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ЄБРР, ДЕПАРТАМЕНТ ОЦІНКИ

Департамент оцінки (ДО) розробляє меморандум як керівництво для
проведення оцінки та інструмент інформування зацікавлених сторін про
запропонований підхід. Хоча ДО уважно ставиться до коментарів, саме він
приймає остаточне рішення щодо їх включення. Меморандум є результатом
першого етапу оцінки. Як правило, упродовж 2-4-х тижнів після початку
дослідження Керівник Департаменту оцінки затверджує меморандум, який
готують на основі попереднього аналізу документів та попередніх внутрішніх
консультацій. Комплексні дослідження-оцінки можуть потребувати більше часу
для формулювання цілей, об’єктів оцінки, концептуальних основ проведення
дослідження та відповідної методики.
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1 Вступ
1.1 Оцінка
Дослідження-оцінка «Досвід ЄБРР у проведенні політичного діалогу в
Україні» є тематичною оцінкою, що має на меті представити корисні
висновки та досвід, які сприятимуть більш ефективному політичному
діалогу у майбутньому, як в Україні, так і в інших країнах операційної
діяльності ЄБРР – в контексті загального посилення роботи банку по
підтримці політичного діалогу.

1.2 Обґрунтування включення у робочу програму
У липні 2012 року новий Президент ЄБРР сформував Робочу групу з
питань політичного діалогу з метою «розробки та представлення
рекомендацій для забезпечення більш стратегічного, ефективного та
підконтрольного політичного діалогу». У листопаді 2012 року Робоча
група представила рекомендації за чотирма напрямами, а саме:
−

активізація політичного діалогу у галузях, в яких ЄБРР має
порівняльні переваги;

−

розробка більш стратегічного підходу до політичного діалогу і
механізму його аналізу;

−

визначення чітких стимулів, обов'язків, результатів і бюджетів;

−

вдосконалення системи моніторингу та звітності про
досягнутий вплив.

Рекомендації групи були прийняті Керівництвом Банку і зараз триває
робота з їх впровадження. Дане дослідження-оцінка має на меті
представити корисні ідеї для зміцнення політичного діалогу який
проводиться Банком.
Тематичне дослідження на прикладі однієї країни дозволить провести
глибокий аналіз декількох практичних прикладів (кейсів) політичного
діалогу. Потім через зіставлення цих прикладів із особливостями
контексту, в якому провадиться політичний діалог, буде підготовлено
добірку ідей та пропозицій корисних для тих, хто працює в Україні та
інших країнах.

Департамент оцінки ЄБРР
травень 2013 р.

Меморандум дослідження-оцінки: Досвід ЄБРР у проведенні політичного діалогу в Україні

Україну було обрано в якості країни дослідження оскільки розмір
портфелю ЄБРР відносно розміру економіки, а також частка ЄБРР у
загальному обсязі прямих іноземних інвестицій потенційно роблять
Банк впливовим партнером. Окрім того вважається, що Україна є
складним середовищем для здійснення політичного діалогу. Вона
також є однією з найбільш показових країн роботи Банку у Європі, де
пострадянський перехідний процес, що здійснюється за сприяння
ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій (МФО)/ донорів, є
комплексним і складним. Відповідно зростають шанси отримати
корисні уроки та моделі, порівняно із аналізом менш складного або
менш репрезентативного середовища.

1.3 Цільова аудиторія
Дослідження має декілька цільових аудиторій:
−

Група Віце-президента ЄБРР з питань політики та інші особи,
які беруть участь у процесі впровадження рекомендацій
Робочої групи;

−

Президент ЄБРР, топ-менеджери, банкіри, співробітники
Департаменту головного економіста та Департаменту
головного юрисконсульта (зокрема, Відділ правових реформ),
які здійснюють політичний діалог від імені Банку;

−

Члени Правління ЄБРР, які безпосередньо зацікавлені у
досягненні країнами, в яких Банк здійснює свою операційну
діяльність, прогресу у реформуванні/переходу до ринкової
економіки та ролі політичного діалогу у цьому процесі;

−

Потенційно партнери в Україні – інші МФО/донори, що
працюють в Україні, а також представники уряду, які
відповідають за співробітництво з ЄБРР та іншими
міжнародними організаціями.

1.4 Підготовка меморандуму
Враховуючи, що політичний діалог є недостатньо задокументованою
сферою, а його оцінка є складним і потенційно делікатним процесом,
експертною командою був обраний і ретельно продуманий
консультативний підхід. Під час підготовки меморандуму дослідженняоцінки було проведено консультації із наступними особами:
−

члени Банківського Департаменту ЄБРР (у штаб-квартирі в
Лондоні та офісі у Києві), які були визначені як сторони,
залучені до інтенсивного політичного діалогу в Україні;

−

представники Керівництва Банку;
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−

співробітники Департаменту головного економіста;

−

співробітники Відділу правових реформ;

−

члени Робочої групи з політичного діалогу;

−

заступник Виконавчого директора ЄБРР, що представляє
Україну, а також

−

представники міжнародної спільноти в Україні, з якими ЄБРР
зазвичай координує свою діяльність в галузі розвитку
політичного діалогу.

