
Підприємницький клімат: 
покращення, чи
«покращення»?



Питання до обговорення:

Кому й навіщо потрібен сприятливий діловий 
клімат?

Хто і чому його псує?

Що треба робити?

Чи є у влади мотиви це робити?

Що цьому заважає (на додаток до системного 
конфлікту інтересів)?

Як це все працює на прикладі реформ в Україні?

Що робити НАМ?



Навіщо нам діловий клімат?

Це ми, споживачі та наймані працівники, 
найбільше зацікавлені у покращенні ділового 

клімату. 

Оскільки там, де бізнес легко започаткувати та 
вести, збільшується конкуренція за нас, 

споживачів та працівників.



Навіщо нам діловий клімат?

конкуренція монополія



Хто краще захищає споживача?

Держава 
(ГОСТ)

РИНОК



Кращі можливості для бізнесу - менше 
розшарування

прірва між багатими та бідними, на яку так часто 
нарікають наші співвітчизники, насправді є наслідком 

«обмеженого доступу», передусім нерівності у фактичних 
правах та можливостях



Підприємницький клімат спотворює 
передусім держава

R2 = 0.67
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За “обмеженого доступу” держава створює 
сприятливі умови тільки “своїм”

Чим вища якість урядування, тим легше вести бізнес



… але й далеко не всі підприємці 
прагнуть свободи…

… адже частина з них має зиск з непрозорих та обтяжливих 
регуляцій, які обмежують доступ, бо потенційним конкурентам 
шкодять більше



Потрібна рішуча дерегуляція

Необхідна тотальна ревізія.
Функції, які держава не повинна або неспроможна виконувати,

Треба рішуче скоротити! 



Втім, влада до певної міри теж 
зацікавлена у розвитку підприємництва

Ділитися можливостями іноді легше, ніж живими грошима

Наявність платоспроможних покупців 

Внесок до корупційних та бюджетних доходів



Влада: хоче, але не може?

Непослідовність планів реформ

Неврахування особливостей 
“обмеженого доступу”

Реформи доручено бюрократії



Реформи у виконанні бюрократів



… але саме їм доручено розробляти 
деталі, у яких диявол!



Корупція – сокира під компасом 
державного “корабля”

Тому не можна довіряти йому складні маневри, такі як залучення 
інвестицій та державно-приватне партнерство



“Фасадна” дерегуляція

Гонитва за формальними індикаторами 
Саботаж бюрократії



“Фасадна” дерегуляція

“Скасування ліцензій на більше ніж 90% видів діяльності” звелося до 
простого трюку: замість дійсно сотень «дрібних» категорій (як, 
наприклад, «наклеювання шпалер») тепер ліцензується одна загальна 



Технічне регулювання: «на паузі»…

Швидкий прогрес спостерігався допоки перспективи 
зближення з ЕС виглядали реальними. 

Але реформа технічного регулювання стала заручницею 
великої політики, і зараз теж вимушено перебуває «на 

паузі»…



Податковий Кодекс

“Наша мета – повернути людей на заводи”. 
М.Азаров про Податковий Кодекс



Дерегуляція +

Спрощення реєстрації та скорочення ліцензій

Добрі наміри щодо захисту міноритарних акціонерів і співвласників 
ТОВ та удосконалення реєстрації прав на нерухоме майно 4



Дерегуляція -

І все це тільки для того, аби потім піддати 
перевіркам

… адже саме перевірки є головною зброєю  
хабарників, монополізаторів та рейдерів 5



Перевірки – найголовніша перешкода!



Як працюють “білі списки”

Один із запозичених методів скорочення кількості перевірок –
складання «білих списків»

Серед критеріїв - відсутність порушень у минулому. 
За «обмеженого доступу» це означає, що туди автоматично 

потрапляють «свої», адже у кого, а у них проблем ніколи не бувало. 



Перевірки – найголовніша перешкода!

Навіть попри мораторій на перевірки малого бізнесу, втрати від них 
збільшилися



Перевірки стають дедалі важчими
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Малий бізнес вимирає або іде у тінь
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Середній бізнес втікає з країни!



“Хороших” законів замало

Маємо об’єднуватися аби примусити державних 
службовців виконувати закон 


