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Вступ: 

Вплив грошей на політику є одним із найбільш спірних питань у колі спільнот з підтримки демократії 

та серед політиків. Хоча фінансування політичних партій залишається важливим для політичної 

конкуренції, його зростаюча роль кидає серйозний виклик, на думку багатьох спостерігачів, 

демократичному процесу. У цій роботі зосереджується увага на Східній Європі та країнах Східного 

партнерства ЄС, проте деякі обговорені проблеми та питання можуть бути використаними для інших 

досліджень. В статті розглядаються питання щодо регуляторних, інституційних та культурних 

аспектів фінансування політичних партій та обговорюються можливі реформи та необхідні зміни 

парадигм, які допоможуть в активізації та зміцненні демократичних інститутів.2  

 

Гроші як політичний виклик 
 

Аби краще передати увесь масштаб складних зв‘язків між грошима та політикою, необхідно 

розпочати із короткого переліку тих викликів, про які часто згадують, коли розмірковують над 

                                                           
1 Леван Цуцкірдзе працює виконавчим директором Східноєвропейського центру багатопартійної демократії (СЦБД). 
Нині СЦБД працює в п’яти країнах Східної Європи та Центральної Азії і фокусується на політичному розвитку та 
демократичній консолідації. Професійні інтереси Левана Цуцкірідзе включають наступні теми: політичні інститути 
та політична трансформація, допомога у демократичному розвитку та розбудові політичних партій, зовнішня 
політика та безпекові питання. 
 
2 Ця стаття частково базується на коментарях автора, які були надані під час однієї із панелей конференції «Гроші та 

політика», яка була спільно організована з Державним аудиторським офісом Грузії, Радою Європи, Міжнародним інститутом 

демократії та сприяння виборам (IDEA), Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), ОБСЄ/БДІПЛ та 

Східноєвропейським центром багатопартійної демократії (СЦБД) і була проведена у Тбілісі 26-27 червня. Погляди, виражені 

у цій публікації, відображають виключно позицію автора та не відображають позицію Східноєвропейського центру 

багатопартійної демократії або інших організаторів конференції. 
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впливом фінансування політичних партій на демократичний розвиток та, загалом, на політичні 

партії. На цьому етапі цей перелік не є вичерпним, а втім він зможе допомогти окреслити найбільш 

поширені проблеми, які пов’язують із цим питанням. 

Значна асиметрія у фінансуванні політичних партій блокує політичну конкуренцію. Коли одна 

політична група володіє більшими фінансовими ресурсами, вона має більше можливостей 

спілкуватися зі своїми виборцями, організувати та мобілізувати їх у порівнянні з іншими 

політичними групами, які не мають відповідної фінансової спроможності. 

Надмірна концентрація фінансів партії у руках окремих осіб або невеликих груп людей нівелює 

внутрішню демократію партії. Не вистачає «політичної доброї волі» або номінальних положень 

статуту, аби внутрішньопартійна демократія фунціонувала належним чином. Справжня та дієва 

внутрішня демократія у політичних організаціях також вимагає наявності багатьох 

децентралізованих фінансових надходжень, які не генеруються чи повністю котролюються одним 

директивним органом, особою або ж структурою. У крайніх випадках, коли окремі особи 

контролюють партіний бюджет і разом із цим ключові рішення (наприклад, вибір кандидатів), такі 

партії не мають нічого спільного із дієвим демократичним процесом. 

Нові гравці, жінки, молодь, меншини та незалежні кандидати залишаються маргіналізованими. 

Висока концентрація грошей у політичному житті створює додаткові перепони для малих 

політичних гравців або меншин, що призводить до їх маргіналізації та недостатнього 

представництва у політиці. У тому суспільстві, де економічні ресурси розподілені, головним чином, 

серед чоловіків, перед жінками постає багато бар’єрів для політичної участі. Відсутність розподілу 

фінансових надходжень часто призводить до створення домінуючих партійних систем та 

заполітизованих державних установ. Тому стає все важче для нових політичних гравців формувати 

надійну електоральну платформу. 

