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Порядок денний для нового уряду

ЗМІСТ

1.
2.
3.
4.
5.

На чому зосередитися для росту економіки
Макростабільність
Людський капітал
Продуктивність
Головні 10 кроків
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НА ЧОМУ ЗОСЕРЕДИТИСЯ ДЛЯ РОСТУ ЕКОНОМІКИ

- Збереження макростабільності;
- Підвищення продуктивності через
залучення інвестицій, більшу ефективність
використання природних ресурсів, розвиток
інфраструктури та покращення бізнесклімату;
- Збільшення кількості та якості людського
капіталу;
- Встановлення правовладдя, що забезпечить
захист права власності та виконання
контрактів, та використання можливостей,
які дає інтеграція України до ЄС.
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МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ

МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ
Індикатор: кредитний рейтинг України*
Зараз: BЦіль: BB+
Для забезпечення макростійкості
потрібні три ключові урядові
політики:
• Бюджетна стійкість
• Цінова стабільність
• Міцний фінансовий сектор

Джерело: Що означає для України підвищення рейтингу Moody's
*Ми використовували рейтинг Fitch
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МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ | БЮДЖЕТНА СТІЙКІСТЬ
Перегляд усіх бюджетних програм
Дефіцит бюджету < 2,5% ВВП
Державний борг < 50% ВВП
Графік погашення зовнішнього державного боргу, станом
на червень 2019, млрд. дол.
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• Пройти успішно пік боргового навантаження. У
наступні три роки потрібно виплатити іноземним
кредиторам близько 30 млрд дол. боргу та
відсотків (4-5% ВВП на рік).
• Переглянути усі бюджетні програми.

3,6

• Вдосконалити прогнозування доходів бюджету,
зокрема, це стосується прогнозу валютного курсу
та надходжень від приватизації.

3
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• Дотримуватися фіскальних правил: дефіцит
бюджету не більше 2,5% ВВП, державний борг не
вище 50% ВВП.
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Джерело: Dragon Capital
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МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ | ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
Дотримання інфляційної цілі - 4-6% на рік з 2020 року
• Незалежність НБУ, відсутність
примусового продажу банкам ОВДП та
відсутність фіскального домінування.

• Розподіл бюджетних видатків по року
рівномірний, прогнозування доходів
бюджету реалістичне, тарифна та
акцизна політики прогнозовані, мінімум
популістського «засівання».
• Узгодження дій уряду та НБУ в кризових
ситуаціях. Інституціональний механізм
для цього – Рада фінансової
стабільності.
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МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ | СТІЙКИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
Активи банків, ліквідованих за 5 років, не перевищують 10% активів банківської системи
Повернення коштів за проблемними кредитами – близько 40% від тіла кредиту.
Український сектор фінансових послуг отримав національний режим з ринками ЄС

Коефіцієнт повернення
кредитів

Кореляція між коефіцієнтом повернення безнадійних позик
та ефективністю правової системи (дані 2016 року)

• Захист права власності, дотримання
контрактів та прав кредиторів.
• Жорсткий, справедливий та незалежний
банківський нагляд гарантується законом.
• Реформа системи гарантування вкладів.

Значення Індексу правової системи та захисту прав
власності, у балах
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МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ | МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ
Розмір державних видатків ~ 37% ВВП
Впроваджено міжнародні угоди для боротьби проти розмивання бази оподаткування та
виведення прибутку
Баланс бюджету та квазі-фіскальні операції, % ВВП
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Підтримка
банківського сектору

• Цільове трирічне бюджетування.

Підтримка Нафтогазу

• Скорочення частки держави у ВВП
замість пільгових кредитів.

Баланс бюджету

• Зменшити ухиляння та спростити оплату
замість підвищення податків.
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Видатки сектору
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Джерела: Держстат, Державна казначейська служба
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
Чисельність робочої сили
Індекс якості людського капіталу
• Виважена демографічна та міграційна
політика, активна політика залучення
громадян до ринку праці мають забезпечити
достатню кількість трудових ресурсів в
економіці

Індекс якості людського капіталу (2018)
Швеція
Чехія
Польща

0,75

ЄС (28)

0,74

• Якісна освіта та медицина – передумови для
розвитку людського капіталу та збереження
працездатності.

