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Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій
Ставши лідером в аналізі економічної політики, Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій фахово долучався до багатьох визначальних для
української економіки подій, а саме підготовки України до вступу до Світової
організації торгівлі, Угоди про асоціацію, Національної та регіональних стратегій
розвитку малого і середнього бізнесу та Національної експортної стратегії. Голова
правління інституту Ігор Бураковський акцентує, що Україна потребує фахових
галузевих аналітичних центрів і повинна мати стратегію формування експертного
потенціалу.
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Про проект
Інтерв’ю опубліковано в рамках проекту «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації», мета якого полягає у посиленні експертизи в сфері
написання аналітичних матеріалів, створенні синергій між українськими
та європейськими, зокрема німецькими, аналітичними центрами та покращенні розуміння міжкультурних розбіжностей. Проект реалізується Інститутом європейської політики (Берлін) у співпраці з Міжнародним фондом
«Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Ініціативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «think twice UA» за
сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Про серію інтерв’ю
Мета інтерв’ю з представниками аналітичних центрів полягає у тому, щоб
дати читачеві уявлення про те, яким на сьогодні є ландшафт українських
аналітичних центрів, з якими викликами вони стикаються та яку роль відіграють у проведенні реформ в Україні.

Відповідальні за проведення інтерв’ю
Інститут європейської політики – неприбуткова німецька організація, яка
працює в сфері європейської інтеграції, заснована 1959 року. Інститут належить до провідних аналітичних центрів у сфері аналізу зовнішньої політики Німеччини та політики Європейського Союзу. Завдання Інституту
полягає у науковому опрацюванні тем європейської політики та інтеграції і виробленні практичних рекомендацій у цій сфері. До напрямів його
діяльності належить також реалізація проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства в країнах Східного партнерства.
www.iep-berlin.de
think twice UA – Ініціатива з розвитку та дослідження аналітичних центрів.
Ініціатива створена в 2016 році для проведення моніторингу, аналізу та популяризації think tanks. Місія – підвищення аналітичного рівня для якісного
поступу та глибоких трансформацій України. www.thinktwiceua.org
Думки, висловлені у цій публікації, передають погляди автора і не відображають офіційної позиції будь-якої з представлених організацій чи Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
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Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Ігор Бураковський – голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій з 2002 року, доктор економічних
наук та професор кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Спеціалізується на аналізі проблем економічних реформ у перехідних економіках, інтеграційних процесів, міжнародної торгівлі та торговельної політики.
Автор численних наукових публікацій та аналітичних досліджень.

Фото: Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – український незалежний аналітичний центр,
який спеціалізується на економічному аналізі та розробці рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в Україні. Заснований 1999 року, продовжив роботу, розпочату Німецькою консультативною групою
з питань економічних реформ в Україні. Інститут зосереджує роботу на оцінці ключових проблем економіки,
формуванні національної економічної політики та стратегій, а також здійснює міждисциплінарні дослідження в дотичних до економічної політики сферах.

Фото: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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Інтерв’ю
Ольга Львова,
think twice UA
Ігор Бураковський,
Інститут економічних
досліджень та політичних
консультацій

Офіційно ми були засновані
1999 року групою українських
та німецьких експертів
у межах так званої Німецької
консультативної групи
з питань економічних
реформ.

Перше спрямування нашої
діяльності – економічний
аналіз. Друге – опитування
підприємців та експертів.
Третій вид діяльності –
вироблення рекомендацій
з економічної політики.