Надмірна концетрація політичного фінансування може пришвидшити процес 

позаконституційних політичних змін. Як правило, висока концентрація грошей у політиці 

призводить до інших негативних наслідків для політичного процесу, обмежуючи політичну 

конкуренцію та звужуючи поле дій для опозиційних груп. Лоялістський контроль над державними 

засобами масової інформації та утиски критичного медіа, критика спостерігачів та неурядових 

організацій, політичний контроль над виборчими та правоохоронними органами, а також органами 
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судової влади, - усе це створює небезпідставне упередження у населення, що неможливо досягти 

політичної зміни шляхом виборів і що необхідно застосовувати інші засоби. 

Зрештою, домінування грошей у політиці підриває ліберальну демократію. У тих випадках, коли 

невеликі групи людей захоплюють політичні партії, уряд та судову владу, ліберальна демократична 

система припиняє виконувати свою основну функцію – представницьку. Це призводить до 

зростаючого розчарування не лише в існуючих елітах, а також в демократичній системі правління 

загалом. Громадяни усвідомлюють, що ключові рішення приймаються не у парламенті, а на 

приватних віллах олігархів. Отже, культура укладання договорів, неформально, за зачиненими 

дверима, а також політика «послуга за послугу» стають частиною звичайної політики. Тіньове 

правління перетворює демократію на фарс, що одразу падає у вічі громадянам. Така проблема, 

особливо, постає перед молодими та частково вільними націями, яким бракує інституційної 

стійкості та демократичних традицій, на яких вони би могли посилатись. Це є однією із причин, чому 

сталість проекту демократизації у багатьох регіонах Східної Європи піддається сумнівам. 

Цей перелік був створений без будь-якої претензійності на його всеосяжність. Однак, його достатньо 

для ілюстрації та розвитку дискусії про те, що можна потенційно зробити для вирішення цієї 

проблеми. 

Потрібно зазначити із самого початку, що, окрім свого негативного впливу, гроші – це також 

важливий інструмент для вираження політичних поглядів та свободи слова і є важливими для 

ефективної роботи демократії. Основна проблема заключається в управлінні та балансуванні впливу 

грошей на політику, аби, з однієї сторони, гарантувати політичні свободи, а, з іншої сторони, 

захистити від домінування вузькопартійних та фінансових інтересів над суспільними – завдання, яке 

здається водночас важким та важливим. 

Разом із цим, ми можемо зараз перейти до обговорення тих заходів, які можна вжити для 

встановлення більш здорових зв’язків між грошима та політикою. Я би розділив такі заходи на три 

широкі категорії: системні або законодавчі, інституційні та культурні. Адже коли ми говоримо про 

проблему перенасичення грошей у політиці, ми не повинні обговорювати її окремо від ширших 

аспектів політичної культури, поведінки та відчуттів суб’єктів політичного процесу, які часто 

впливають на співвідношення політики та фінансування політичних партій. 
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Eкономіка виборів 
 

Якою є роль держави у протидії негативному впливу грошей? Які заходи вона може вжити на 

законодавчих та виконавчих рівнях, для того щоб забезпечити чесну та вільну політичну 

конкуренцію? Існують, принаймні, дві сфери, які потребують прогресу з цієї теми. По-перше, 

держава може створювати умови для зменшення потреби партій у фінансуванні, особливо, під час 

виборів. По-друге, держава може ухвалити низку змістовних законів для створення прозорого та 

чесного електорального та фінансового середовища для усіх гравців. 

Потреба у «політичних грошах» виникає зі зростаючими витратами на виборах у багатьох країнах. 