Литва
Угорщина
Словаччина
Україна
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Джерело: World Bank
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ | КІЛЬКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Рівень економічної активності літніх людей (60+) > 30% (з 10% у І кв 2019 року)
Позитивний міграційний приріст населення
Робоча сила та зайнятість населення
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Зайнятість, % населення 15+ років
Робоча сила (15-70 років), тис. осіб (права шкала)

• Активна державна політика на ринку праці:
стимулювання (1) економічної активності
населення старшого віку (освітні програми,
перекваліфікація), (2) внутрішньої мобільності
робочої сили
• Дружня міграційна політика: полегшення
процедур тимчасового проживання та
працевлаштування в Україні, набуття
громадянства
*з 2014 року без урахування Криму та ТОТ Донбасу
Джерело: МОП, Держстат, розрахунки ЦЕС
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ | ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Знизити рівень смертності від серцево-судинних захворювань на 40%
Підвищити очікувану тривалість здорового життя на 3-5 років
Потрапити у топ-50 країн за результатами тесту PISA
Індекс якості освіти TIMMS

Передчасна смертність від серцево-судинних
захворювань
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Джерело: World Health Organization database (2014-17)
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* Тенденції тестування міжнародних математичних і наукових
досліджень варіюються від 300 до 625 балів
Джерело: World Bank (Human Capital Index 2018)
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ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПРОДУКТИВНІСТЬ
1. Скасування зайвих регуляцій, стимулювання
інновацій, підтримка перетворення МСП в
національних та світових чемпіонів – як
альтернативу домінування олігархів.
2. Залучення прямих іноземних інвестицій та
внутрішніх інвестицій.

ВВП на одного працівника, тис. дол. 2010 року
40
38,34
30
Польща
20
10

3. Відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Україна

8,21

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Джерела: Світовий банк, МОП, розрахунки ЦЕС

4. Розвиток інфраструктури.
5. Долучення України до міжнародних ланцюжків доданої вартості через
здешевлення та збільшення передбачуваності митних процедур, а також через
розвиток експорту.
6. Приватизація та ефективніше управління державною власністю.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
Doing Business: 68,25 (2019)  83,28 (Грузія 2019)
Global Competitiveness Report (WEF): 57,0 (2019)  68,2 (Польща 2019)
Index of Economic Freedom (Business Freedom): 66,1% (частково вільна)  85,8% (Грузія / вільна)
Рейтинг Doing Business
100

83,28

80 Грузія
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• Горизонтальна державна допомога МСБ.
68,25

Україна

20
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Роки і
методологія

• Дерегуляція. Скасування неефективних
регуляторних обмежень.

DB10-14

DB15 DB16

DB17-19

• Підтримка інновацій, в тому числі надання
консультативних послуг; співфінансування
проектів, обраних незалежними експертами;
підтримка трансферу технологій.
• Демонополізація інфраструктурних галузей

Джерело: http://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
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Підвищення валового накопичення капіталу до 30-35% до ВВП (43 млрд. дол. на рік у
2023 році)
Внутрішні інвестиції зростають на 10% щорічно
• Фокус на залучення прямих
іноземних інвестицій.
КРІ для валового нагромадження капіталу

Валове нагромадження капіталу (млрд дол, ліва шкала)
Валове нагромадження капіталу (% від ВВП, права шкала)

• Збільшення внутрішніх інвестицій.
Частка банківських та інших позик в
інвестиціях протягом останніх 5
років суттєво знизилася.
• Розвиток ринку капіталу. Створення
прозорого та надійного сектору
фінансових послуг, центрального
контрагента та біржової торгівлі.

Джерело: Світовий банк
Зеленим позначено цільовий показник для України
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Прямі іноземні інвестиції - 5% ВВП щороку протягом 2020-2021 рр. та 7% ВВП з 2022 р.

Прямі іноземні інвестиції щорічний приплив
(% від ВВП)
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Джерела: Світовий банк, розрахунки ЦЕС

• Встановлення справедливості. На думку
іноземних інвесторів, основними
перешкодами для інвестицій є
розповсюджена корупція та низька довіра до
судової системи. Ми підтримали порядок
денний встановлення справедливості
http://justiceagenda2019.org.ua.
• Політика рівних правил гри для всіх
підприємств і галузей. Якщо скасувати
державні преференції окремим групам, це
поліпшить бізнес-клімат для іноземних
інвесторів.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
Відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення у 2020 році

• Прийняття закону про обіг земель. Закон має
описати правила роботи ринку, запобіжники проти
порушення прав власності через шахрайство та
рейдерство, надмірної концентрації земель.
• Створення інфраструктури для існування ринку.
• Запуск кредитування під заставу землі.

