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Вип
пуск 9: Весняне
В
прискор
рення рееформ
Значчення iMoРee за дев’ятий період мо
оніторингу (20 квітня – 1
10 травня 20
015р.) стано
овить +2,1 баала з можли
ивого
діапазону від ‐5
5,0 до +5,0 балів. Це о
один із найввищих показзників індекксу за весь період спосстережень, який
йнятному, н
на нашу дум
мку, темпу реформ.
р
Уц
цьому раунд
ді експерти високо оцін
нили рефор
рми у
відповідає прий
рі державни
их фінансів, р
ринкової та торговельно
ої політики, а також в ен
нергетичном
му секторі.
сфер
Найб
більш поміттною подією
ю стало при
ийняття заккону про ри
инок природ
дного газу ((сумарна оц
цінка 6,8 бал
ла за
сектторами «Енеергетична неезалежність»
» і «Ринковаа та торговельна політика»). Серед позитивнихх аспектів заакону
експ
перти відзнаачили створеення умов д
для реформуування ринкку газу в Укр
раїні, привед
дення україн
нського газо
ового
зако
онодавства у відповідн
ність із євр
ропейським
м, поділ НА
АК «Нафтоггаз» за сфеерами діялььності, а також
гараантування рівного доступу до газо
отранспортн
ної системи для незалеежних постаачальників. Відзначимо
о, що
прий
йняття закон
ну про ринок газу було о
одним із умов програми
и кредитування МВФ.
Висо
окі оцінки еккспертів отр
римали ще д
декілька под
дій. Зокремаа, закон, що зобов’язує розпорядників бюджеетних
коштів оприлю
юднювати інформацію про виконаання бюдже
ету, отримавв +4,0 бала,, адже це щ
ще один кро
ок до
ри. Таку самуу високу оціінку отримало і впровад
дження при
инципу мовчазної згоди
проззорості бюдж
жетної сфер
и під
час реєстрації платника п
податків, якке прискорю
ює процес започаткуван
з
ння нового бізнесу. Заакон про заахист
есторів, який
й підвищує захист правв міноритарн
них акціонеерів, був оціінений у +3,,0 бала. Цей
й закон разо
ом із
інве
зако
оном про державні інвестпроекти (2
2,0 бали) був частиною пакету зако
онів, необхід
дних для отр
римання креедиту
Світо
ового банкуу. Поза тим, +2,5 бала о
отримав зако
он, що переедбачає здій
йснення дер
ржавних заккупівель лікків за
учасстю міжнародних оргаанізацій, адж
же ця змінаа зменшитьь можливостті для коруупційних схеем та підвищить
ефекктивність бю
юджетних ви
итрат.
В ен
нергетичній сфері, крім ууже згадано
ого закону п
про ринок пр
риродного ггазу, експертти позитивн
но оцінили ззакон
про енергосерввісні компан
нії (+2,3 бал
ла), завданняя яких полягає у підвищ
щенні енерггоефективно
ості. Позитиввним
ми місцевого самовряд
дування бул
ло визнано затверджен
ння методи
ики формуввання
крокком у напряямку реформ
тери
иторіальнихх громад під
д час їхнього
о об'єднання (+2,0 балаа). Але при цьому
ц
експеерти зазначи
или, що загаалом
рефо
орми у сфері децентраалізації провводяться дуж
же повільно
о, що не від
дповідає раніше заявлееним планам
м. За
напр
рямом «Мо
онетарна п
політика таа фінансові ринки», закон про
о податковве регулювання під час
ресттруктуризац
ції валютнихх кредитів був оцінени
ий у +1,5 б
бала. На думку експертів, закон уусуває податкові
бар’єри для рееструктуризації валютн
них кредитів і сприяти
име поступовому покр
ращенню якості креди
итних
порттфелів банків.
Загалом, найбіл
льший прогр
рес у дев’яттому раундіі продемонсстрував сектор «Держаавні фінанси
и», оцінка якого
я
ла, що є най
йвищим показником для цього секттору за всі п
періоди спосстережень. Трохи нижччими
склаала +3,0 бал
були
и оцінки секкторів «Ринккова та торгговельна по
олітика» (+2,5 бала) та «
«Енергетичн
на незалежн
ність (+2,3 бала).
б
Водн
ночас напряям «Державвне управлін
ння та боро
отьба з коруупцією» отр
римав оцінкку +1,5 балаа, а «Монеттарна
політика та фінаансові ринки
и» ‐ +1,0 бала.
лиці на на
аступних ст
торінках та
т на сай
йті http://im
morevox.in.u
ua/?page_id==577,
(Дивв. графіки та табл
http://imorevox.in.ua/list_rounds.php)
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.
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Граф
фік 3. Значен
ння окреми
их компонен
нтів Індексу та кількістьь подій проттягом 20 квіттня – 10 травня 2015 р.