Наприклад, грузинські політичні партії витратили за офіційними даними, приблизно, 9.2 мільйони 

євро (27 мільйонів ларі) на місцевих виборах у 2017 році.3 Аби порівняти, ця сума повністю покрила 

би витрати на навчання 150 грузинських студентів в Гарварді. Іншими словами, Грузія змогла би 

забезпечити навчанням усіх депутатів Парламенту Грузії в одному із передових університетів світу 

із тим самим бюджетом. Якщо взяти до уваги добре обгрунтовані звіти про справжні витрати 

політичних партій під час виборів, стає зрозумілим, що особливо для такої країни, як Грузія, 

подальше зростання витрат на виборах не є припустимим, адже в країні близько 60% населення – 

безробітні,4а 20% населення, за офіційними даними, живуть поза межами бідності.5 Окрім того, як 

це продемонструють деякі цікаві дослідження (буду наводити посилання на них нижче), високі 

витрати не обов‘язково призводять до перемог на виборах. 

Найбільша кількість грошей під час виборчої кампанії витрачаються політичними партіями в країнах, 

як-от Україна, Молдова та Грузія, на рекламу. Це, головним чином, означає, що замість того, щоб 

спілкуватися зі своїми виборчими округами, сприяти кращим кандидатам, інформувати виборців, 

тренувати кандидатів серед жінок та молоді та виконувати інші важливі функції партії, політичні 

партії витрачають найбільше коштів на поляризуючі політичні кампанії. Хоча це не є головною 

темою статті, необхідно відзначити, що такі кампанії зазвичай використовують страх та ненависть 

                                                           
3Державний аудиторський офіс Грузії, «Звіт з моніторингу місцевих виборів у 2017 році», (доступний на грузинській мові):  : 
https://monitoring.sao.ge/files/2017-clis-
archevnebi/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%
E1%83%A1%20III%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf 
4НДІ. Березень, 2018. «Результати опитування громадської думки у березні 2018 року». Ст..90. 

https://www.ndi.org/publications/results-march-2018-public-opinion-polls-georgia  

 
5 Державний офіс статистики Грузії. «Основні статистичні дані: умови життя» 
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng  

https://monitoring.sao.ge/files/2017-clis-archevnebi/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://monitoring.sao.ge/files/2017-clis-archevnebi/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://monitoring.sao.ge/files/2017-clis-archevnebi/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://www.ndi.org/publications/results-march-2018-public-opinion-polls-georgia
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng


7 
 

 
 

до опонентів, а також політику ідентичності, як інструмент для мобілізації виборців. Такі медіа 

стратегії ще більше розділяють та поляризують суспільства, які вже і так були розділені внутрішніми 

конфліктами. Цинічно, але політичні партії витрачають більшу кількість зусиль та грошей (у тому 

числі державне фінансування) на розділення, фрагментацію та антагонізацію у суспільстві замість 

того, щоб працювати над створенням єдності у багатошаровому суспільстві, якому вони повинні 

служити. 

У такому випадку, необхідно докласти зусиль для проведення реформ, які б зменшили витрати на 

виборчі кампанії політичних партій і, таким чином, зменшили би потребу партії у фінансуванні, у 

«політичних грошах». Одним із найважливіших наслідків такої реформи було би впроваждення 

нижчих порогів виборчих витрат, аніж ті, що існують на сьогодні; створення нових моделей 

перерозподілу часу трансляцій на телебаченні серед учасників виборів та визначення чітких цілей, 

на які гроші політичних партій, а особливо державне фінансування, можуть витрачатися. Думка про 

те, що внутрішні справи політичних партій повинні перебувати під їх власним контролем і 

залишатися осторонь громадських обговорень, не витримуює перевірку часом, що доводить наше 

сьогодення. 

Існують інші приклади регуляторних та моніторингових політик, які можна задіяти або зміцнити, для 

того, щоб створити cтійке електоральне та політичне середовище: 

 Створення ефективних та дієвих санкційних режимів. У багатьох випадках неможливо 

реалістично увести санкції (або ж вони були свідомо створені таким чином, щоб їх було 

важко імплементувати), або ж вони досить м’які, аби слугувати як ефективне стримування. 

