Відгук із Міжнародного форуму «Ukraine: Facing The Future»
Анонсованого організаторами
Міхеїла Саакашвілі серед спікерів,
на жаль, не було (як повідомили
організатори, він у справах покинув
територію України), але не
дивлячись на це подія була
надзвичайно цікавою і корисною.
Особливо для тих, кого цікавить
успішне майбутнє України і хто
готовий над цим працювати.

Втім організатори форуму запевнили, що пан Саакашвілі все ж поділиться досвідом
грузинських реформ, але наступного разу. Для цього буде організовано окрему зустріч. До
того ж, досвідом Грузії для України ділитиметься не лише він, а й уся його команда
реформаторів!
Тепер про подію та головні тези, які прозвучали. Принаймні, головні для мене.
За відсутності Саакашвілі, головним спікером форуму став головний архітектор
польських реформ, відомий польський інтелектуал та політичний діяч Гржегож
Колодко. У період свого першого перебування на посаді заступника прем’єр-міністра та
міністра фінансів у 1994 – 1997 рр. привів Польщу до участі в ОБСЄ. Під час другого
перебування на тих же посадах у 2002 – 2003 рр. відігравав важливу роль в інтеграції
Польщі до Європейського Союзу.
Пан Гржегож поділився досвідом здійснення реформ у Польщі та розповів, які помилки нам
варто не повторювати.
Серед головних причин того, що Польща обігнала Україну, залишивши її далеко позаду не
лише за рівнем ВВП на душу населення, а й за багатьма іншими показниками, пан
Колодко назвав відсутність необхідних ліберальних реформ. Про тотальну корупцію він
певне тактовно промовчав...
Україна, так само як і інші пострадянські держави, пішла шляхом політичної лібералізації,
яка зробила все гласним та відносно публічним, але не провела економічної. Відсутність
економічної лібералізації створили умови для процвітання олігополій. Ті, хто мав доступ
до влади, у різний спосіб набували державне майно, отримували значні доходи через
тендери і т.д.
Польща ж, відразу після розпаду СРСР взялась за проведення ліберальних реформ. Не
обійшлося від економічного шоку, довелося пережити 3 роки рецесії та 7 років
інфляції, за які рівень ВВП впав на 20%, рівень промислового виробництва на понад
30%, а поляки втратили понад 1 000 000 робочих місць. Але, як бачимо сьогодні, у
довгостроковій перспективі ці реформи привели Польщу до економічного процвітання:
ВВП зростає, а інфраструктура системно розвивається.
Відомий поляк сказав, - "знайте чого хочете!" Поляки знали чого хочуть, і саме тому
вони сьогодні є членом ЄС. Саме для того були проведені всі необхідні реформи. Саме
тому Польща в майбутньому увійде в зону Євро. Якщо не відбудеться жодних політичних
потрясінь

Пан Гржегож рекомендував нам поставити собі політичну ціль і йти до неї, здійснюючи на
її шляху усі необхідні реформи. Ми маємо визначитись "Хто ми?", "Чого ми хочемо?" та
"Куди ми рухаємося?"
Серед порад:
- Розраховувати лише на себе;
- Робити ставку на розвиток малого та середнього бізнесу;
- Приділити належну увагу Антимонопольному комітету, який має захищати інтереси
споживачів, забезпечуючи конкурентне середовище та штрафуючи за штучно завищені
ціни.
Але польський досвід свідчить, що окрім цього нам потрібно здійснити дерегуляцію
економіки, децентралізацію влади та ресурсів, а також рівнятися на світових лідерів, а не
на країн сусідів та менш конкурентноспроможних держав.
Не менш цікавим та потужним спікером був Міністр економіки України Павло
Шеремета. Його, я впевнений, українській фейсбук-спільноті представляти не потрібно.
Як завжди харизматичний, пан Пало зарядив аудиторію оптимізмом, водночас
отверезивши її фразою, - "чуда не буває - потрібно працювати!"
Почав Шеремета із жарту. Мовляв, нам пощастило з сусідами: один показує куди йти
й що робити, а інший нас мотивує йти туди швидше. Сфокусувавши увагу аудиторії
на собі, почав ділитися своїми думками...
Серед країн, які за останні 100 років продемонстрували економічні дива - стрімке
зростання ВВП - є Південна Корея. Її прийнято називати однією з країн так званих
"азійських тигрів". Це пов'язано, на думку Міністра, з шаленою працездатністю. У рейтингу
найбільш працьовитих націй корейці №1. Як ви думаєте, хто на 2-му місці? Правильно
- поляки! Отже успіх - це результат роботи. Хочемо бути більш успішними від поляків,
маємо працювати більше від них.
Пан Павло навів результати одного цікавого дослідження, яке було зроблене у США. Воно
виявило фактори, які роблять одні меншини більш успішнішими за інших. Їх є три, і я їх усі
перерахую, додаючи до кожного висновки для України, які можна було зробити зі спічу
Міністра.
1) відчуття вищості (ексклюзивності);
Зі слів Шеремета, я інтерпретував цей фактор у відчуття самоповаги і віри в себе, яке
з'являється у результаті здобутої самодостатності. Українці мають почати поважати себе, а
тому ми маємо добре попрацювати, щоб ми могли пишатися своїми здобутками. Не
здобутками попередніх поколінь, а своїми.
2) комплекс незахищеності;
Страх рухає вперед. Тут Російська Федерація цілком і повністю навіть перевиконала свою
місію. Так як це зробила Росія, нас ще не ніхто так не мотивував рухатись в напрямку
Євро-атлантичної інтеграції, а значить до реформ та змін у суспільстві.
3) контроль своїх імпульсів;

І тут в українців виникає величезна проблема. Ми не вміємо стримувати свої імпульси.
Популізм; корупція; споживати сьогодні, а не заощаджувати на завтра; взяти 3-4 кредити,
а потім не мати змоги їх повернути; загуляти; віддати перевагу відпочинку перед роботою,
піддавшись емоційному впливу - усе це результат нездатності контролювати свої імпульси.
Якщо ми прагнемо бути успішними ми маємо навчитися контролювати свої імпульси.
На завершення Шеремета поділився інформацією про те, чим займається останні 3 місяці
його міністерство. Розкритикував економічну політику попередніх Урядів, які посадили
нашу економіку на "голку" подвійного дефіциту - фіскального та торговельного.
Наголосивши, що з таким дефіцитом країни довго не "живуть".
Перед відповідями на запитання пан Павло поділився ще одним своїм висновком з
перебування на посаді. Сказав, що чим більше спілкується з чиновниками, тим
більше розуміє, що країну врятує тотальна люстрація. Наголосивши, що вже
підросло нове покоління фахівців, яке здатне якісно замінити старі кадри.
Висновок з форуму простий:
Суспільство, чи бодай еліти, які його представляють, має якнайшвидше визначитися з тим,
яка наша стратегічна мета, сформувати план її досягнення та почати працювати,
працювати, працювати... і знову працювати!
Чуда не буває - потрібно працювати!

За матеріалами порталу Громадський простір
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