у сфері водокористування в Албанії на сьогодні можна
назвати такі: низький рівень ставок платежів, що не дозволяє покрити всі витрати у
зазначеній сфері; низький рівень сплати платежів; високі втрати води у системі подачі
води (тобто це той обсяг води, за який не можна стягувати плати); низький рівень
ставок штрафів за порушення природоохоронного законодавства.
У цілому у сфері водокористування не отримується того обсягу надходжень, який
дозволяв би відшкодовувати витрати та забезпечувати середньо- та довгострокові
інвестиції. У зв’язку з цим зазначений сектор досить часто субсидується з державного
бюджету. Проте навіть із цими субсидіями коштів недостатньо для задоволення всіх
вимог для нормальної експлуатації і технічного обслуговування.
Політика у сфері водопостачання та водовідведення спрямована на забезпечення
подальшої децентралізації та комерціалізації, зокрема надання компаніям допомоги
щодо підвищення рівня їх продуктивності та послуг, забезпечення участі приватного
сектору [15]. Окрему увагу в процесі децентралізації приділено модернізації місцевого
самоврядування відповідно до стандартів ЄС.
Як позитивні зрушення у сфері водокористування можна відзначити поступове
підвищення ставок платежів та введення в експлуатацію індивідуальних лічильників.
Послуги збору і транспортування відходів в Албанії надаються в більшості міст
приватними компаніями за договором із муніципалітетами. У сільській місцевості такі
послуги не надаються. Ставки платежів для домашніх господарств, підприємств і
державних установ встановлюються муніципалітетами і передбачають оплату за
збирання відходів і транспортування їх до звалища.
Ставки платежів за збір і транспортування відходів становлять від 4500 лек (32,4 €)
на 1 сім’ю за рік у Тирані та 1000 лек (7,2 €) на 1 сім’ю за рік в інших великих містах та
до 300 лек (2,2 €) на 1 сім’ю за рік у невеликих муніципалітетах. Ставки платежів для
промисловості є досить високими – до 200 000 лек (1441,2 €) за рік у Тирані як правило
становлять 10000 лек (72 €) і залежать від типу й розміру бізнесу. Обсяги надходжень
від зазначених платежів покривають у середньому близько 35–60 % витрат, пов’язаних
із наданням послуг зі збирання і транспортування відходів [13]. Інвестиції, необхідні
для розвитку інфраструктури, досить часто надаються з державного бюджету та
міжнародними донорами.
Досить значну частину надходжень від екологічних платежів становлять
надходження від податку на продукт (див. табл. 1). Податком на продукт обкладається
продукція, яка в один із періодів свого життєвого циклу забруднює навколишнє
природне середовище. Цей податок піднімає ціни таким чином, що вони краще
починають відображати загальні витрати, пов’язані із виробництвом, споживанням та
утилізацією продукту [4].
У Законі Албанії про національні податки податок на продукцію визначено як
«плату за пластикові упаковки (пластикові пляшки усіх форм та розмірів) для соку,
охолоджувальних напоїв, молока та молочних продуктів, олії, мийних засобів, що були
заповнені в Албанії та за її межами» [11].
Рівень сплати накладених штрафів за порушення природоохоронного законодавства
Албанії залишається незначним. Це пов’язано, одного боку, з неефективністю
правоохоронних органів, з іншого – із недосконалістю законодавства.
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Висновки і перспективи подальших наукових розробок. Економічний механізм
реалізації національної екологічної політики в Україні та Албанії ґрунтується на
єдиному базовому принципі – «забруднювач платить». Набір інструментів
економічного регулювання природоохоронної діяльності здебільшого є ідентичним і
має схожі проблеми й недоліки, зокрема: недостатнє нормативно-правове й методичне
забезпечення; слабку реалізацію мотиваційної функції економічних інструментів до
впровадження екологобезпечних методів господарювання; обсяги надходжень від
екологічних платежів не забезпечують повного покриття витрат на природоохоронні
заходи; дисбаланс інструментів регулювання за різними галузями та сферами; обмежена
можливість практичного застосування економічних механізмів через незадовільний
стан технічної бази тощо. З точки зору імплементації у вітчизняну практику на увагу
заслуговує досвід Албанії щодо стягнення таких екологічних податків, як транспортні
та податки на продукт.
У зв’язку із зазначеним актуальними напрямками удосконалення економічного
механізму реалізації державної екологічної політики можна визначити такі:
удосконалення методики нарахування екологічних платежів з метою підвищення їх
мотиваційної та фіскальної функцій; забезпечення стабільної та повної сплати
екологічних платежів; підвищення ефективності використання державних коштів на
охорону довкілля; удосконалення методики нарахування та забезпечення стабільної й
повної сплати штрафних санкцій за порушення чинного природоохоронного
законодавства тощо; широке впровадження у практику та подальший розвиток таких
економічних інструментів, як екологічний податок на продукт і транспортний податок.
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Динамические изменения всех составных общественного развития, которые являются
характерной чертой Украины и большинства стран мира, требуют постоянного
усовершенствования и развития экономического механизма реализации государственной
экологической политики, обеспечения его гибким инструментарием. В контексте
усовершенствования экономического механизма актуальным является изучение опыта стран,
которые имеют схожую проблематику внедрения экономических механизмов, –
постсоциалистическую экономику, реализацию курса рыночных реформ, интеграцию в Евросоюз.
В статье рассмотрены особенности структуры экономического механизма реализации
экологической политики Албании и Украины; проведен сравнительный анализ проблем
указанных экономических механизмов. Выявлены наиболее эффективные и перспективные
экономические инструменты Албании. На основе анализа опыта Албании предложены
направления усовершенствования экономического механизма реализации экологической
политики Украины, а именно: широкое внедрение в практику и развитие таких экономических
инструментов, как экологический налог на продукт и транспортный налог.
Ключевые слова: экологическая политика, экологический налог, экономический механизм.
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Dynamic changes of all components of social development are a feature of Ukraine and most of the
world. In this connection, the mechanism of implementation of the state environmental policy needs
constant improvement and development. In the context of the improvement of the economic mechanism
is urgent to study the experience of countries that have similar problems of implementation of economic
mechanisms: post-socialist economy, the implementation of market reforms and integration into the
European Union. The structure and the problem of the economic mechanism of environmental policy of
Albania and Ukraine are analyzed. Promising ways of improving the economic mechanism of
implementation of environmental policies of Ukraine are offered, such as ecological taxes for
production, transport taxes.
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