Їх часто спеціально створюють, для того щоб маргіналізувати опозицію чи поставити галочку 

у переліку вимог від міжнародних донорів. Комплексні санкції та аудиторські перевірки 

змогли би прокласти шлях до кращого режиму контроля. 

 

 Ефективне та неупереджене санкціонування. Регулятор (виборчі комісії аудиторських 

офісів) часто санкціонують тільки невеликі та незначні політичні партії, залишаючи без 

належної уваги порушення вагомих політичних гравців. 

 

 Забезпечення належними ресурсами антикорупційні та аудиторські органи. Уряд часто 

намагається зменшити повноваження структур контролю та боротьби з корупцією, так щоб 

вони могли технічно існувати, але не могли б ефективно виконувати свої місії. Наприклад, в 
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українському органі боротьби з корупцією, який був створений після значного тиску зі 

сторони міжнародних агенств, працюють лише 12 співробітників, і у нього навіть не було 

спочатку базового комп’ютерного обладнання, аби виконувати свої функції.6 Врешті-решт, 

саме міжнародні організації придбали обладнання для цієї структури, адже стало 

очевидним, що уряд навмисно затягував час для придбання необхідних ресурсів. 

 

 Своєчасне та зручне для користування положення про розкриття фінансової інформації. 

Журналісти, неурядові організації та спостерігачі, а також будь-який зацікавлений суб’єкт, 

повинні мати вільний доступ та змогу дослідити фінансову звітність партій та їх кандидатів. 

Уряд часто надає цю інформацію із великими запізненнями. Коли ця інформація, врешті-

решт, надається, вона, фактично, не є чіткою або організованою. Тут переслідуються двоякі 

цілі: технічно задовільнити вимоги громадських організацій та урядів країн-донорів щодо 

прозорості і, у той самий час, зробити цю інформацію неможливою для практичного 

використування. 

 

 Понизити бар‘єри для входження в політику. Деякі країни навмисно становлять високі 

бар’єри для входження в політику: громадські організації не можуть робити внески на 

користь улюбленого кандидата, положення навмисно ускладнюють чи неясно прописують, 

незалежні кандидати не можуть брати участь у парламентських виборах. У деяких випадках 

існують зрозумілі історичні та безпекові фактори, що пояснюють певні обмеження. Однак, у 

той самий час вони перешкоджають місцевим або жінкам-кандидатам, незалежним 

політикам та іншим групам осіб у здійсненні політичної діяльності. Компроміси вимагають 

більш ретельного дослідження. 

Нововведення для довіри: інститути 
 

Недоречно припускати, що державне регулювання є єдиним рішенням усіх проблем, пов’язаних із 

механізмом фінансування політичних партій. Завдання ускладнюється через мінливість потоків 

капіталу, швидкий темп розповсюдження інтернету та нові і багаточисленні технологічні рішення 

для анонімних фінансових трансакцій ( у тому числі використання віртуальних валют). Дебати про 

гроші та політику повинні також зосереджуватися на темі саморегуляції політичних партій. Ця 

                                                           
6 Сидорчук, Олексій, 2017. «Бій з Голіафом: реформа партійних фінансів в Україні», Нідерландський інститут 
багатопартійної демократії та Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 
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частина політичного життя тісно пов’язана з культурою внутрішньопартійної демократії і часто 

відображає неписані правила та норми політичної поведінки. Існують, принаймні, розглядаючи із 

сучасної перспективи та враховуючи існуючі технологічні можливості, завдання для саморегуляції 

та громадської оцінки того, що є чи не є прийнятним у політичних діях та поведінці. 

