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Тема: «Просування реформ в Україні – швидкість, успіхи і
[Body text.]
провали»
Чи проводила Україна реформи останні чотири роки чи більше говорила про
них? Багато хто захоплюється нинішніми змінами в країні, яких та чекала
десятиліттями. Інші ж критикують владу за надзвичайно повільні темпи
проведення цих реформ. При цьому на думку більш ніж половини пересічних
українців, реформи означають підвищення зарплати, а 26% вважає, що це
націоналізація майна олігархів. Не дивно, що в такій ситуації справжні реформи
викликають невдоволення широкої громадськості.
Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації президента
України: «Не забувайте, що в моїй країні відбувається війна. Деякі дні ми в
Адміністрації президента мусимо займатися суто військовими питаннями».
Однак він вважає, що Україна була успішною у ключових сферах:
Уніфікація ціни на газ зменшила помітно корупцію в секторі. Тільки середній клас
і багаті почали платити повну ціну, тоді як вразливі прошарки захищені
субсидіями.
Програма «Прозорро» допомогла позбутися великої корупції в секторі
державних закупівель. Почавшись із невеликих тендерів, програма швидко
набрала обертів і допомогла заощадити на неефективних витратах.
Реформа банківського сектора, його чистка були особливо болючими, і люди, які
це робили, хоча їх часто ненавидять сьогодні за це, виконали чудову роботу для
фінансової стабільності в країні. Зміни були б неможливі без таких шоків,
упевнений Шимків.
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Джерело: Державна служба статистики України.
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«Два роки тому багато людей говорили, що Україні вже нічого не допоможе, і ми
продемонстрували, що вони помиляються», – сказав він.
Реформи не повільні, вони йдуть досить швидко, якщо враховувати напрямок, у
якому рухається країна. «Ми не можемо одночасно будувати демократію та
вимагати від президента примушувати парламент голосувати за окремі
питання», – стверджує Шимків. Він закликає залишити політику політикам. «Їх
потрібно переконувати, інакше вони не тиснутимуть на кнопки. Саме так це і має
працювати». Тому для реформ потрібен час.
На думку аудиторії Форуму, пенсійна та земельна реформи – зараз
найважливіші пріоритети в сфері економіки. Пріоритетність енергетичної
реформи оцінюється нижче попередніх двох та реформи в галузі охорони
здоров'я, що свідчить про досить успішні зміни у цій сфері. Що стосується
кращого дизайну земельної реформи, то думки форумчан поділилися між
миттєвою та поступовою лібералізацією.

ДОКУМЕНТ МАЄ ВИКЛЮЧНО ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ. ПРОСИМО
ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ НА ОСТАННІЙ СТОРІНЦІ
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«Політики об'єднуються під лозунгами реформ – за чи проти, тоді як потрібно
дискутувати над конкретними механізмами». За словами Шимківа, Україні слід уникати
колумбійського досвіду, коли олігархи купували всю землю у прозорий, але
несправедливий спосіб. Сприйняття земельної реформи серед широкої громадськості
залежить від того, як вона сформульована. Земельне питання було дуже чутливим в
Україні протягом багатьох століть.
Також дуже важко буде знайти нових суддів для повноцінної судової реформи. Україна
спробує це зробити, запропонувавши новим суддям конкурентну зарплату. Проте
багато популістів у жорсткій опозиції до цього рішення.
Перш ніж
запроваджувати
реформу, обговоріть
нюанси із
зацікавленими
сторонами

Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я
України (МОЗ), стверджує, що не вдається провести якісні зміни, не присвятивши їх
розробці достатньо часу. Важливо робити правильні речі, а не просто швидко щось
робити. Програма «Доступні ліки», яку чинній команді Міністерства охорони здоров'я
вдалося впровадити, виявилася ефективною та дієвою. Спершу фармацевтичні
компанії не виявляли бажання брати в ній участь, оскільки адміністративно регульовані
ціни, за якими уряд збирався компенсувати ці ліки, часто були меншими за собівартість.
«Ви повинні витратити час і йти та поговорити з усіма зацікавленими сторонами.
Запитайте, які перешкоди для тої чи іншої зміни вони бачать», – сказала Супрун. За
результатами таких переговорів з учасниками ринку термін відшкодування
фармацевтам було зменшено до 10 днів після подання медичного рахунку. Негативний
результат був у затримці початку програми. «Замість 1 січня програму запустили через
три місяці, але це було зроблено належним чином», – розповіла Супрун. Вона вважає,
що реформи треба проводити в діалозі із сторонами, на які вони впливають, а не сидячи
в будівлі уряду.
Супрун дуже задоволена електронними базами даних, які почало формувати її
міністерство. До цього часу регіональні адміністрації повідомляли про кількість людей,
які потребували ліків, і міністерство ділило рахунок за них порівну з обласною
адміністрацією. Центральний реєстр допоміг ідентифікувати ситуації, коли та сама
людина дублювалася, а також виявити неіснуючих реципієнтів. Програма допомогла
заощадити близько 500 млн гривень, оскільки реальна кількість людей, хворих на
цукровий діабет, становить 170 000 замість чверті мільйона.

Для іноземного
інвестора важливі дві
речі: захист власності
й можливість вивести
капітал з країни

Павло Мороз, колишній заступник міністра юстиції України, вважає, що
для іноземного інвестора головними проблемами є захист прав власності та
можливість вільно виводити свої інвестиції з країни, якщо виникає потреба. І за словами
Мороза, в цій сфері Україна вже може похвалитися певними успіхами. Впровадження
антирейдерського законодавства допомогло ліквідувати численні лазівки, які
уможливили рейдерство. Укрдержреєстр було повністю ліквідовано, а функції
децентралізовано шляхом передання їх кільком незалежним суб'єктам, і значна
частина операцій стала доступною онлайн.
Інститут приватного виконавця допоможе забезпечити, щоб судові накази
виконувалися, а не залишалися на папері. На сьогодні є 86 приватних виконавців з
обмеженням на 5 млн гривень за сумою рішень. У наступному році планка має
збільшитися до 80 млн гривень, а ще через рік буде повністю знята.
Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв
вважає, що деколи реформувати не потрібно – речі потрібно будувати з нуля. «Це
слушно в разі АМКУ, який до 2015 року складав звіт про те, скільки рішень було
прийнято та скільки штрафів накладено», – сказав він. Україна належала до групи з 4
країн із нелогічним режимом контролю злиття. Проте АМКУ має мало можливостей для
боротьби з несумлінною конкуренцією. Терентьєв підкреслив, що інші частини
виконавчої влади повинні будувати свою політику, враховуючи потребу посилення
конкуренції. «АМКУ може покарати монополіста, але не має можливості вивести
конкурента на ринок».
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ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:
дилерська діяльність – AE 263019, брокерська діяльність – AE 263018, депозитарна діяльність депозитарної установи – АЕ
286555, діяльність андерайтера – АЕ 263020.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Цю аналітичну публікацію підготовлено у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» суто для інформаційних цілей для своїх клієнтів. Вона
не є інвестиційною порадою або пропозицією продати чи купити будь-який фінансовий інструмент. Тоді як було вжито відповідних
заходів, щоб опублікована інформація не була неправдивою чи вводила в оману, ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» не робить
заяв, що вона є повною і точною. Інформація, що міститься у цій публікації, може бути змінена без жодних попереджень. Захист
авторських прав та права на базу даних присутні в цій публікації, і її не може відтворити, поширити або опублікувати будь-яка особа
для будь-яких цілей без попередньої згоди ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». Усі права захищено.
Будь-які інвестиції, згадані тут, можуть включати значний ризик, не обов’язково у всіх юрисдикціях, можуть
бути неліквідними і не можуть бути прийнятними для всіх інвесторів. Вартість або дохід згаданих тут
інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою
для майбутніх результатів. Інвестори мають робити власні дослідження та приймати рішення, не
покладаючись на цю публікацію. Лише інвестори зі значними знаннями й досвідом у фінансових питаннях,
спроможні оцінити переваги та ризики, мають розглядати інвестиції в будь-якого емітента або ринок, а інші
особи не повинні робити жодних дій на підставі цієї публікації.
Будь-ласка надсилайте запит про додаткову інформацію із цього звіту на research@icu.ua.

