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Інституціональна реформа є ключем до дорожньої карти України в період після 
кризи 
 

 
• У новій доповіді наводиться опис можливих майбутніх сценаріїв розвитку України, покликаних служити в 

якості дорожньої карти в період після кризи 
• Аналіз грунтований на процесі, що тривав впродовж року, у рамках якого враховувалися точки зору усіх 

частин соціального і політичного спектру 
• Сценарії були розроблені для того, щоб допомогти Україні зосередитися на правильному виборі ключових 

економічних реформ на тлі безпрецедентної поточної кризи 
• З повним текстом доповіді можливо ознайомитися тут. 
 
 
Женева, Швейцарія, хх квітня 2014 р. – у опублікованій сьогодні доповіді Всесвітнього Економічного Форуму «Сценарії 
для України: реформа інститутів, зміцнення економіки після кризи» розглядаються ключові пріоритети дорожньої 
карти в посткризовий період, а також питання економічного розвитку в довгостроковій перспективі.  

На тлі гострої геополітичної напруги, доповідь «Сценарії для України» покликана надати огляд різних 
політичних шляхів розвитку Українського суспільства, економіки, і політики якими може скористатися новий 
уряд країни та які знаходяться за межами сфери короткострокових інтересів та політичних позицій. 

«На цьому етапі кризи увага відповідальних за ухвалення рішень керівників через цілком зрозумілі причини 
обернена в першу чергу на забезпечення безпечної ситуації в короткостроковій перспективі. Проте основа 
розвитку України в період після кризи закладається вже сьогодні», - відзначає Еспен Барт Ейде, Керуючий 
директор Всесвітнього Економічного Форуму. 

На думку авторів доповіді удосконалення державних інститутів України стане важливою віхою у відродженні 
країни в результаті реформ, що знаменують поворот на 180 градусів від колишньої траєкторії розвитку, яка 
характеризувалася недобросовісністю керівництва, високим рівнем корупції та залежністю від невеликої 
кількості базових товарів як стимулов економічного зростання. 

«Стійке економічне зростання, яке забезпечується сильними та надійними інститутами, є найкращою 
гарантією майбутнього України як країни, розташованої на стику Європи та Азії», вважає Филипп Реслер, 
Керуючий директор Всесвітнього Економічного Форуму.  

У доповіді робиться спроба розглянути пріоритети і вибори, що стоять на порядку денному відповідальних за 
ухвалення рішень керівників в контексті посткризового періода, а також виділяються три альтернативні 
сценарії, що наочно показують різні характеристики подальшої дороги розвитку для України: 

У сценарії, озаглавленому «Запуск доброчесного циклу», приводиться загальний опис шляху 
фундаментальних перетворень, в рамках якого учасники приймають на себе зобов'язання у відповідності до 
нового соціального договору між владою і суспільством на основі принципу прозорості та більш ефективного 
використання державних коштів. У рамках цього сценарію погоджені та рішучі дії всіх суб'єктів суспільства 
(бізнесу, політичних, і цивільних сил) призводять до створення умов, що дозволяють країні скористатися 
потенціалом свого великого внутрішнього ринку, наявністю природних ресурсів, а також потужним людським 
капіталом.  

В той же час існує ризик збереження стійких внутрішніх розбіжностей і відновлення старих структур. У 
сценарії "Загублений в застої" описується варіант розпаду, у рамках якого лідерам України не вдається 
знайти точки зіткнення на тлі зовнішніх умов, що погіршуються, внаслідок чого країна виявилася втягнутою в 
спіраль неухильного падіння.  
 
Нарешті, в сценарії "Назад в майбутнє" розглядається шлях вибіркових реформ, у рамках якого зовнішні 
умови, що погіршуються, створюють відчуття насущної необхідності у підтримці стратегічних секторів, а також 
стають каталізатором нових перспектив торгівлі і інвестицій; але вони не призводять до глибоких 
перетворень.  
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Аналіз, приведений в цій доповіді, був складений за результатами широких консультацій, в яких брали участь 
більше 300 відповідальних за ухвалення рішень керівників, великих  підприємців та лідерів громадянського 
суспільства, а також провідних експертів з України та інших країн. Впродовж останніх 12 місяців усі вони 
брали участь в декількох симпозіумах, стратегічному діалозі на високому рівні в Києві в листопаді 2013 р., а 
також нашої щорічній сесії в 2014 р. в м. Давос-Клостерс. На даному етапі, Всесвітній економічний форум 
розглядає можливість проведення конференції в Києві услід за президентськими виборами (дата 
уточнюється) з метою обговорення сценаріїв у світлі програми уряду України з економічних і соціальних 
реформ. 
 
Примітки для редакторів  
• Прочитайте доповідь: http://wef.ch/ukr14report   
• Підпишіться на сторіночку Форуму в Facebook: http://wef.ch/facebook   
• Наша сторінка в Twitter: http://wef.ch/twitter і http://wef.ch/livetweet   
• Читайте Блог Форуму на http://wef.ch/blog   
• Перегляд нових подій форуму: http://weforum.org/events   
• Передплата на Новини Форуму: http://wef.ch/news  

 
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) — міжнародна неурядова організація, діяльність якої присвячена поліпшенню ситуації в світі за 
допомогою залучення лідерів бізнесу, політичних діячів, провідніх вчених і суспільних діячів у формування глобального, регіонального і 
галузевого порядку денного.  
 
Форум був зареєстрований в 1971 році в якості некомерційного фонду з штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія. Форум не пов'язаний 
ніякими політичними, партійними або національними інтересами (www.weforum.org). 
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