Тому важливо заохочувати і, де можливо, сприяти та відзначати появу прозорих та відповідальних 

ініціатив із саморегуляції для фінансової прозорості. Це не повинно здаватися утопічним – сценарій, 

за яким політичні партії хочуть мати менше грошей, якщо ми врахуємо, що загальна неприязнь 

виборців до політичних партій та політиків (сформованих еліт) виникає від зв’язків останніх з 

особами та олігархами, котрі здобули свої статки незаконним шляхом.  

Добровільне встановлення розміру максимальних внесків, практика деяких європейських 

політичних партій, є прикладом такого прогресу. Сім’ї політичних партій та спеціалізовані 

міжнародні неурядові організації можуть допомогти у стимуляції цієї практики завдяки 

формуванню партнерств та наданні допомоги. Такі добровільні встановлення також можуть 

служити цілком прагматичним цілям: впроваджуючи їх, політичним партіям ефективніше вдається 

позиціонувати себе, як представників громадських інтересів, аніж як політичні інструменти великих 

компаній чи «політичні проекти» олігархів, як їх часто називають в Україні. 

Добровільне встановлення вищих стандартів прозорості у порівнянні з тими, що є допустимі 

національним законодавством, може також бути частковою відповіддю на потребу у прозорості та 

звітності. Політичні партії, які звітують навіть про маленькі витрати онлайн (наприклад, Podemos), є 

гарним прикладом тих партій, які дозволяють зацікавленим виборцям та журналістам відстежити їх 

витрати. Такі ініціативи допомагають політичним партіям у їх спробі відновити довіру до себе через 

покращену прозорість. 

Покращення знань із фандрайзингу. Кращі знання про збір внесків із різних ресурсів допоможе 

партіям ставати більш незалежними від донорів. Часто помилково сперечаються, що неможливо 

генерувати таку кількість невеликих внесків, щоб можна було конкурувати із владою великих 

донорів. Це може бути правдою, лише якщо ми будемо дивитися на фінансові показники. Що часто 

залишається непоміченим, так це те, що невеликі кампанії для збору коштів пов‘язані з сильними 

кампаніями із залученням широких мас та мереж, і що такі кампанії розвивають свідомість виборців 

та кандидатів та зміцнюють довіру. Ці аспекти є набагато важливішими для виборів, аніж велика 
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кількість грошових надходжень від великих компаній. Врешті-решт, голосують виборці, а не 

компанії. 

Забезпечення партійних осередків та організацій більшою фінансовою автономністю – це інший 

підхід, який допоможе зменшити концентрацію грошей у політичних партіях. Завчасно визначений 

відсоток бюджету, який апріорі виділяється на молодь, жінок та партійні осередки, допомагає не 

тільки більш рівномірно розподілити фінансову владу в організації, а також підтримати 

організаційний розвиток політичних партій, створити та ідентифікувати нових лідерів. 

Зміцнення внутрішньопартійної меритократії. Відсутність меритократії усередині політичних 

партій – інший вагомий виклик. Політичним партіям важко вдається залучити та підготувати нових 

кандидатів, тому що вони часто шукають їх деінде, а не у власній організації. Шлях до політичної 

кар’єри часто лежить не через успішну партійну роботу, а через успішну бізнес-кар’єру або кар’єру 

в неурядовій організації. Організаційна структура, яка заключається у призначенні рядових членів 

партії для рутинної роботи і у відборі кандидатів на вибори з іншого професійного середовища, 

підриває авторитет політичних партій та ускладнює формування культури організації, яка б 

заохочувала успішну роботу. Нестача внутрішньої прозорості у відборі кандидатів та їх просуванні 

призводить до подальших проблем: проблем політичної некомпетентності та відсутності досвіду (не 

всі успішні лідери неурядових організацій могли би бути успішними політиками). Це також надає ще 

більше важелів впливу для вже і без цього впливових фінансових груп у політичних партіях. Адже 

коли правила не чіткі, вони створюються тими, хто платить більше. 

«Гроші купують небо» 
 

Наостанок, щодо цінностей та політичної культури, які формують багато існуючих припущень про 

відношення грошей до політики. 