На попередньому етапі не проводилися консультації із діючими
членами уряду або клієнтами ЄБРР; була проведено лише одну бесіду
із колишнім урядовцем.
Було проаналізовано літературу з метою визначення структури
дослідження-оцінки – як академічну, так і результати попередніх
оціночних досліджень проведені різними міжнародними
організаціями та донорами. Також було проведено аналіз ряду
міжнародних рейтингів з метою визначення можливості їх
використання для опису відповідних аспектів розвитку країни та
окремих сфер.

1.5 Аналіз літератури
В рамках підготовки меморандуму було проведено вибірковий огляд
літератури. В результаті було ідентифіковано п'ять документів, які мали
значний вплив на етапі формулювання підходу до даного дослідженняоцінки, а результати трьох з них будуть використані для порівняння на
відповідному етапі дослідження. До цих документів відносяться:
−

Попереднє дослідження політичного діалогу 1 проведене ДО,
яке було схвально оцінене Керівництвом і Аудиторським
Комітетом, визначило рівні, на яких ЄБРР здійснює політичний
діалог: вищий рівень, міжнародний рівень, рівень країни,
рівень галузі та рівень проекту. При проведенні дослідження
також виявлено ряд напрямків роботи Банку, які слід зміцнити.
Отримані результати були використані Робочою групою ЄБРР з
політичного діалогу. Вони також стали корисною основою для
даного дослідження-оцінки, зокрема експертна група
врахувала висновки команди попереднього дослідженняоцінки та взяла до уваги проблеми із якими вони зіткнулися під
час дослідження.
Інші дослідження-оцінки ДО також стануть цінним джерелом
інформації, зокрема: оцінка Програми правової реформи

1

Evaluation Department. 2010. Special Study: Policy Dialogue Evaluation.
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(2012), Аналіз енергетичного сектору (2011) (Україна була
одним із кейсів), Аналіз політики в галузі транспорту (2011),
Аналіз Ініціативи країн що знаходяться на ранньому етапі
перехідної економіки та Оцінка політики у сфері фінансування
малого бізнесу.
−

Нещодавно опублікована Австралійським агентством з
міжнародного розвитку (AusAID) загальна оцінка політичного
діалогу 2 з окремою публікацією детального аналізу літератури 3.
Обидва джерела мають безпосереднє відношення до даного
дослідження-оцінки з точки зору методології та висновків. В
якості методики оцінки у цьому дослідженні була використана
гіпотеза «теорії успіху».

−

Дослідження Міністерства з питань міжнародного розвитку
Великобританії (DfID) «Методика оцінки впливу» 4 містить
корисні методологічні рекомендації для проведення даного
дослідження.

−

Фундаментальна книга Гріндла і Томаса «Суспільний вибір та
політичні зміни…» 5 сфокусована на політекономічному
контексті реформ. Ця публікація мала значний вплив на
формулювання підходу до проведення даного дослідження.

−

«Роль МВФ як надійного консультанта» 6 - оцінка проведена
Департаментом незалежної оцінки МВФ. Документ містить
цікаві висновки, які планується порівняти із результатами
цього дослідження.

1.6

Визначення політичного діалогу

Для встановлення рамок даного дослідження необхідно визначити
поняття політичного діалогу. Робоча група ЄБРР з політичного діалогу
дала таке його визначення:
«Політичний діалог у Банку передбачає взаємодію з політиками та
іншими зацікавленими сторонами з метою вдосконалення
державної політики. Він має місце на міжнародному,
національному, галузевому рівнях, а також на рівні проектів.
Більш конкретні цілі політичного діалогу включають: (I) зміцнення
політичних структур, які впливають на окремі види діяльності
2
3
4
5
6

AusAID. 2013. Thinking and Working Politically: An Evaluation of Policy Dialogue in
AusAID. Canberra: Office of Development Effectiveness.
AusAID. 2011. Review of Literature and International Practice in Policy Dialogue.
Canberra: Office of Development Effectiveness.
DfiD. 2013. How to Note: Evaluating Influence. Evaluation Department
Grindle, M. and Thomas, J. 1991. Public Choices and Policy Change: The Political
Economy of Reform in Developing Countries.
Independent Evaluation Office. 2013. The Role of IMF as a Trusted Advisor. Washington
DC: IMF.
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Банку; (II) вплив на порядок денний Банку щодо перехідного
процесу на рівні країни (включаючи зміцнення інституційного та
бізнес середовища, галузеві реформи), а також (III) вплив на
міжнародну політику в питаннях, які є ключовими для програм
Банку у сфері розвитку та комерційних операцій (наприклад,
інтеграція країн, в яких Банк здійснює свою діяльність, у світову
торгівлю, і глобальні фінансові та виробничі ланцюги,
регулювання фінансового сектора, транскордонна регуляторна
координація тощо).»

