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Вип
пуск 10: Важливві зміни у регулю
юванні банківськкого секттору
Значчення iMoРee за десятий період моніторингу (11
1 – 24 травняя 2015р.) стаановить +1,1 бала з можливого діапаазону
від ‐5,0 до +5,0 б
балів. Цього р
разу значенн
ня індексу вп
пало нижче прийнятного
п
рм через поввільний проггрес у
темпу рефор
сфер
рах боротьби з корупцією, дерегул
ляції, державвних фінансів та відсутн
ність зрушен
нь в енергетичному секкторі.
Водн
ночас, зусилл
ля НБУ з реф
формування б
банківського
о сектору поззитивно впли
инули на індеекс.
Найввищу оцінкуу в десятом
му раунді оттримав напр
рям «Монеттарна політи
ика та фінан
нсові ринки»
» (+3,0 балаа). Як
зазначає експертт з монетарн
ної політики
и Борис Борд
дюг, «НБУ вж
живає суттєввих заходів, що будуть сприяти значному
ращенню стій
йкості банківвської систем
ми в довгосстроковій пер
рспективі». В секторі мо
онетарної по
олітики відбуулись
покр
три важливих події. По‐пер
рше, експертти оцінили в +3,0 балаа постанову щодо поси
илення вимо
ог до прозо
орості
структури власн
ності банків. Постанова, по суті, унеможливлює роботу тих банків, які н
не розкрили
и своїх факти
ичних
влассників.
По‐д
друге, у +3,0
0 бала експ
перти оцінил
ли постановву НБУ, що встановлюєє вимоги таа процедури
и для розкр
риття
інфо
ормації про о
операції з по
ов'язаними особами. НБ
БУ зобов'язав банки щом
місячно надаавати список пов'язаних осіб і
уточнив їх визначення. Експ
перти відзнаачили, що р
регулюванняя сприятиме стабільностті банківсько
ої системи ччерез
змен
ншення часткки кредитів п
пов'язаним особам,
о
протте містить положення, які дозволять чинити тиск на окремі баанки.
По‐ттретє, НБУ огголосив про запровадже
ення нових вимог до каапіталу банкків, а також окремих вимог до систеемно
важл
ливих банківв (+2,3 бала). Норматив достатності основного ккапіталу будее запровадж
жено на рівніі 7% починаю
ючи з
2019
9 року, що віідповідає Мееморандумуу про співпраацю між Україною та МВ
ВФ. Крім того
о, з 2020 рокку будуть ввеедені
буфеери капіталуу, призначені зменшити ймовірність банкрутстваа банків. Хочча експерти попереджаю
ють, що, оскільки
регулювання буд
де введено в дію лише в 2019‐2020 р
роках, до тогго часу воно може бути скасоване
с
аб
бо змінене. ТТаким
чино
ом, важко оц
цінити безпоссередній ефеект цих норм
м.
За н
напрямом «Державні ф
фінанси», екксперти посттавили +2,0
0 бала пілоттному проеккту електро
онних закупівель
Мініістерства еккономічного розвитку і торгівлі, ввідзначивши його як позитивний ккрок в обм
меженні корупції.
Експ
перимент Мііністерства оборони
о
із п
продзабезпеечення арміїї з електронним обліком
м у двох військових часттинах
отри
имав +1,3 баала. З іншого
о боку, непо
ослідовне ріш
шення щодо
о збільшенняя пенсій вчееним, що пр
рацюють, а також
т
зако
они про декомунізацію зн
низили оцінкку сектора «Д
Державні фіінанси» до ++1,0 бала.
За н
напрямом «Д
Державне уп
правління та боротьба з корупцією
ю» були лиш
ше незначні зміни. В раамках рефор
рми з
децеентралізації п
передача деержавного аархітектурно‐будівельно
ого контролю
ю на місцеви
ий рівень наабрала +1,0 бала.
б
Такуу саму оцінкуу отримав і ссектор в ціло
ому. Ще ниж
жче було оцін
нено прогреес за напрямом «Ринкова та торговеельна
політика» (лише
е +0,5 бала)) який місти
ив лише одн
ну незначну подію ‐ ско
орочення тер
рміну видачі документівв про
норм
мативну гро
ошову оцінкуу земель ізз семи до трьох
т
днів. Нарешті, заа відсутностті помітних подій напрямок
«Енеергетична не
езалежність»
» отримав 0,0 бала.

(Дивв. графіки та табл
лиці на
http:/
://imorevox.in
n.ua/list_round
ds.php)

н
наступних

сторінках

та

на

ссайті

http:://imorevox.in
n.ua/?page_id
d=577,

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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фік 3. Значен
ння окреми
их компонен
нтів Індексу та кількістьь подій проттягом 11 – 24
4 травня 201
15 р.
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лиця 1. Оцін
нки всіх под
дій та прогре
есу реформ за напрямаами протягом 11 – 24 тр
равня 2015 р
р.
Табл
Де
ержавне упр
равління та боротьба з корупцією
Пор
рошенко підписав закони про
о декомунізацію
Пор
рошенко підписав закон про д
децентралізац
цію архітектурн
но‐будівельногго контролю

Де
ержавні фінанси

+0.5
+1.0

+1
1.0

Мін
ноборони проведе експеримеент із продзабеезпечення арм
мії з електронним обліком у д
двох військових частинах
Пор
рошенко підписав закони про
о декомунізацію
Пор
рошенко підписав закон про відновлення розміру пенсій працюючим учченим
Кабмін дозволив М
МЕРТ впровадити пілотний проект
п
із електронних закупіввель

Мо
онетарна по
олітика та ф
фінансові рин
нки

+1.3
0.0
0.0
+2.0

+3
3.0

НБУ
У встановив нові вимоги щодо розкриття дааних власників банку
НБУ
У зобов’язав баанки щомісячно
о надавати пер
релік пов'язани
их осіб та посилив вимоги що
одо їх визначен
ння
НБУ
У вводить з 202
20 року буфери
и капіталу
Кабмін скоротив п
перелік докумеентів для отрим
мання дозволуу на емісію обл
лігацій МФО

Ри
инкова та торгівельна політика

+3.0
+3.0
+2.3
+1.0

+0
0.5
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фік 4. Події,, що визначаали значенн
ня індексу п
протягом 11 – 24 травняя 2015 р. (оц
цінка події є сумою її оц
цінок
Граф
за ріізними напр
рямками, то
ому вона мо
оже перевищ
щувати +5, аабо бути мееншою за ‐5 )
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