Важливо, щоб в Україні створювалися
не стільки загальнополітичні,
а й також спеціалізовані
аналітичні центри
Пане Ігорю, за яких обставин і чому був заснований Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій?
Офіційно ми були засновані 1999 року групою українських та німецьких експертів у межах так званої Німецької консультативної групи з
питань економічних реформ. Це був довготривалий проект технічної
допомоги, який фінансувався програмою ТРАНСФОРМ уряду Німеччини і ставив за мету сприяти економічним реформам в Україні. Фактично цей проект навчав українських політиків різного рівня, як робиться
економічна політика.
Ця група працювала в Україні досить довго, і всі співробітники інституту
працювали в робочих міні-групах із німецькими колегами. Рішення про
створення Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
ухвалили, з тим щоб зберегти аналітичні напрацювання, експертний
пул, тобто «інституційну пам’ять». А загалом була політична домовленість між німецькими урядовцями, які фінансували й управляли цією
програмою, та українським урядом. Вона полягала у тому, що німецька
сторона готує спеціалістів, надає ресурси – не тільки гроші, а й бази
даних, певні технології аналізу економічної політики, передплачує відповідні журнали. А український уряд мав підтримувати цю структуру,
скажімо, надати приміщення та ще якісь певні ресурси. Та єдине, що
зробив тоді наш уряд, – надав інституту приміщення. Тобто це приміщення – урядове, але орендується на конкурсних умовах. Ми як були
політично та фінансово незалежними від уряду, так і залишились. Коли
я долучився 2002 року до роботи цього аналітичного центру, ми почали
виходити на конкурси, що їх оголошували, скажімо UNDP, Програма
розвитку ООН, на наукові дослідження, які замовляли урядові органи,
передусім Міністерство економіки.

Розкажіть про головні напрями діяльності інституту?
Сьогодні ми зосереджуємося на кількох напрямах. Перше спрямування
нашої діяльності – економічний аналіз. Тут ми провадимо аналітикодослідницьку роботу. Друге – опитування підприємців та експертів. У
нас є свої продукти, наприклад – квартальне опитування підприємств.
Практично в усіх наших проектах міститься елемент опитування, елемент вивчення громадської думки, але слід наголосити – це «спеціалізована» громадська думка.
Третій вид діяльності – вироблення рекомендацій з економічної політики, коли ми пропонуємо шляхи розвʼязання тієї чи іншої проблеми.
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Ще один напрям – це регрантинг. Ми розглядаємо регрантинг насамперед як нову формулу нашої роботи, тому що видача грантів – це велика
праця. Це і підготовка тематики конкурсів, яка має бути цікава для сучасного суспільства та приводити до певних змін. Це і робота безпосередньо з грантистами, яка досить непроста.
Ми також реалізуємо проекти технічної допомоги, які відрізняються від
традиційних проектів і спрямовані на удосконалення політик. Так, наприклад, в одному з проектів технічної допомоги ми допомагали вибраним шести областям розробити і запровадити стратегію розвитку
малого та середнього підприємництва.

Ми сприяємо розвитку
організацій громадянського
суспільства і українських
медіа.

І останнє – ми сприяємо розвитку організацій громадянського суспільства і українських медіа. Частково ми це вирішуємо через регрантинг.
Частково, тому що фактично нашими грантистами є якраз організації
громадянського суспільства і медіа. Ми також організуємо різного роду
заходи, залучаючи до них громадських активістів та представників організацій громадянського суспільства. Ну і, звичайно, намагаємось максимально активно відгукуватися на запити медіа.

Чи мережуєтеся ви і є частиною інших організацій?
Для нас дуже важливо
бути частиною різнорідних
аналітичних мереж.

Намагаємося в нашій
роботі активно залучати
молодих аналітиків,
шукаємо персонал
в українських
університетах,
запрошуємо студентів
на практику.

Для нас дуже важливо бути частиною різнорідних аналітичних мереж.
Тому ми вступили в РПР – Реанімаційний Пакет Реформ, є членами
Брюссельського офісу аналітичних центрів, Всеукраїнської організації економістів, Асоціації економістів-міжнародників. Наша структура
входить у міжнародну організацію CIRET – це міжнародне професійне об’єднання дослідників економічних тенденцій. У нас є також багато
меморандумів-домовленостей про співпрацю із торгово-промисловими палатами, організаціями громадянського суспільства різного
спрямування. Намагаємося в нашій роботі активно залучати молодих
аналітиків, шукаємо персонал в українських університетах, запрошуємо
студентів на практику. В цьому напрямі триває активна співпраця з
економічним факультетом Національного університету «Києво-Могилянська академія». Тісні стосунки в нас склалися з факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З міжнародних партнерів я хотів би особливо відзначити відомий
брюссельський think tank Centre for European Policy Studies (CEPS). У
нас були також проекти в партнерстві з юридичною компанією Baker
& McKenzie, компаніями Master Card і Visa в Україні, Фондом «Східна
Європа».