Робоча група також запропонувала «точне визначення політичного
діалогу у Банку» з урахуванням напрямків політики, політичної
діяльності та її результатів. Це було дуже корисним. Однак це
визначення концентрується на діяльності та результатах, а не на
процесах. Оскільки дане дослідження-оцінка зосереджується на
процесі політичного діалогу, а не на його змісті, експерти пропонують
наступне робоче визначення політичного діалогу:
«Взаємодія і заходи, вжиті співробітниками та/або
консультантами ЄБРР разом із суб’єктами політичного процесу в
Україні безпосередньо з метою досягнення змін у політиці,
нормативно-правовій базі, інституціях і практиці, сприйнятті і
ставленні до реформ в Україні з метою забезпечення позитивних
результатів трансформації та загальних суспільних переваг.
Суб’єкти політичного процесу можуть включати політиків,
урядовців, організовані групи у суспільстві та інші міжнародні
сторони. Взаємодія може бути прямою чи опосередкованою.
Перша форма може включати безпосередню взаємодію з
особами, які приймають рішення та відповідають за реалізацію
політики або особами, які мають вплив на цих суб’єктів, у той час
як друга форма може передбачати координацію дій із
міжнародними організаціями, інформування через засоби
масової інформації та громадські заходи або підготовку
аналітичних досліджень, які лежать в основі політичного діалогу».

1.7 Особливості політичного процесу в Україні
Дослідження-оцінка щоби бути корисним та практичним має
спиратися на глибоке розуміння ситуації у країні та ключові чинники
політичного процесу.
В рамках даного дослідження-оцінки наступні чинники були визначені
як важливі:

1.7.1 Історичний контекст
Україна є країною з перехідною економікою, чий шлях до ринкової
економіки та повноцінної демократії був і залишається складним.
Упродовж двох десятиліть країна будує базові економічні і політичні
інституції, які не існували раніше. Вона досягла значних здобутків у
деяких напрямках, проте майже зовсім не досягла прогресу в інших.
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Спадок радянської епохи все ще живе у свідомості старшого
покоління; також зберігаються історичні лінії розділу суспільства.

1.7.2 Зовнішні та внутрішні просторові чинники
Україна має унікальне географічне положення; її часто називають
«країною, що розташована на перехресті». Позитивним моментом її
географічного положення є величезний потенціал для розвитку, який
обумовлений розташуванням на перетині основних торговельних
шляхів між Північчю та Півднем, Сходом та Заходом. Негативним
моментом є постійні геополітичні битви, які відбуваються на території
України. Українське суспільство поділене по лінії історичних кордонів,
сприйняття національної ідентичності та приналежності. У минулому
різні регіони сучасної України входили до складу різних імперій. Це
призвело до утворення різних етнічних, культурних, мовних і релігійних
особливостей і досить складної субнаціональної політики/підходів до
державного управління. Незважаючи на ці відмінності, Україна є
унітарною державою, і її регіони та міста мають відносно обмежені
повноваження (за винятком Автономної Республіки Крим).

1.7.3 Демографічні/соціальні чинники
Темп депопуляції в Україні є одним із найвищих у світі. За останні 20
років населення країни скоротилося з 52 до 45,5 млн. за рахунок
негативного природнього приросту населення та еміграції. Країну
залишає насамперед молодь та освічене населення, через що у
демографічному профілі України велику роль відіграють старші покоління,
які мають найбільший політичний вплив, адже є найбільш активною
групою електорату. Саме потреби цієї групи, що часто відрізняються від
потреб молодших поколінь, інвесторів і міжнародних фінансових
організацій, як правило, є наріжним каменем виборчих кампаній та
державної політики. Розуміння цієї електоральної дійсності є важливим
для забезпечення реалістичних очікувань щодо українських політиків та
урядовців.

1.7.4 Культурні/соціальні/мовні чинники
Україна традиційно має потужний людський капітал. Тим не менш,
соціальний капітал залишається недостатньо розвиненим, особливо між
особами, які не мають родинних зв'язків. Опора на особисті зв’язки є
невід'ємною особливістю українського суспільства, яка також характерна
для найвищого політичного рівня. Це створює умови для недобросовісної
практики у бізнесі та у державному секторі, для глибокого проникнення
корупції і хабарництва. Також мовне питання є одним із визначальних
елементів національної єдності: з моменту здобуття незалежності
відбувається відхід від репресивної політики по відношенню до української
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мови, яка широко практикувалася століттями, в тому числі у часи СРСР.
Однак протягом останніх декількох років мовна політика уряду в черговий
раз підтримує експансію російської мови у політичних та освітніх сферах, а
також у повсякденному житті, що створює додаткову напругу в суспільстві.

1.7.5 Конституція
За останні десять років Україна двічі кардинально змінювала свій
конституційний устрій. Із президентсько-парламентської республіки
створеної у 1992 році вона перетворилася на парламентсько-президентську
республіку у 2004 році, що супроводжувалося значною деконцентрацією
влади. Однак формування численних центрів влади призвело до негативних
наслідків у сфері державного управління, і у 2010 році Президент Віктор
Янукович скасував процес конституційної реформи та відновив більшість
президентських повноважень.

