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Рауунд 7: Сууттєвий п
прогрес у дерегууляції еккономіки
и та боротьбі з корупціє
к
єю
Значчення IMoРee за сьомий
й період мон
ніторингу (2
23 березня – 5 квітня 20
015р.) стано
овить +1,8 баала з можли
ивого
діапазону від ‐5,0 до +5
5,0 балів. ГГоловним чинником, щ
що прискор
рив зростан
ння індексуу з 0,7 бал
лів у
прогрес у дерегуляції
д
тта боротьбі з корупцією
ю. Завдяки низці важл
ливих
попеередньому раунді, ставв суттєвий п
рішеень за цими напрямами
и значення ін
ндексу було майже таки
им, як і післяя прийняття «пакету МВФ» (2,2 бали
и).
Найввищу оцінкуу у сьомомуу періоді оттримали змііни до закону «Про акц
ціонерні товвариства» ‐ загальна оц
цінка
+6,0
0 бала (нагаадуємо, що оцінка под
дії є сумою
ю балів за ккількома наапрямками, тому можее перевищуувати
значчення +5,0). Закон зниж
жує кворум на зборах акціонерів для акціонерних товар
риств з 60%
% до 50%, таким
чино
ом позбавляючи акціо
онерів із великими, ал
ле не контр
рольними пакетами аккцій, можли
ивості блокуувати
провведення збо
орів. У випадку акціон
нерних товаариств, частткою яких вволодіє дер
ржава, таке рішення також
спри
иятиме надхходженню до
д державного бюджетту дивідендів від їхньоїї діяльності. Трохи ниж
жчу оцінку (+5,3
балаа) отримало
о розкриття інформації про закупіввлі підприєм
мствами, під
длеглими М
Міністерству інфраструкттури.
Експ
перти зазначчають, що дааний крок підвищить пр
розорість в ссфері держаавних закупівель, знижууючи можли
ивості
для корупції, а отже, змен
рати бюджеету через зл
ловживанняя у цій сфер
рі. Доволі ввисоко експ
перти
ншуючи втр
нили створен
ння Нацаген
нства із зап
побігання ко
орупції (загаальна оцінкка +3,0 балаа), проте від
дзначили, що
о по‐
оцін
спраавжньому оцінити важл
ливість цьогго органу до
озволять ли
ише результтати його маайбутньої ро
оботи. Такі самі
висо
окі оцінки о
отримали р
рішення про
о скасуванн
ня низки ліц
цензій (+3,0
0 бала) і закон про деерегуляцію (+3,0
балаа). На думкку експертів, ці закон
ни покращуують бізнес‐‐клімат та зменшують можливостті для коруупції.
Лікввідація держ
жавного під
дприємства «Укрекорес
«
сурси» ‐ ще одна
о
позити
ивна подія, яяка руйнує корупційні
к
сххеми
у сфері перероб
бки відходів..
Монетарна п
політика та фінансові р
ринки» найввищу оцінкуу отримала новина
н
про створення Ради
За напрямом «М
нансової стаабільності (+2,0 бала). Експерти відзначили, щ
що такий ор
рган допомо
оже координ
нувати нагляяд за
з фін
фінаансовою системою та сввоєчасно вияявляти ризи
ики. Проте ефективністьь роботи залежатиме від
д того, наскіільки
своєєчасними таа конкретними будуть р
рекомендац
ції, а також наскільки н
належним бууде їх виконання. У секторі
«Енеергетична незалежністьь» +2,0 балаа отримало розділення газового бізнесу за нап
прямками ттранспортуввання
на постачання газу.
г
Це рішеення гармон
нізує регулю
ювання газоввої галузі із законодавст
з
вом ЄС.
них змін, сп
прямованих на дерегулювання, покращення б
бізнес‐клімату та
Врахховуючи знаачну кількістть позитивн
змен
ншення коруупції, сектор
р «Державне управлінн
ня та боротььба з корупц
цією» здобуув +3,0 бала,, найвищу оц
цінку
експ
пертів у сьом
мому періоді та найбіл
льше значення з початтку монітор
рингу (січень 2015 рокуу). По +2,0 бала
отри
имали напр
рямки «Монетарна по
олітика та фінансові ринки» та «Енергетиччна незалеж
жність». Сеектор
«Дер
ржавні фінанси» отримаав 1,8 бала. А от реформ
ми у «Зовнішній торгівл
лі» суттєво ввідстають від
д інших напр
рямів
‐ як і попередньього разу, оц
цінка напрям
му склала 0,0
0 бала, оскіл
льки в цій сф
фері не відбуулось суттєввих подій.

та таблиці на
н наступни
их сторінкахх)
(Дивв. графіки т
Довід
дкова інформація: Індекс Мо
оніторингу Реформ (ІМоРе) Vo
oxUkraine приззначений надавати комплекссну оцінку зуси
иллям влади Уккраїни
зі впр
ровадження еккономічних реф
форм. Індекс б
базується на еккспертних оцін
нках змін у регууляторному сеередовищі за п’ятьма напрям
мками.
Детал
льніше про Інд
декс та методо
ологію розрахуунку можна дізнатись на сай
йті imorevox.in.ua. VoxUkraine ‐ це ініціативва, створена гр
рупою
міжнародних та віттчизняних еко
ономістів, приссвячена рефор
рмам та еконо
омічному розввитку України. Цілями VoxUkraine є поширення
ово обґрунтовааного аналізу та коментарів щодо економ
мічних та суспіл
льно‐політични
их подій в Укр
раїні, підвищен
ння рівня дисккусії та
науко
форм
мулювання сисстемного підхо
оду до реформ
м, а також інттеграція Україн
ни в світову м
мережу економ
містів та діячівв, відповідальн
них за
еконо
омічну політикку. Одним із наапрямків діялььності VoxUkraaine є сайт http
p://voxukraine.o
org/, який шви
идко стає платф
формою для обміну
о
думкками щодо економічних подій
й в Україні та ресурсом
р
для н
незалежних укр
раїнських та мііжнародних ЗМ
МІ.

