Проведення дерегуляції в країнах Європи та в Україні

Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційнодослідницьким центром на запит
Народного депутата України
__________________________________________________________________________________

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою надання народним депутатам України інформації, яка може бути
використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках програми
USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про
центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/

Довгий час бюрократія була визначена основною причиною корупції, відповідно дерегуляція була пропагована як
ефективний антикорупційний інструмент та застосовувалась у багатьох країнах. Але на практиці важко визначити дієвість
даного механізму, адже відсутні надійні та систематичні докази того, що дерегуляція фактично знижує рівень корупції. У
європейських країнах розрізняють незначну/дрібну корупцію та фаворитизм (упереджене ставлення) при оцінці впливу
дерегуляції на рівень корупції. Приміром, у випадку бізнесу (дерегуляція бізнесу) дрібна корупція оцінюється за допомогою
опитувань, а масштаб регулювання бізнесу вимірюється експертною оцінкою Doing Business щодо регуляторних витрат.
Дерегуляція має різнорідний вплив як на низький, так і на високий рівень корупції, та значною мірою є неефективною у боротьбі
з фаворитизмом уряду. В той же час дерегулювання різних каналів, через які взаємодіють уряди та підприємства (наприклад
отримання дозволів на будівництво), часто зменшує можливості отримання хабарів та дрібної корупції.1
Успішним методом широкомасштабної дерегуляції є «регуляторна гільйотина», що спрямована безпосередньо на
виявлення та ліквідацію економічно неефективних, недоцільних, застарілих регулювань.

Дерегулювання/дерегуляція2 — відміна або скорочення державного регулювання в певній галузі суспільних відносин.
Найчастіше означає зменшення контролю держави над веденням бізнесу, наприклад, для стимулювання вільної конкуренції на ринку.
Поняття дерегуляція інколи плутають з лібералізацією.3 У широкому тлумаченні під цим поняттям мається на увазі пом’якшення
державного або державно-бюрократичного тиску/контролю на різні сфери суспільного життя – політику, економіку, право.
Дерегулювання започатковане в США в 70-х роках та полягало у ліквідації обмежень на вхід і вихід на ринки та контролю за
цінами.
Немає єдиної моделі дерегуляції. Виділяють два найбільш поширені способи здійснення дерегуляції: поступовий та швидкий.4

Поступовий спосіб/шлях полягає в послідовній зміні порядку, напрямків, ступеня регламентації конкретної діяльності.
Цей шлях є довготривалим, результати його незначні та не відразу відчутні.
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Red tape, bribery and government favouritism: evidence from Europe [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-017-96942.
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Швидкий спосіб/шлях полягає в загальній та швидкій зміні законодавчої бази з метою внесення радикальних змін у
регламентацію конкретної діяльності.

«Регуляторна гільйотина» («Regulatory Guillotine™», (RG)) 5 – метод перегляду нормативно-правових актів, розроблений
та запатентований компанією «Jacobs and Associates». Метою RG є швидке скасування великої кількості непотрібних регуляторних актів
на основі результатів системного перегляду та створення єдиного реєстру регуляторних актів.
RG™ є методичним, систематичним, прозорим, швидким та недорогим способом підрахунку, а потім швидкого перегляду великої
кількості регулювань/норм відповідно до чітких наукових критеріїв правильного регулювання та усунення тих, які більше не потрібні.
Це призводить до економічно значущих скорочень регуляторних витрат для підприємств, як у масштабах уряду, так і для конкретних
проблемних сфер.
Будь-яке регулювання, яке є не виправданим як законне і необхідне для державної політики в умовах ринкової економіки,
ліквідовується. Будь-яке регулювання, яке є законним і необхідним, але не сприятливим для бізнесу (business-friendly), максимально
спрощується.
Гільйотина майже ніколи не означає закінченням реформ, адже переваги спрощення можуть бути легко змінені новими
правилами та формальностями.
Кожне правило/норма чи формальність переглядається через прості фільтри у форматі контрольного списку:
- Чи це законно?
- Чи це потрібно?
- Чи це сприятливо для бізнесу?
- Чи потрібні та прийнятні збори?
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What Is the Regulatory Guillotine [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://regulatoryreform.com/regulatory-guillotine/.
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Таблиця 1
Підсумки результатів реформ RG™ в деяких