1.7.6 Політична воля та політичні діячі
Зазвичай для успішного впровадження радикальних політичних реформ
необхідно мати відданого лідера, тим більше в Україні, де персоналії мають
набагато більший вплив, ніж у багатьох інших країнах. Тут також судова
система зазнає політичного тиску, а постійний контроль за владними
інститутами з боку громадянського суспільства є недостатнім. Прогрес, як
правило, досягається тоді, коли програма реформування збігається із
сподіваннями та намірами лідера. Успіх у бізнесі часто залежить від
лояльності до політичної еліти та керівництва. До того ж, радикальні
реформи в Україні часто скасовують чи змінюють.

1.8 Розуміння порівняльної переваги ЄБРР
На думку нещодавно створеної Робочої групи ЄБРР з політичного
діалогу, порівняльною перевагою Банку у політичному діалозі, є його:
−

позиція між приватним і державним секторами та значний досвід
Банку у процесі сприяння розвитку приватного сектора, а також
його роль інвестора у державний сектор, що підвищує довіру до
ЄБРР у проведенні політичного діалогу;

−

практичний досвід роботи на ринку, враховуючи минулі інвестиції
та накопичені Банком знання стосовно передової регуляторної та
ділової практики;

−

знання країни та присутність Банку у країнах операцій через
постійні представництва, що дозволяє Банку краще визначати
потреби політики;
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репутація інституції яка працює відносно ефективно та оперативно
реагує на потреби клієнтів, що сприяє формуванню позитивних
відносин із ними.

Дане дослідження-оцінка має на меті перевірити силу порівняльних
переваг ЄБРР у проведенні політичного діалогу в контексті України.
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2 Структура, обсяг та методика оцінки
2.1 Структура оцінки
Структура дослідження необхідна для того, щоби забезпечити основу
для оцінки політичного діалогу та щоби можна було використати
результати дослідження для цілей навчання. Накопичений і здобутий
досвід необхідно описати та проаналізувати таким чином, щоби
виявити комбінації, які можна розпізнати у майбутньому при появі
аналогічних обставин. Іншими словами, необхідно віднайти спосіб
зрозуміти досвід, щоб визначити можливості його корисного
застосування.
Тим не менш, політичний діалог ніколи не буває гарною і досконалою
композицією – реальність є набагато складнішою, недарма її іноді
називають «неохайними реаліями політичного процесу». Прості моделі
здебільшого не є корисними, оскільки часто вони не можуть врахувати
широко поширені та суперечливі чинники, що впливають на результат.
Вони спираються на поняття раціонального прийняття рішень, чого
зазвичай бракує на практиці. Структура, запропонована для цього
дослідження, побудована на основі цінностей, пріоритетів та
трансформаційних задач ЄБРР, роботи інших партнерів та
попереднього досвіду проведення оцінки, з урахуванням цілей цього
дослідження-оцінки.
Ця модель дозволяє визначити низку елементів процесу політичного
діалогу, які у поєднанні, подібно до елементів калейдоскопу, формують
певну картину. Проте якщо калейдоскоп добре струснути, то картина
змінюється, іноді кардинально. Отже, ключовою особливістю цієї
моделі є те, що її елементи не мають фіксованого узгодження або
взаємозв'язків – скоріше припускається, що ці елементи можуть
змінюватися і, ймовірно, зміняться, часто непередбачуваним чином
та у несподіваний час. У цьому дослідженні виділені наступні елементи
процесу політичного діалогу: проблема (або можливість), рішення,
суб’єкти політичного процесу, дії, результати, наслідки і контекст.
Нижче представлено стислий аналіз кожного елементу.

2.1.1 Політична проблема
Політична проблема або можливість викликають прагнення окремої
особи чи групи змінити статус-кво. Оскільки це дослідження
передбачає оцінку досвіду ЄБРР стосовно політичного діалогу в
Україні, то наша увага насамперед зосереджена на політичних
питаннях, проблемах та можливостях, визнаних ЄБРР як такі, що є
Департамент оцінки ЄБРР
травень 2013 р.

Меморандум дослідження-оцінки: Досвід ЄБРР у проведенні політичного діалогу в Україні

10 / 20

важливими для досягнення транзитних цілей та які є у центрі уваги в
рамках операційної діяльності Банку в Україні. На початку процесу ці
проблеми можуть не визнаватися важливими іншими суб'єктами
політичного процесу - особами, які приймають рішення, забезпечують
впровадження політики, їх радниками. Як вдало зазначив один
співрозмовник, спілкуючись із авторами дослідження: «перш ніж
продати рішення проблеми, слід продати саму проблему».
Формулювання і «продаж» певної проблеми є результатом
переговорів суб'єктів політичного процесу, які можуть мати дуже різні
перспективи, пріоритети, бачення проблеми і її рішення, і навіть
радикально різний світогляд.