Голо
овний інфор
рмаційний п
партнер

Партнери проекту

Інд
декс мон
ніторингуу рефор
рм (IMoР
Рe)
Випууск 7
Перііод монітори
ингу: 23 бер
резня – 5 квіітня 2015 р.
Граф
фік 1. Динам
міка Індексуу моніторингу реформ
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Граф
фік 3. Значен
ння окреми
их компонен
нтів Індексу та кількістьь подій проттягом 23 бер
резня – 5 квіітня 2015 р.

Медіана експертних оцінок
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Енер
ргетична Мо
инки
незал
лежність та фінансові ри
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Табл
лиця 1. Оцін
нки всіх под
дій та прогре
есу реформ за напрямаами протягом 23 березн
ня – 5 квітняя 2015 р.
Де
ержавне упр
равління та боротьба з корупцією
Пор
рошенко підписав закон "Про
о внесення змін
н до закону Уккраїни" Про акц
ціонерні товари
иства"
Пор
рошенко підписав закон "Про
о ліцензуванняя видів господаарської діяльно
ості"
Пор
рошенко підписав закон про д
дерегуляцію
Уряд увів продаж арештованого
о майна на елекктронних торгаах на постійній основі
орупції
Кабмін створив Наацагентство із ззапобігання ко
нності
Накказ, що скасовуує екоконтрольь ізольованого баласту в порттах, набрав чин
Кабмін зрівняв юр
ридичну силу електронних
е
таа паперових рееєстраційних до
окументів на нерухомість в У
Україні
ро Держслужбуу з безпеки на транспорті
Кабмін затвердив положення пр
Укрекоресурси"
Уряд ліквідував "У
нінфраструктур
ри України розккрило інформаацію про закупіівлі усіх підлегл
лих підприємсттв
Мін

Де
ержавні фінанси

+3.0
+3.0
+3.0
+2.0
+2.0
+2.0
+3.0
+1.0
+3.0
+3.0

+1
1.8

Пор
рошенко підписав закон про волонтерську д
діяльність
Пор
рошенко підписав закон "Про
о внесення змін
н до закону Уккраїни" Про акц
ціонерні товари
иства"
Кабмін створив Наацагентство із ззапобігання ко
орупції
Мін
нінфраструктур
ри України розккрило інформаацію про закупіівлі усіх підлегл
лих підприємсттв

Мо
онетарна по
олітика та ф
фінансові рин
нки

+1.5
+3.0
+1.0
+2.3

+2
2.0

Пор
рошенко підписав указ про сттворення Ради з фінансової сстабільності
НБУ
У вирішив центтралізувати всі функції ліценззування та реор
рганізації банків

Зо
овнішня торггівля
Ен
нергетична незалежніст
н
ть

+2.0
+1.0

0
0.0
+2
2.0

НКР
РЕКП затвердил
ла нові ліцензійні умови із по
оділом газовогго бізнесу на ро
озподілення таа постачання
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фік 4. Події,, що визначаали значенн
ня індексу п
протягом 23 березня – 5 квітня 2015
5 р. (оцінка події є сумо
ою її
Граф
оцін
нок за різним
ми напрямкками, тому ввона може перевищува
п
ати +5, або б
бути меншо
ою за ‐5 )
Порошенко підписав закон ""Про внесення зм
мін до закону Уккраїни" Про
акціонерні товариства"
Мін
нінфраструктури
и України розкри
ило інформацію п
про закупівлі усіхх підлеглих
під
дприємств

6.0
5.3

Уряд л
ліквідував "Укрекоресурси"

3.0

Пор
рошенко підписаав закон "Про ліц
цензування видівв господарської діяльності"

3.0

Кабмін сттворив Нацагентсство із запобігання корупції

3.0

Порошенко підпи
исав закон про дерегуляцію

3.0

Кабмін зрівняяв юридичну сил
лу електронних та
т паперових реєєстраційних
документівв на нерухомість в Україні

3.0

Порошенко п
підписав указ пр
ро створення Рад
ди з фінансової сстабільності

2.0

Уряд увів продааж арештованого
о майна на електтронних торгах н
на постійній
основі
нзійні умови із п
НКРЕКП затвеердила нові ліцен
поділом газового
о бізнесу на
розпод
ділення та постаччання

2.0
2.0

Наказз, що скасовує еккоконтроль ізолььованого баластуу в портах, набраав чинності
Порошенко п
підписав закон про волонтерськуу діяльність

2.0
1.5

Кабмін затвеердив положенн
ня про Держслуж
жбу з безпеки на транспорті

1.0

Н вирішив центтралізувати всі ф
НБУ
функції ліцензуваання та реорганіззації банків

1.0
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