країнах6

Термін
проведення
RG™

Тип перегляду

Мета
реформи/Target
rules

Кількість
регулювань до
чистки/реформи

% регулювань,
ліквідованих за
результатами
реформи

% регулювань,
спрощених
реформою

Республіка
Молдова

6 місяців

Законність

Регулювання

1130

44,5%

12,5%

Республіка
Україна
Боснія і
Герцеговина,
Республіка
Сербська

12 тижнів

Законність
Законність

Fee-based Permits
Регулювання

400
14 000

68%
36%

20,3
7,2%

Законність,
потреба

Формальні
вимоги/формальність

331

27%

42%

4 місяці

Законність

Перевірка

2473

43%

31%

Республіка
Хорватія

9 місяців

Законність,
Потреба,
Вартість

Регулювання бізнесу/
Business Regulations

1451

15%

10%

Республіка Сербія

-

Законність,
Потреба,
Вартість

Формальність,
включаючи місцеві
рівні

-

-

-

Республіка
Чорногорія

-

Законність,
Потреба,
Вартість

Бізнес регулювання
на місцевому рівні

-

-

-

Економічна вигода/користь

Прямі заощадження бізнесу
оцінюються в 2 млн. дол.
США на рік, а непрямі
заощадження - 13 млн. дол.
США на рік.
Заощадження 65,6 млн. дол.
США на рік / 0,13% ВВП
(фактично реалізовано).
106 млн. дол. США (разом із
рекомендаціями місцевого
рівня,
реалізовані
на
7
національному рівні).
Муніципалітети - тільки 4
8
млн. дол. США.
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Республіка Хорватія
Республіка Хорватія є прикладом успішного проведення «Регуляторної гільйотини».
На кінець 2006 року уряд Республіки Хорватія прийняв рішення про впровадження проекту HITROREZ – проект скорочення
регулювань, пов’язаних з бізнесом. Хорватія була відомою своєю слабкістю проліферації/створення нових норм в той час, коли старі
зберігалися. Така ситуація зменшувала інвестиційну привабливість країни, торговельні можливості, конкуренцію та сприяла корупції. У
той час Хорватія перебувала на шляху вступу до Європейського Союзу, що також обумовлювало необхідність здійснення реформ.9
Hitrorez є ребрендингом RG™/Regulatory GuillotineTM.10
Для реалізації цього проекту Hitrorez була створена спеціальні урядова група:

Мета: рекомендації щодо спрощення чи скасування неефективних норм для підвищення конкурентоспроможності та
сприяння бізнесу.

Маштаб/межі: інвентаризація/переоблік всіх норм на національному рівні. Огляд регулювань бізнесу на національному
рівні.

Тривалість: 9 місяців.

Проектний підхід через 7 стратегій: політична, законодавча, адміністративна, комунікаційна, фінансова, регуляторні
інституції, ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології).
До ключових факторів успіху RG™ в Хорватії належать:

систематичний підхід з широким поглядом на регуляторні витрати;

чіткі стандарти проекту, інтенсивна взаємодія бізнес-спільноти;

узгодження гільйотини з процесом вступу до ЄС;

використання спеціального програмного забезпечення для підвищення ефективності та прозорості.
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A story on successful regulatory reform in Croatia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.senseconsulting.eu/content/uploads/2012/04/HITROREZ-asuccessful-story-on-regulatory-reform.pdf.
10
Croatian
Case
of
Regulatory
Reform
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.regulations.am/uploads/20121108_Vedran_Antoljak_Croatian_Case_of_Regulatory_Reform.pdf.
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Схема 1. Методологія RG™11

Hitrorez рекомендував спростити або ліквідувати 55% усіх норм щодо регулювання бізнесу. Всього було підраховано 7 598 норм
(4 491 консолідованих), з яких 2 683 (1 452 консолідованих) стосувалися регулювання бізнесу. Рекомендовано до скасування 742 норми
(419 консолідованих) та спростити 817 норм (372 консолідованих).
Результати:

11

загальна економія коштів, досягнута за допомогою HITROREZ, становить 66 млн. дол. США (близько 0,13% ВВП);

Ibid.
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якщо б усі рекомендації були реалізовані, додаткове скорочення адміністративних витрат складало б 42 млн. дол. США
(0,08% ВВП);

очікуваний вплив рекомендацій Hitrorez, які були впроваджені в Хорватії, - збільшення ВВП на 0,19%-0,29% (якщо б усі
реформи були реалізовані – збільшення ВВП у межах від 0,30% до 0,47%).

Республіка Польща
Одним з польських прикладів проведення дерегуляції є скасування заборони на наявність банківських рахунків за кордоном
польськими громадянами, що значною мірою сприяло свободі руху капіталу. Крім того, починаючи з 2012 року до 2015 року в
польському Сеймі тривала робота над дерегуляцією доступу до деяких професій.12
Під час здійснення даної реформи було прийнято два закони:
-

Закон Про внесення змін до законів, що регулюють виконання певних професій.13
Закон Про спрощення доступу до виконання деяких регульованих професій.14

Перешкоди в доступі до професій.15 В доступі до регульованих професій перед кандидатами на посаду існують
найрізноманітніші бар'єри, наприклад вимога про відповідну освіту (зокрема платне післядипломне навчання), обов’язок складання
державного іспиту або наявність професійного досвіду.
Відповідно під дерегуляцією мають на увазі процес усунення надмірно високих та необґрунтованих перешкод/бар'єрів в доступі
до професій. Насамперед, ці обмеження блокують можливість виконання отриманої професії молоді.