2.1.2 Політичне рішення
Політичне рішення (або політичний меседж) певного питання або
можливості має спиратися на доказову базу щодо причин цієї
проблеми із підтвердженням того, що «рішення» дійсно забезпечить
бажані результати за прийнятною ціною та є найбільш доцільним з
технічної та політичної точки зору серед низки інших можливих
варіантів. Однак досвід доводить, що «рішення» (тобто суб’єктивна
думка про те, що саме є правильною дією) часто спрямоване на
вирішення проблеми і не є результатом поглибленого аналізу
проблеми у її контексті. Політики часто озброюються готовими
рішеннями (наприклад, приватизація, корпоратизація, державноприватне партнерство тощо) без проведення попереднього повного
аналізу проблеми, обмежень та стимулів, з якими можуть стикнутися
політики, або особливостей процесу впровадження. Знову ж таки,
«рішення» часто є результатом переговорного процесу, тобто воно не
є оптимальним, а є «здійсненим».

2.1.3 Суб’єкти політичного процесу
Суб’єкти політичного процесу – це окремі особи або групи, які
здійснюють політичний діалог і які (у контексті цього дослідження) були
класифіковані за наступною типологією з огляду на їх роль
(враховуючи той факт, що особа чи група може виконувати декілька
функцій одночасно або на різних етапах процесу):
o

Особи, які приймають рішення, тобто особи, які мають
владу формувати та здійснювати політику. Оскільки нас
здебільшого цікавить державна політика, особи, які
приймають рішення представлятимуть органи влади
(центральні чи місцеві) і є або політиками, або
державними службовцями. У деяких секторах
діяльності ЄБРР діють суб’єкти недержавного або
приватного сектору, які також можуть брати участь у
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процесі прийняття рішень. Рішення може приймати
одна особа (наприклад, президент або прем’єр-міністр,
заступник міністра/голова комітету тощо) або група
осіб (наприклад, рада чи кабінет міністрів).
o

Радники, на думку яких спираються особи, що
приймають рішення, перш ніж вдаватися (чи не
вдаватися) до певних дій.

o

Адвокати певної політичної позиції – це особи, які
активно підтримують або статус-кво, або намагаються
забезпечити зміни у політиці. У контексті цього
дослідження основними адвокатами є:
 ЄБРР, його співробітники та консультанти, які
діють від його імені;
 інші міжнародні сторони, з якими ЄБРР може
координувати роботу чи здійснювати спільну
діяльність;
 місцеві бізнес-асоціації.
У цьому дослідженні розмежовуються поняття
адвокатів та адвокатської діяльності з боку
зацікавлених сторін. Адвокати можуть діяти відповідно
до власних інтересів, однак на них безпосередньо не
впливає політична дія, отже їх діяльність зазвичай є
видимою, і вони використовують законні засоби.
Разом з тим зацікавлені сторони зазнають
безпосереднього впливу від певної політичної дії, а їх
адвокатська діяльність може бути видимою чи
прихованою, а засоби легітимними чи нелегітимними з
точки зору загальноприйнятих міжнародних «правил
гри».

o

Зацікавлені сторони (та їх коаліції) – це сторони, які
зазнають або можуть зазнавати позитивного чи
негативного впливу внаслідок певної політичної дії.
Якщо вони відчувають загрозу (або на самому початку,
або на пізнішому етапі у процесі змін) або якщо вони
намагаються отримати користь від політичної дії, вони
можуть або виступати в ролі адвокатів, або
використовувати адвокатів чи інші засоби впливу на
підтримку своєї позиції. Майже усі політичні дії
передбачають переможців та переможених. Останні
отримують користь від статус-кво, що може
зменшуватися чи зникати внаслідок політичних змін.
Часто переможених менше, а їх втрати можуть бути
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дуже значними для кожного з них окремо. З іншого
боку, переможці часто переважають за кількістю, проте
їх індивідуальні переваги є менш значущими. Разом з
тим, як правило безпосередні втрати від політичних
змін (які несуть переможені) виникають до появи
переваг. Окрім того, різні суб’єкти політичного процесу
можуть мати різні точки зору щодо довгострокових
витрат та негативних наслідків змін у політиці і можуть
застосовувати різні «нівелюючі» коефіцієнти по
відношенню до довгострокових переваг. До того ж,
завдяки своїм сильним позиціям або з інших причин
потенційні переможені часто мають владу і вплив, якої
не мають потенційні переможці. Ці реалії означають,
що потенційні переможені часто краще організовані і
вміють боротися жорсткіше та ефективніше заради
захисту власної позиції, у той час як потенційні
переможці часто байдужі і не мають особливого
впливу. Однак потенційно на баланс сил можуть
впливати коаліції, коли декілька менш впливових
суб’єктів об’єднують свої зусилля і, як наслідок,
досягають зміни, яка була недосяжною для кожного з
них окремо.
o

Впливові особи – особи та організації, які формують
громадську думку. У контексті цього дослідження увага
приділятиметься засобам масової інформації,
експертним та науковим колам.

o

Неорганізована громадськість, вплив якої може бути
здебільшого незначним, проте іноді він може
призвести до величезних змін, включаючи зміну
режиму, як шляхом виборів, так й іншими засобами
(наприклад, Помаранчева революція). Іноді
неорганізована громадськість може ефективно
об’єднуватися у коаліцію довкола певного питання, і її
думку мають враховувати особи, які приймають
рішення.

o

Особи, які впроваджують політику – особи які
відповідають за практичну реалізацію політичних
рішень.