Медіана експертних оцінок
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Табл
лиця 1. Оцін
нки всіх под
дій та прогре
есу реформ за напрямаами протягом 20 квітня – 10 травня 2015 р.
Де
ержавне упр
равління та боротьба з корупцією
Пор
рошенко затвер
рдив зміни до закону про Раххункову палатуу щодо її контр
ролю за надход
дженнями до Держбюджету
Д
До єдиної
є
електро
онної бази даних з питань осввіти будуть вно
оситись дані пр
ро учнів, студентів та випускн
ників ‐ постано
ова
Кабмін доручив Мінфіну
М
реалізо
овувати державну політику в сфері пробірного контролю
рмування теритторіальних гро
омад під час їхн
нього об'єднан
ння
Кабмін затвердив методику фор

Де
ержавні фінанси

+1.0
+2.0
+0.6
+2.0

+3
3.0

Рад
да запровадилаа принцип мовчазної згоди під час реєстрац
ції платника по
одатків
Рад
да звільнила від
д ПДВ та імпор
ртного мита лікки, що будуть закуповуватися
з
я через міжнар
родні організац
ції
Пор
рошенко підписав закон, що п
передбачає зд
дійснення держ
жавних закупівеель ліків за учаастю міжнарод
дних організаціій
Рад
да зобов'язала розпорядниківв бюджетних коштів оприлюд
днювати інфор
рмацію про бюджет у формі ввідкритих дани
их
При
ийнято закон про державні ін
нвестпроекти

Мо
онетарна по
олітика та ф
фінансові рин
нки

+2.0
+1.0
+2.5
+4.0
+2.0

+1
1.0

Рад
да прийняла заккон про податккове регулювання під час ресструктуризації валютного бор
ргу

Ри
инкова та торгівельна політика

+1.5

+2
2.5

Кабмін доручив МЕРТ
М
вести реєсстр сертифіковваної в Україні продукції
Преезидент підписав закон про р
ринок природн
ного газу
Рад
да запровадилаа принцип мовчазної згоди під час реєстрац
ції платника по
одатків
Рад
да звільнила від
д ПДВ та імпор
ртного мита лікки, що будуть закуповуватися
з
я через міжнар
родні організац
ції
Рад
да скасувала об
бов'язкову акреедитацію аптекк
Рад
да спростила но
орми реорганіззації підприємсств
Рад
да прийняла заккон про обіг таа утилізацію від
дходів тваринн
ного походження
При
ийнято закон про захист інвессторів

Ен
нергетична незалежніст
н
ть

+2.0
+3.0
+2.0
+1.0
+1.5
+2.0
+1.5
+3.0

+2
2.3

Преезидент підписав закон про р
ринок природн
ного газу
Уряд удвічі знизивв нормативи сп
поживання насселенням газу б
без лічильникіів
Рад
да прийняла заккони про енергосервісні ком
мпанії
Рад
да дозволила вивіз ВЯП за межі митної тери
иторії України н
на термін до 300 років
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Граф
фік 4. Події,, що визначаали значенн
ня індексу п
протягом 20 квітня – 10 травня 2015
5 р. (оцінка події є сумо
ою її
оцін
нок за різним
ми напрямкками, тому ввона може перевищува
п
ати +5, або б
бути меншо
ою за ‐5 )

Президент під
дписав закон про
о ринок природного газу

6.8

Рада запровадил
ла принцип мовччазної згоди під час реєстрації пл
латника
п
податків
Рада зобов'яззала розпорядни
иків бюджетних коштів оприлюд
днювати
інформацію про бю
юджет у формі від
дкритих даних

4.0
4.0

Прийнято зако
он про захист інввесторів

3.0

Порошенко
о підписав закон
н, що передбачаєє здійснення дер
ржавних
закуупівель ліків за уучастю міжнарод
дних організацій
й

2.5

Рада прийн
няла закони про енергосервісні ккомпанії

2.3

Рада спро
остила норми рееорганізації підпр
риємств

2.0

Уряд
д удвічі знизив н
нормативи спожи
ивання населенн
ням газу без лічи
ильників

2.0

ив методику фор
рмування територіальних громад
д під час
Кабмін затверди
їхньогго об'єднання
Рад
да звільнила від ПДВ та імпортно
ого мита ліки, що
о будуть закуповвуватися
через міжнаародні організаціії
До єд
диної електронної бази даних з п
питань освіти буд
дуть вноситись д
дані про
учніів, студентів та випускників ‐ постанова

2.0
2.0
2.0

йнято закон про державні
д
інвестп
проекти
Прий

2.0

Кабмін доручи
ив МЕРТ вести рееєстр сертифіковваної в Україні пр
родукції

2.0

Рада сккасувала обов'язкову акредитаціію аптек

1.5

Рада прийняла закон про обіг та утилізацію відходів ттваринного похо
одження

1.5

да прийняла заккон про податковве регулювання під час реструктууризації
Рад
валюттного боргу
Рад
да дозволила виввіз ВЯП за межі митної
м
території України на терм
мін до 30
р
років
Порошенко ззатвердив зміни до закону про Рахункову
Р
палатуу щодо її
контролю за надхо
одженнями до Держбюджету
Д
Кабмін дор
ручив Мінфіну реалізовувати державну політикуу в сфері
проб
бірного контролю
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Медіана