За відсутності мораторію
у 2018 році сільське
господарство могло б
згенерувати близько 35,8
млрд дол. доданої
вартості замість
фактичних 13,3 млрд дол.

Джерело: О. Нів’євський. Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/24/648837/
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Підвищити інфраструктурну оцінку в LPI з 2.22 до 3.13
Підвищити LPI з 2.83 до 3.24
В чотири рази підвищити GVC частку в експорті з 5,7% до 22,8%
• Ринкове тарифоутворення на перевезення та доступ до залізничної
та водної інфраструктури.
• Усунення логістичних вузьких місць в залізничній, річковій, портовій
та дорожній інфраструктурі.
• Запровадження автоматичних норм митного оформлення для
більшої конкурентності чорноморських портів України.
• Лібералізація залізничних перевезень.

• Прозорі та економічно обгрунтоване бюджетне фінансування
покриття збиткових пасажирських перевезень та інвестицій в
інфраструктуру через механізм PSO. Створення законодавчих норм
залучення приватних інвестицій.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Здійснено новий тріаж. Згідно з ним, в держвласності залишено виключно підприємства
зі сформульованою відповідно до «Основних засад…» політикою власності (в
теперішньому тріажі – 831 підприємство).
На них обрано незалежні наглядові ради.
Решту підприємств приватизовано (великі – з залученням стратегічних інвесторів) або
залучені механізми ДПП.

Державні підприємства в
Україні менш прибуткові за
приватні на 2,9 відсоткових
пунктів.
Джерело: Чи є державні підприємства менш
прибутковими за приватні? – дослідження
ЦЕС
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ПРОДУКТИВНІСТЬ | РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ НЕРУХОМІСТЮ
Цілісні майнові комплекси (ЦМК) і великі об’єкти оренди приватизовано
Схему оренди «держава-держава» припинено
Нова процедура оренди

За пільговою ставкою 1 грн на рік
здаються понад 4 тис. об’єктів
площею 2,5 млн кв. м
За умови їх оренди за середньою
ставкою для держмайна держава
могла б отримувати мінімум 1,49
млрд грн на рік.

• Інвентаризація державної нерухомості.
• Мінімізація функціоналу ФДМУ щодо оренди
шляхом прийняття нового законодавства про
обов’язковість електронних аукціонів
• Тріаж за аналогією з державними
підприємствами.

Джерело: Розрахунки ЦЕС на базі даних ФДМУ (станом на квітень 2019 р.)
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ТОП-10 ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ ДЛЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ
1. Щорічне прийняття бюджетної декларації на базі трирічного бюджетного планування.
2. Перегляд усіх бюджетних видатків згідно із функціями та цілями.
3. Незалежність НБУ та продовження політики інфляційного таргетування та гнучкого
курсоутворення.
4. Запровадження режиму вільного ринку у галузі фінансових послуг з ЄС.
5. Запуск великої приватизації (продавати мінімум 20 підприємств на рік, зокрема, й тих, які зараз
заборонено до приватизації, за п’ять років продати усі державні банки).
6. Продовження реформи корпоративного управління держпідприємств (створення незалежних
наглядових рад мінімум на 10 підприємствах на рік).
7. Відкриття ринку сільськогосподарських земель з 2020 року.
8. Інтеграція енергетичної системи України з європейськими електричною мережею згідно вимог
ENTSO-E та мережею транспортування газу ENTSO-G.
9. Успішне завершення запланованих реформ освіти та охорони здоров’я.
10.Активне залучення громадян до ринку праці та дружня міграційна політика для припливу
робочої сили до України.
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Матеріали порядку денного
можна завантажити за
посиланням:
https://ces.org.ua/govt-agenda/
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ЯК ВТРИМАТИ МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ
ТА ПРИСКОРИТИ ЕКОНОМІКУ
Підготували:
ПІДГОТУВАЛИ: Команда ЦЕС
ДАТА:
Дата: 10 липня 2019

Порядок денний для нового уряду