2.1.4 Політичні дії
Політична дії (чи бездіяльність) – це заходи, які вживають суб’єкти
політичного процесу для винесення питань у політичний порядок
денний, обирають бажані напрямки політики з наявних варіантів та
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забезпечують впровадження узгодженої політики (або для блокування
чи затягування на будь-якому етапі). Все це – етапи політичного
процесу, наприклад, блокування, до якого вдаються суб'єкти
політичного процесу. Іноді політичні дії передбачають обговорення,
переговори, домовленості, переконання (наприклад, шляхом
представлення доказів) та вплив (шляхом забезпечення стимулів і
заохочень, законних чи незаконних). Взаємодія між адвокатом та
особою, яка приймає рішення, чи виконавцем може бути прямою або
опосередкованою, наприклад, через інших адвокатів, радників або
зацікавлених сторін, або навіть менш прямою - через впливових осіб.
Інша форма непрямої комунікації має місце тоді, коли ЄБРР сприяє
спілкуванню між іншими суб'єктами політичного процесу (наприклад,
між приватним сектором та державою). Інші типи політичних дій
можуть не передбачати комунікацій взагалі, наприклад, розробка
нормативно-правових актів/законодавства та проведення досліджень
і аналізу з метою надання порад які ґрунтуються на фактах та доказах.

2.1.5 Результати діяльності
Результати політичного процесу – це конкретні прямі результати
(продукти) політичних дій, наприклад, законопроект.

2.1.6 Наслідки
Наслідками політичного процесу є речі, які виникають або не
виникають в результаті взаємодії суб’єктів політичного процесу та їх
дій чи відсутності дій. Наслідки можуть включати відсутність змін або
різні результати – отримані свідомо чи несвідомо, позитивні чи
негативні.

2.1.7 Контекст
Для усіх вищевказаних елементів контекст, в якому здійснюється
процес політичного діалогу, є впливовим а іноді дуже впливовим
фактором. Контекст має видимі і менш видимі складові, наприклад,
заявлені і незаявлені цілі, офіційна і неофіційна (у т.ч. корумпована та
нечесна) практика, до якої вдаються заради досягнення результатів.
Якщо ці припущення виявляться вірними, тоді зв'язок між тим, що
відбулося у процесі певного політичного діалогу, і тим, що відбувається
у більш ширшому контексті, може сприяти розумінню, чому має місце
певне явище і чому воно відбувається у той чи інший спосіб. Коли інші
сторони опиняться у ситуації із аналогічним контекстом і колом
проблем, досвід, представлений у цьому дослідженні може стати
корисним джерелом інформації. Він також може містити ідеї про те, як
ЄБРР слід адаптувати свій підхід для підвищення ефективності процесу.
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Структура оцінки політичного діалогу, що застосовується у цьому
дослідженні, представлена на Малюнку 1.
Малюнок 1. Структура оцінки політичного діалогу
Контекст
Суб’єкти
політичного
процесу ЄБРР

Контекст

Політична
проблема,
визначення,
аналіз та її
«продаж»

Політичні
меседжі
ЄБРР

Адвокати
Радники
Особи, які
приймають
політичні
рішення

Вибір
політики та її
впровадження

Наслідки
політики

Контекст

Зацікавлені
сторони
Впливові
особи
Неорганізована
громадськість

Контекст

2.2 Підхід та методи
2.2.1 Методи
Предмет та мета цієї оцінки вимагають переважно якісного аналізу, де
основним методом є дослідження конкретних кейсів (прикладів з
практики). Також буде проведено опитування для отримання
кількісних даних. Основні методи аналізу включатимуть:
−

Аналіз літератури

−

Тріангуляція результатів цього дослідження із результатами
інших досліджень

−

Аналіз та підбір контекстних індикаторів (див. нижче)

−

Інтерв’ю із суб’єктами політичного процесу

−

Метод кейсів (див. нижче)

−

Опитування

−

Аналіз моніторингу публікацій ЗМІ

−

Фокус-групи
Перегляд дослідження незалежними експертами - два
незалежних експерта надаватимуть свої рекомендації в
процесі проведення оцінки, а також прокоментують звіт
дослідження на різних етапах його підготовки.
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−

Широка презентація результатів дослідження.

2.3 Відбір кейсів
2.3.1 Підхід
Портфель ЄБРР в Україні є значним і різноманітним. Будучи одним із
найбільших іноземних інвесторів у країні, Банк фінансує проекти у
приватному та державного секторах, а також надає технічну допомогу
і бере участь у політичному діалозі на високому рівні щодо питань
широкого профілю. Щоб отримати відповідний набір кейсів, які
потенційно є дуже характерними для українського контексту та інших
країн, в яких діє ЄБРР, відбір проведено у три етапи:
−

Збір та аналіз початкових даних, включаючи аналіз
портфелю Банку в Україні, відповідних стратегій (поточних та
минулих) та обговорення з відповідними фахівцями у штабквартирі та Київському Регіональному офісі Банку.