Підкуп виборців у політиці – це відома річ у багатьох країнах. Ці нелегальні дії здаються одночасно 

і важливим культурним фактором, і прагматичним політичним інструментом. Тому виникає цікаве 

питання: наскільки грошові подачки дійсно впливають на поведінку виборців? Існують цікаві 

дослідження, які показують, що хабарі є менш ефективним інструментом, аніж здається. Оскільки 

виборці все більше усвідомлюють, що уряд не може простежити за індивідуальним вибором 

кожного в кабіні для голосування ( хоча на деяких виборах, де спостерігаються серйозні порушення, 

у виборців можуть попросити докази голосування), цілком вірогідно, що виборці просто приймають 



11 
 

 
 

подарунки від політиків, але голосують згідно з власними уподобаннями. Декілька цікавих 

досліджень в Індії яскраво це демонструють. За результатами одного дослідження, кандидат, який 

витратив найбільше на нелегальні подачки виборцям, став лише четвертим у виборчих перегонах.7 

Можна сперечатися про те, що вплив хабарів у політиці дуже часто переоцінено і що це формує 

частину політичної культури з більш обмеженим електоральним виграшем, аніж це зазвичай 

припускається. 

Поляризація та політична конкуренція із нульовою сумою посилюють вплив грошей на політику. 

Країни, де політика нагадує гру із нульовою сумою, більш схильні проходити це, аніж ті країни, де 

консенсус та компроміс є звичайною справою. Коли політичний регрес прирівнюється до 

політичного, економічного і в деяких крайніх випадках навіть фізичного винищення, політичні партії 

будуть ладні на все, аби попередити такий розвиток подій. Коли виживання не стоїть на кону, тоді 

вибори позбавляються таких екзистенційних драм, і роль та вплив грошей cкоріше за все 

зменшується. Згідно з цим поглядом, зменшення надмірної поляризації, яка превалює у природі 

політики в країнах Східноєвропейського сусідства, є пріорітитетом. У зв’язку з цим, політична освіта 

є так само важливою, як і реформи фінансування політичних партій та виборчих систем; останню 

потрібно провести, зосереджуючи увагу на тому, як зробити законодавчі органи більш 

репрезентативними, аби вони відображали справжні результати голосування. 

Зв’язок між грошима та політикою часто нагадує «дилему в’язня». У ситуаціях, коли відсутня 

довіра та бракує комунікації, всі гравці прагнуть отримати максимум можливих результатів і можуть 

йти на великі ризики. Під час виборів ця ситуація проявляється у тому, що партійцю доводиться 

витрачати гроші на хабарі, адже інші зроблять так само, а якщо ні, то їх обійдуть у виборчих 

перегонах (Чаучард, 2018). Це упередження ще більше розкручує електоральні витрати, змушуючи 

членів політичної партії шукати та покладатися на донорів (або кандидатів), які би хотіли збільшити 

кількість офіційних та незаконних грошей для політичних цілей. Однак, це не повинно бути 

тупіковим сценарієм. Усі суперники повинні, врешті-решт, опинитися у взаємовигідному стані 

рівноваги. Де існує більше довіри серед кандидатів, є менше надмірних витрат, які не мають жодної 

суспільної користі, а у кандидатів є більше можливостей зосередити свою увагу саме на розробленні 

політик. Рішення до цієї дилеми повинно полягати у покращенні довіри та впевненості серед 

                                                           
7 Сімон, Чаучард. Березень/квітень 2018. Азіатське опитування, (ст. 341-364). Т. 58, № 2. 
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політичних партій. Уряд, неурядові та міжнародні організації можуть допомогти, пропонуючи 

формат міжпартійних діалогів та розвиваючи культуру довіри. 

