Індекс моніторингу реформ (iMoРe)
Випуск 85
Період моніторингу: 7-20 травня 2018

іМоРе №85.
зятягнулась

Знов близько до нуля: пауза у

реформах

Середнє значення iMoRe за квітень-травень впало до 0,5. Якщо
ситуація не поліпшиться у червні - це буде найгірший квартал
за всю історію індексу.
Індекс моніторингу реформ (іМоРе) склав +0.3 бала за період з 7 по 20 травня 2018 року. У
цьому періоді позитивні зрушення відбулись у законодавстві, яке стосується лише
монетарної системи та бізнес середовища.
Головні події цього раунду - постанова НБУ, яка надає позичальникам можливість обирати
банк з оптимальним курсом для купівлі валюти, та скасування обов'язкового
використання печаток на підприємствах роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
нафтопродуктами та ремонту побутової техніки (печатки було скасовано раніше, проте
для цієї сфери було потрібно окреме рішення).
У попередньому раунді індекс дорівнював +0.6 бала з можливих від -5.0 до +5.0. У першому
кварталі іМоРе дорівнював +0.9, а за підсумками квітня-травня середнє значення індексу
уповільнилось до +0.5 бала.
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Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді оцінювання
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Таблица 1. Оценки всех событий и прогресса реформ по направлениям
Державне управління
Державні фінанси
Монетарна система

0.0
0.0
+0.8

НБУ надав позичальникам можливість обирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти

Бізнес середовище

+1.0

+0.8

Скасовано обов'язкове використання печаток на підприємствах роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, нафтопродуктами та ремонту побутової техніки
Нові методики визначення критеріїв ризику для планування заходів державного нагляду
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(Див.
графіки
та
таблиці
http://imorevox.in.ua/list_rounds.php)

на

сайті

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

Довідкова інформація: Індекс Моніторингу Реформ (ІМоРе) VoxUkraine призначений надавати
комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на
експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:
1. Державне управління
2. Державні фінанси
3. Монетарна система
4. Бізнес середовище
5. Енергетика
Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті imorevox.org.
VoxUkraine- це ініціатива, створена групою міжнародних та вітчизняних економістів, присвячена
реформам та економічному розвитку України. Цілями VoxUkraine є поширення науково
обґрунтованого аналізу та коментарів щодо економічних та суспільно-політичних подій в Україні,
підвищення рівня дискусії та формулювання системного підходу до реформ, а також інтеграція України
в світову мережу економістів та діячів, відповідальних за економічну політику.
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