−

Оцінка секторів/напрямків відносно групи критеріїв,
визначених авторами дослідження.

−

Визначення пріоритетних секторів, напрямків або тем на
основі встановлених критеріїв та інших факторів.

2.3.2 Сектори та теми
Наступні сектори були проаналізовані як потенційні кейси для оцінки:
фінансовий сектор; паливно-енергетичний комплекс; природні
ресурси та газ; ядерна безпека; транспортна інфраструктура;
муніципальна інфраструктура; енергоефективність та відновлювані
джерела енергії; агробізнес; промисловість і послуги; сектор
нерухомості. Також наступні теми були проаналізовані як потенційні
кейси: антикорупційна ініціатива, ініціатива у сфері операцій із
місцевою валютою, політичний діалог на регіональному рівні,
підтримка малого бізнесу, а також програма правового
реформування.

2.3.3 Критерії
Кожен потенційний кейс був оцінений за наступними критеріями:
−

Глибина участі – з точки зору доцільності включення того чи
іншого напрямку в дослідження сектори/напрямки повинні
містити інтенсивний політичний діалог упродовж значного
періоду часу незалежно від успішності його результатів.
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−

Державний або приватний сектор – набір прикладів має
включати сектори інвестиційної діяльності ЄБРР, які
спрямовані на державний та приватний сектори.

−

Територіальний масштаб – принаймні один кейс має бути у
сфері існуючого діалогу на рівні муніципальних/ обласних
органів влади.

−

Потенційна можливість отримання корисних моделей і
даних – визнання того, що певний кейс може мати ширші
можливості для застосування за межами даного сектору чи
теми.

−

Фактор багатосторонньої участі – деякі кейси повинні
демонструвати значну координацію донорів.

−

Обсяг операцій – загалом сектори повинні мати значний
портфель інвестицій та потенціал для продовження
інвестування.

−

Міжнародний вимір – випадки, коли політичний діалог
виходить за межі інтересів ЄБРР та України і впливає на
країни з потужними політичними інтересами у регіоні.

−

Успішність діалогу – дослідження повинно мати кейси де
було досягнуто значного успіху, не було досягнуто успіху або
де присутні часткові здобутки з огляду на цілі конкретної
політики.

2.3.4 Вибір секторів/напрямків/тем
З 11 напрямків, які заслуговують розгляд, було відібрано п'ять для
поглибленого дослідження (ініціативу у сфері операцій із національною
валютою було включено до кейсу фінансового сектору). Автори
дослідження-оцінки також будуть тримати у полі зору нову але дуже
резонансну антикорупційну ініціативу, враховуючи її значення для
більшості секторів діяльності ЄБРР. Інші чотири сектори будуть
проаналізовані менш детально, з метою визначити конкретні аспекти,
що представляють певний інтерес, включаючи ті, які не були охоплені
іншими кейсами та/або де отримані докази підтримують основні
результати дослідження-оцінки. Наступні сектори було обрано в якості
п’яти основних кейсів.
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Державний/
приватний

Сектор

Територіальний
масштаб

Багатостороння
співпраця

Обсяг
операцій

Міжнародний
вимір

Агробізнес

Приватний

Національний

Так

Середній

Так (глобальне
забезпечення
продуктами
харчування)

Енергоефективність
та відновлювані
джерела енергії

Обидва

Обидва

Так

Великий

Так
(енергобезпека)

Фінансовий сектор
(включаючи
ініціативу у сфері
операцій із
місцевою валютою)

Приватний

Національний

Так

Великий

-

Регіональний кейс

Обидва

Регіональний/
муніципальний

Так

Середній

-

Паливоенергетичний кейс

Державний

Національний

Так

Великий

Так
(енергобезпека)

Наступні чотири кейси будуть проаналізовані вибірково:
Сектор

Державний/
приватний

Територіальний
масштаб

Транспортна
інфраструктура

Державний

Національний

Ядерна безпека

Державний

Національний /
міжнародний

Муніципальна
інфраструктура

Державний

Природні ресурси
(газотранспортна
система)

Державний

Національний

Багатосторонність?

Обсяг
операцій

Міжнародний
вимір

Середній

Так
(панєвропейські
транспортні
коридори)

Так

Великий

Так (енергетична
та екологічна
безпека)

Так

Середній

Так
(енергобезпека)

Також будуть робитися певні спостереження стосовно прогресу в
реалізації антикорупційної ініціативи.
Сектор

Державний/
приватний

Територіальний
масштаб

Багатосторонність?