Те, що гроші не все вирішують на виборах, також демонструє цікаве дослідження, яке провів Стівен 

Левітт у Масачусетському технологічному інституті8 у 90-х роках. У своїй роботі він звернув свою 

увагу на претендентів, які повторно брали участь у виборах до Конгресу в США. Це було зроблено з 

ціллю усунути електоральний «шок», який асоціюють з висуванням, наприклад, дуже ефективного 

кандидата, або ж інших факторів, як-от економічний шок, зміна меж виборчих дільниць чи інші 

події, які б мали важливі наслідки для виборів. Фіксуючи показники, як-от якість кандидата та інші 

зовнішні фактори, Левіт зміг тоді зосередитись на наслідках витрат на кампанію. Результат його 

аналізу 633 виборів справді дивує: кожна додаткова витрата у розмірі 100, 000 доларів призвела 

лише до додаткових 0.33 голосів. Його аналіз демонструє, що великі витрати на кампанію – це 

даремна діяльність для суспільства: направлення цінних ресурсів на безглузді цілі та відволікання 

політиків та їх команд від головного завдання – розроблення політик. 

Можна навести інший яскравий приклад того, що нещодавно відбулось у США, коли неочікувано на 

праймеріз до Конгресу переміг кандидат від Демократичної партії, Александріа Окасіо-Кортес, яка 

вперше взяла участь у виборах та перемогла Джо Кроулі (потенційного лідера партії демократів і 

спікера Палати), котрий займав крісло в Палаті від демократів десять термінів поспіль. Для 

порівняння, Кроулі витратив близько 3, 350, 000 мільйонів доларів на компанію, у той час як 

Александріа Окасіо-Кортес змогла мобілізувати лише 300, 000 доларів.9 Це чіткий приклад того, що 

якість кандидатів, організація та інші важливі фактори виборчої кампанії можуть принести набагато 

більше результатів, аніж те, що можуть досягти суто гроші. 

Інший приклад з регіону, Олександр Елісашвілі, який взяв участь у місцевих виборах у Грузії у якості 

незалежного кандидата, аби стати мером столиці, Тбілісі, опинився на другому місці у виборчих 

перегонах: попереду інших загальновизнаних політичних партій та значно більше 

проспонсорованих кампаній. 

Чогось бракує у «теорії грошей», яку використовують неуспішні політики, аби зручно для себе 

пояснити власні політичні невдачі або помилки. «Гроші» - це зручна теорія, на яку можна посилатись 

                                                           
8 Стівен Д. Левітт. Серпень 1994. Журнал політичної економіки, Т. 102, № 2.  

9 BBC. 27 червня 2018. Александріа Окасіо-Кортес: молодь перемагає ветерана демократа. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44625617  
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та, таким чином, уникати незручні питання про політичне лідерство, партійну організацію, 

планування кампанії або власний виступ на важливих дебатах. 

Нічого із того, про що я говорив у цьому розділі, не повинно призводити до недооцінки негативного 

впливу грошей на політику. Проблеми дійсно існують і їх необхідно попередити одними із тих 

заходів, про які я згадував раніше. Тим не менш, так само важливо зрозуміти, що цей вплив є більш 

обмеженим, аніж це часто здається. Домінування грошей може справді перетворитися на 

самоздійснюване пророцтво: якщо кожен вірить у стару грузинську приказку, що «гроші купують 

небо», то тоді це дійсно так, і це може перетворити політику на пекло. 

У цьому полягає причина, чому нам потрібно вирішувати складну проблему зв’язків грошей із 

політикою за допомогою різноманітнішого комплекту інструментів та ширшого охоплення 

проблеми, яка виходить за межі державного регулювання та контролю. Окрім створення та 

впровадження покращеної та більш вагомої нормативно-правової бази, також важливо не 

недооцінювати часто непомітні, але могутні фактори на рівні інститутів та політичної культури. Якщо 

ми підійдемо до проблеми грошей у політиці з більш диференційованим підходом, який потребує 

кращого вивчення місцевих культур та інститутів, тоді ми зможемо прокласти кращий шлях до 

відновлення довіри до політики. 

 