12

Deregulacja [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deregulacja.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000829/O/D20130829.pdf.
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Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000768/O/D20140768.pdf.
15
Słownik do ankiety [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/iv-transza/.
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Оцінка результатів (Ewaluacja ex-post). Міністерство юстиції зобов’язане перевірити та оцінити результати дерегуляції,
здійснити так звану оцінку ефектів (ewaluacji efektów (ex-post))./Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązane jest do skontrolowania efektów
przeprowadzonej deregulacji - tzw. ewaluacji efektów (ex-post).
Кількість регульованих професій. За даними Європейської Комісії, до початку здійснення дерегуляції в Польщі регулювалось 372
професії.
Позитивні наслідки дерегулювання. Метою дерегуляції є підвищення конкурентоспроможності, що, таким чином, позитивно
впливає на зниження цін та підвищення якості послуг. До позитивних наслідків дерегуляції можна віднести:
збільшення робочих місць для молоді - більший доступ до привабливих, але на той момент закритих/недоступних
професій;
зниження цін, підвищення якості – це природній ефект більшої конкуренції на раніше регульованих, а в деяких випадках
навіть закритих ринках;
скорочення бюрократії - скасування ряду державних іспитів або обов’язкового внесення до реєстру, що проходило в
декілька етапів в польських службах;
зменшення витрат для підприємств – зменшення постійних витрат, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, в
тому числі плата за обов’язкове навчання, курси.
Дерегулювання професій планувалося здійснити в три етапи, протягом яких для 246 професій було скасовано обмеження.

Украї на

«Регуляторна гільйотина» мала місце і в Україні (уряд не використовув поняття «гільйотина»). З червня по серпень 2005 року уряд
здійснив швидкий перегляд законодавства країни на всіх рівнях влади (Таблиця 1).

Дерегуляція та розвиток підприємництва є однією з найважливіших реформ (всього їх 62), проведення якої прописано у
стратегії сталого розвитку “Україна-2020”. Цей напрямок вибраний одним із 10 пріоритетних. Відповідно до плану
Мінекономрозвитку, стратегічними цілями реформи є наступні:16
16

Дерегуляція та розвиток підприємництва [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: reformsguide.org.ua/ua/analytics/deregulation-and-entrepreneurship-development/
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вартість;



зменшити кількість процедур регулювання, перевірок, приводів для контакту між бізнесом та органами влади, а також їх
зміцнити бар’єри перед створенням нових надлишкових та економічно необґрунтованих правил;
створити та забезпечити функціонування ефективного нормативно-правового середовища.

Як зазначають в уряді, середньостроковою метою реформ у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу,
розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ), залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку
праці. Необхідно скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити
кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді.
2016 року в результаті дерегуляції було скасовано більше 360 актів. Станом на вересень 2017 року скасовано ще понад 100
нормативних актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства або втратили свою актуальність.
Хронологія проведення дерегуляції:17

Січень 2015 — Указом Президента схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»18;

Січень 2015 — ухвалено постанову Кабінету міністрів України «Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності»;

Лютий 2015 — Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення умов
ведення бізнесу (дерегуляції)».

Березень 2015 — прийнято розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності» (втратило чинність).

Вересень 2015 — створено Офіс ефективного регулювання19 (Better Regulation Delivery Office).

Грудень 2015 — розпорядженням КМУ затверджено Дорожню карту дерегуляції (розпорядження КМУ «Про
затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених групою Світового
банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу»»).20
17

Ibid.
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
19
Офіс ефективного регулювання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://brdo.com.ua/.
20
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 грудня 2015 р. № 1406-р «Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених
Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-%D1%80.
18
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Серпень 2016 — прийнято розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету міністрів України».

Серпень 2016 — Національна рада реформ затвердила Концепцію ефективного регулювання.

Листопад 2016 — оновлено Дорожню карту дерегуляції (розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1406»).

Березень 2017 — підписано меморандум з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), де одним із зобов’язань України є
подальше проведення дерегуляції.

Грудень 2017 — оновлено Дорожню карту дерегуляції (розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1406»).

Січень 2018 — оновлено Дорожню карту дерегуляції (розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1406»).

Інформацію підготувала Валентина Головань,
аналітик ЄІДЦ
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