Який аналітичний центр Вас надихає?
Коли мене запитують про це – який, умовно кажучи, think tank є для
вас прикладом, – я завжди посилаюся на Heritage Foundation. Цю аналітичну інституцію створили бізнесмени, які були фактично біржовими
спекулянтами. Їхня концепція полягала в тому, що Америка втратила
підприємницький дух і, очевидно, треба про це говорити та допомогти

#PAIC

5

СЕРІЯ ІНТЕРВ’Ю
З УКРАЇНСЬКИМИ АНАЛІТИЧНИМИ
ЦЕНТРАМИ

Америці його віднайти. Що вони для цього зробили? Створили фонд і
найперше наголосили: «Ми – консерватори, ми за вільний ринок».
Вони не боялися ні з ким сперечатися, критикувати державу. Не знаю,
як тепер, але свого часу в стратегії Heritage Foundation було записано, що вони принципово не беруть гроші у держави, а фінансуються
коштом приватних донорів.

З якими викликами стикаються українські аналітичні центри?
Аналітичні центри
в Україні сьогодні
працюють за моделлю
неурядової організації,
що має і негативні
наслідки.

Аналітичні центри в Україні сьогодні працюють за моделлю неурядової
організації, що має і негативні наслідки. З одного боку, вони є неприбутковими організаціями і, відповідно, не платять податок на прибуток.
Але при цьому вони сплачують усі інші податки, звітуються в податкову,
трудову інспекцію, так само, як і інші організації.
Велика проблема – це пошук та залучення кадрів відповідної кваліфікації.
Ще один виклик – як забезпечити розвиток спеціалізованої експертизи
(тобто якість аналітичного продукту) тоді, коли треба «заробляти», виконуючи ті проекти, які пропонуються сьогодні. Я, звичайно, за розвиток
експертизи, але просто боюсь тих експертів, які беруться за все. Це –
частина більш загальної проблеми забезпечення якості та неупередженості аналітики.

Вічний виклик для
аналітичних центрів –
це проблема фінансової
стійкості організацій.

Вічний виклик для аналітичних центрів – це проблема фінансової
стійкості організацій. Вона має свою специфіку, адже аналітичні
центри виробляють свій продукт для суспільства, тому, наприклад, український бізнес не підтримує дослідження, які пов’язані з моніторингом
діяльності влади в різних сферах, аналізом «загальноекономічних»
проблем, проблемами корупції.
Свого часу аналітичним центрам було дуже важко виходити на державні тендери і змагатися з офіційними науково-дослідними інститутами, адже прописувались такі тендерні умови, які вимагали від заявника мати в штаті певну кількість докторів, професорів, і тому аналітичні
центри просто «пролітали» в таких конкурсах, хоча їхня професійна
спроможність у певних сферах була не гірша, а в окремих випадках і
суттєво вища, ніж у «традиційних» науково-дослідних установ. Сьогодні
стало легше в цьому сенсі, але все ще певні перепони залишаються.

Ще один виклик,
з яким стикаються
аналітичні центри, –
це вміння комунікувати
з суспільством, стейкхолдерами, партнерами.
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Ще один виклик, з яким стикаються аналітичні центри, – це вміння
комунікувати з суспільством, стейкхолдерами, партнерами. Звісно, у
різних країнах по-різному складається система роботи таких, як ми. Є
певна практика, зумовлена внутрішніми умовами, але, можливо, варто
переймати й чужий досвід. Скажімо, в Німеччині партії мають свої політичні фонди, на кшталт Фонду Еберта чи Фонду Наумана. Ці партійні
структури отримують гроші з бюджету і, відповідно, мають ресурси фінансувати свої фонди, в тому числі і в плані аналітичної діяльності. Є
також аналітичні центри, які фінансуються тільки з приватних джерел.
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Тема окремої розмови – ставлення держави до аналітичних центрів. І
це не про гроші, підтримку та пільги.

Розкажіть докладніше про проект Німецько-український
аграрний діалог (APD)?
Німецько-український
аграрний діалог (APD)
підтримує Україну в справі
реформування аграрного
законодавства та аграрної
політики з урахуванням
міжнародного досвіду.