Обсяг операцій

Міжнародний
вимір

Антикорупційна
ініціативи

Державний

Національний

Так

-

-
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2.3.5 Контекстні індикатори
Як зазначалося вище, контекст, в якому має місце політичний діалог, є
одним із найбільш впливових факторів. Отже, у дослідженні будуть
використані різні джерела інформації та даних, з метою
характеристики контексту загального для країни та/або певного
сектора. Деякі масиви даних будуть застосовані для загальної
характеристики, оскільки вони стосуються і відображають загальні
умови для проведення політичного діалогу, в той час як інші є більш
актуальними для конкретного кейсу. Динамічні ряди та дані щодо
зміни позиції країни у міжнародних рейтингах будуть використані для
ілюстрації змін, а також для визначення досягнутого прогресу реформ
або його відсутності. Остаточний вибір індикаторів буде зроблений в
процесі завершення підготовки кейсів.
У дослідженні будуть використані чотири типи даних:
− статистичні дані (насамперед дані ЄБРР, Світового банку, інших
міжнародних фінансових організацій/донорів, Державної
служби статистики України, Національного банку України та
інших відповідних державних установ) – для огляду соціальноекономічної ситуації у країні та аналізу стану у конкретному
секторі та регіоні (для регіонального кейсу);
− показники та рейтинги для ілюстрації позицій України у
порівнянні з іншими країнами за напрямками, які є об’єктом
дослідження;
− емпіричні дані, що характеризують суб’єктів політичного
процесу в Україні, насамперед, на основі результатів аналізу
мережі, а також
− інші відповідні оціночні дані, наприклад, Оцінка викликів
перехідної економіки, в якій представлені прогалини того чи
іншого сектору країни.
На сьогоднішній день було проаналізовано 32 бази даних на предмет
їх релевантності для дослідження. Із них 11 баз даних відхилено з
різноманітних причин, наприклад, через відсутність динамічних рядів,
неактуальність або неповноту порівняно з аналогічними масивами
даних. З решти 21 бази даних, дев'ять представляють собою
економічні масиви даних та статистичні дані, 10 є індексами, а два
належать до інших типів даних. Деякі з індексів містять багато
індикаторів, що формують індекс. Наприклад, структура Індексу
глобальної конкурентоспроможності включає 12 напрямків із 137
індикаторами, що охоплюють період 2006–2013 рр. Індекс
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верховенства права складається з восьми «факторів» і 44 індикаторів,
проте на сьогоднішній день охоплює лише два роки (2012-2013 рр.)
Окремі показники є дуже корисним джерелом інформації аналізу
контексту.
До групи країн, які були обрані для порівняння, належать
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Польща
і Росія. Ця група може розширюватися в залежності від конкретного
випадку.

2.4 Потенційні проблеми та обмеження дослідження
У процесі оцінки політичного діалогу часто згадують про проблему
атрибуції – яким чином досягнені зміни можуть бути асоційовані із
діяльністю ЄБРР? Однак враховуючи, що ця оцінка зосереджена
насамперед на процесі та отриманні нових знань/ інформації,
атрибуція конкретних результатів певному суб’єкту політичного
процесу є необов’язковою. Кейси були відібрані з огляду на
визначальну роль ЄБРР, проте модель цього дослідження демонструє,
що існує чимало суб’єктів політичного процесу які впливають на
процес та багато методів цього впливу. Для цього дослідження
набагато важливішим є виявлення процесу у певному комплексі
обставин, який забезпечує ті чи інші результати, аніж зробити
атрибуцію цих результатів окремому суб’єкту політичного процесу.
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3 Адміністративні питання
3.1 Команда
Лідером дослідження-оцінки є Кіт Леонард, Старший радник
Департаменту Оцінки ЄБРР. Також до команди було залучено двох
консультантів: Ольгу Мрінську в якості консультанта з питань політики
та Беатріз Перез-Тімерманс в якості аналітика-консультанта.

3.2 Незалежні експерти/експертна колегія
До процесу проведення цього дослідження залучені зовнішні та
внутрішні експерти. Філіп Далтроп та Джордж Абон’ї є зовнішніми
незалежними експертами, а Кріс Олсон – внутрішнім експертом у
ЄБРР.

3.3 План роботи
Етап

Дата

Початок дослідження

Лютий 2013 р.

Залучення консультантів

Березень 2013 р.

Попередні консультації у ЄБРР, збір та аналіз даних,
аналіз літератури, розробка структури дослідженняоцінки

Березень – квітень
2013 р.

Попередній візит до України

Квітень 2013 р.

Затвердження меморандуму

Травень 2013 р.

Завершення емпіричних досліджень в Україні

Липень 2013 р.

Проект звіту надіслано внутрішнім та зовнішнім
незалежним експертам

Серпень 2013 р.

Остаточне узгодження проекту звіту Керівником ДО для
передачі на розгляд Керівництву Банку

Вересень 2013 р.

Затвердження остаточної версії звіту Керівником ДО

Жовтень 2013 р.

Розгляд звіту Ревізійною комісією

Листопад 2013 р.

Поширення остаточного документа

Грудень 2013 р.

Департамент оцінки ЄБРР
травень 2013 р.
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