Німецько-український аграрний діалог (APD) підтримує Україну в справі
реформування аграрного законодавства та аграрної політики з урахуванням міжнародного досвіду, відповідно до принципів ринкової
економіки та структурної політики. Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства продовольства та сільського господарства
Федеративної Республіки Німеччини та виконується спільно ТОВ ІАК
Аграр Консалтинг, Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах із
перехідною економікою та Центром міжнародної міграції та розвитку.
Ключовий український партнер – Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій.
Згідно з проектною угодою, інститут бере на себе певні проектні
зобов’язання. Керівником проекту є німецький фахівець. В даному разі
це пан Фолькер Зассе, який безпосередньо з нами працює.
Це нам дає, з одного боку, додаткову visibility і створює можливості для
розширення нашої діяльності. А з іншого – змогу залучати представників Німецько-українського аграрного діалогу до наших проектів. Так ми
і зробили, наприклад, в межах великого заходу у Полтаві, де представники місцевих громад та влади, активісти та експерти обговорювали
питання розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті Угоди про асоціацію. Експерти Агродіалогу також беруть участь у
підготовці регулярних аналітичних продуктів інституту.
Окрім цього, ми свого часу виконували великий проект з аналізу сільськогосподарських ринків країн СНД. І експерти, які працювали в цьому
проекті, потім безпосередньо співпрацювали вже з нашим Аграрним
діалогом.

Ми двічі визначали
індекс інвестиційної
привабливості регіонів.
Це дослідження чітко
показало сильні та слабкі
сторони областей,
які з регіонів є більш
успішними, а які – ні.

#PAIC

У вас є багато регіональних досліджень. Чи посприяв процес
децентралізації певним змінам і який із регіонів має найбільший потенціал, і навпаки?
Ми двічі визначали індекс інвестиційної привабливості регіонів. Це дослідження чітко показало сильні та слабкі сторони областей, які з регіонів є більш успішними, а які – ні. І я, чесно кажучи, не називав би зараз
якісь регіони перспективними чи неперспективними з однієї причини,
тому що на той час, коли ми аналізували цю опцію, діяла інша модель
урядування– ще не було ані децентралізації, ані війни, і тоді економіка
розвивалась по-іншому.
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Крім того, глянувши на сучасне виробництво, бачиш – є регіони, які
можуть і намагаються продавати свої ресурси, географічне місцерозташувння, якісь інші свої «властивості». А разом з тим сьогодні є багато
виробництв, які можуть розвиватися будь-де як, наприклад, комп’ютерні
технології. Багато що залежить не тільки від держави, вона може створювати умови, але й від того, що називається здатністю до підприємництва. Держава не може дати вказівку всім створити другу Силіконову
долину в країні. Якщо щось не визріє природно «знизу», то нічого не
буде.

Ідея, закладена
в теперішню концепцію
децентралізації, абсолютно
правильна – в будь-якому
управлінні ключове те,
хто ухвалює рішення і хто
несе за це відповідальність.

Ідея, закладена в теперішню концепцію децентралізації, абсолютно правильна – в будь-якому управлінні ключове те, хто ухвалює рішення і хто
несе за це відповідальність. Якщо всі рішення генеруються в центрі, дуже
складно централізовано керувати великою кількістю адміністративнотериторіальних одиниць. Модель, яка реалізується сьогодні, – це передача частини регуляторних повноважень і частини грошей на базовий
рівень. Таким чином, відповідальність спускається поверхом нижче, але
це відповідальність, яка підкріплена певними інституційними та грошовими ресурсами. Я думаю, якраз в цьому і є перспектива, але далі все
залежатиме від місцевої влади та активності місцевих громад.

Якщо говорити про проблеми, з якими стикаються регіони, то
які з них найтиповіші?
Провадження фінансового
менеджменту виявилося
для багатьох громад дуже
складним.

Із втіленням реформи децентралізації сьогодні вивільнилися гроші, які
залишаються на рівні регіонів, і провадження фінансового менеджменту
виявилося для багатьох громад дуже складним. Сьогодні велика кількість
адміністративно-територіальних одиниць, які мають бюджети, просто
поклали ці гроші в банк і отримують відсотки.
Коли ми опитували підприємців, нас вразило те, що, в різних регіонах
пріоритизація проблем була різна. В якихось регіонах, умовно кажучи,
питання корупції входило в топ-5. А в якихось – посідало лише 10-те чи
навіть 15-те місце серед проблем. До речі, те саме стосувалося роботи
окремих державних органів. В цілому ж без ефективної системи управління на місцевому рівні важко говорити про ефективність управління
загалом.

Наступна проблема,
з якою стикаються регіони,
це відсутність фахових
експертів.

#PAIC

Наступна проблема, з якою стикаються регіони, це відсутність фахових
експертів. Зважаючи на те, що в багатьох регіонах «офіційних експертів» недостатньо, постає питання, з кого формувати оцей самий експертний потенціал. І це проблема, з якою стикається вся Україна.
Або візьмімо телебачення. Скажіть чесно, коли ми там останній раз
бачили коментатора, фахівця, який був би академіком, представником
якогось університету. Виступають представники «неофіційної» науки,
які, на жаль, далеко не завжди є фахівцями в справжньому розумінні
цього слова.
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Важливо, щоб в Україні
створювалися не стільки
загальнополітичні, а й
також спеціалізовані
аналітичні центри.

Тому дуже важливо, щоб в Україні створювались не cтільки загальнополітичні, а й також спеціалізовані аналітичні центри – think tankи,
які професійно займалися б питаннями, наприклад, охорони здоров’я,
захисту довкілля тощо. У нас є державні аналітичні установи, Академія
наук, велика кількість вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. За логікою, вони також мають бути інтелектуальними драйверами суспільного розвитку, чого насправді не відбувається. Тож якщо
ми хочемо розвивати українську економіку, то усі аналітичні інституції – державні аналітичні установи, Академія наук, виші та аналітичні
центри – повинні працювати ефективно.

Як Ви загалом оцінюєте процес імплементації з економічного
погляду, як Україна просувається на ринки ЄС?
Підписання Угоди про
асоціацію в політичному
та економічному сенсі –
справді «історична віха»
для України.

Я одразу хочу сказати, що підписання Угоди про асоціацію в політичному та економічному сенсі – справді «історична віха» для України. Це
була поворотна точка в українській історії. Якщо говорити про процеси,
повʼязані з економічною складовою Угоди, то на мій погляд, ми найбільше просунулися в питаннях, пов’язаних із взаємною лібералізацією
торгівлі. Тобто, ми зняли чи знімаємо відповідні обмеження, і ЄС дуже
швидко познімав усі свої обмеження на імпорт українських товарів. Залишаються, звісно, квоти, але ясно, що режим взаємної торгівлі сьогодні
значно більш ліберальний, ніж він був до Угоди про асоціацію.
В контексті Угоди про асоціацію постають проблеми із запровадженням
європейського законодавства і реформуванням системи урядування
відповідно до європейських стандартів. Це насамперед питання технічного регулювання.
Ми повинні зважати на те, що відбувається в Шенгенській зоні, на конкретних ринках, звертати увагу на секторальні напрями співпраці, скажімо, в сфері розвитку послуг в межах Європейського Союзу, на вироблення спільних європейських політик, наприклад, спільної безпекової
політики. Сьогодні це абсолютно інша ситуація, ніж яка була раніше.
Раніше НАТО традиційно вважалося захисником західного світу. Сьогодні, зважаючи на всі проблеми, Європа говорить про необхідність
більш інтегрованої єдиної безпекової політики. Це й питання енергетики. Якщо вони формують спільний енергетичний ринок, то треба думати
– яке місце там має бути відведене нам? Можливо, в якихось сферах
Україна повинна шукати формати і долучатися до вироблення політик
ЄС і ухвалення відповідних рішень.

Треба формувати свій пул
українських експертів,
які добре розуміють, як
розвивається Європейський
Союз, і які є глибокими
знавцями європейського
права та європейських
політичних реалій.

#PAIC

А ще треба формувати свій пул українських експертів, які добре розуміють, як розвивається Європейський Союз, і які є глибокими знавцями
європейського права та європейських політичних реалій. До речі, будьяка, технічна допомога нам цього не дасть. На рівні функціонування
державного апарату мають бути експерти, які готові «на рівних» дискутувати з нашими іноземними колегами. І тут важливу роль мають відігравати аналітичні центри, які можуть фахово підтримувати державу
своїми аналітичними доробками.
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