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Юрій Єхануров – громадський діяч, державний управлінець.

Ключові питання обговорення:
Адміністративна реформа – особливості запровадження в Україні.
Формування державної політики в економічній та освітній сферах.
Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу.
Зв’язок між освітою, наукою та інноваціями.
Перспективи розвитку та реалізації молодіжної політики в Україні.
Короткий зміст
Коли кажуть про двадцять-тридцять реформ і таке інше, закрадаються сумніви, що люди,
які планують ці реформи, взагалі розуміють, про що йде мова. Країна не може проводити
одночасно декілька десятків реформ. Повинна бути якась найголовніша реформа, одна,
дві, три, максимум чотири. А потім всі інші мають підлаштуватись під це. Тому першим
питанням для влади має бути пріоритетність реформ. І перша реформа, яка має бути
проведена аби йшли інші реформи – адміністративна. В першу чергу потрібно створити
клас професійних чиновників, які будуть ці реформи проводити. А половина політиків, які
зайшли до влади, взагалі не розуміє, куди вони прийшли. Вони знайшли дверцята, зайшли
до кабінету і наголосили – я міністр. А далі виникає питання – хто професійно буде
робити те, що міністр наголошує з трибуни. У нас немає професійного державного
службовця.
Триває велика боротьба проти закону про децентралізацію. Біля однієї третини
людей виступали по факту проти. Останні категорично проти створення окремих громад,
оскільки залишиться у три-чотири рази менше районів, тобто, менша кількість людей буде
управляти землями. Тому все йде настільки мляво. Проте, тільки прийняття

децентралізації допоможе реабілітувати промисловість та сільське господарство України,
які загубили свої позиції за останній час. І замість того, щоб обговорювати проблеми
реального сектору, влада займається своїми справами. Тільки децентралізація зможе
покращити економічну ситуацію в Україні, адже промисловість – це основні робочі місця
українців та основна сфера прибутку країни.

Окремі цитати
«Верховна Рада, ті фракції, які там є, уряд, президент – це люди, які відображають
інтереси великого бізнесу. І що відбувається зараз в Україні? Багато підприємців, які
кидають свою справу, закривають бізнеси, їдуть у Польщу і відкривають там…»
«Хто чує про роботу антимонопольного комітету, взагалі в Україні? Таке враження, що
його взагалі нема. А це – один із найгостріших інструментів, які є в світі…»
«В рік виборів, а ми вже увійшли в цей процес, нічого не відбувається. Відбувається одне
– любов до народу буде зашкалювати. Якщо ви раптом для чогось включите телевізор
ввечері, то ви почуєте, як черговий політик шалено любить український народ і обіцяє
йому, що як тільки його оберуть, то завтра пенсії будуть втричі більші, зарплати будуть
високими і робочі місця будуть у всіх. І тому, як тільки чуєте, як хтось каже «я встановлю
справедливість» - виключайте той телевізор, нема чого його дивитися…»
«Президент у нас нормальну, хорошу освіту має, але в мене є до нього велика претензія, це у зв’язку із тим, що він вже чотири роки, як президент, - що у нього парламент низько
інтелектуальний і уряд ще нижче, з точки зору інтелектуального розвитку. Вони всі
хороші торгаші, вони всі вміють щось там говорити, але це не ті люди, які здатні зробити
прорив…»
«Хто чує про наше міністерство закордонних справ? Це ж люди, у яких низький
інтелектуальний рівень, коли я кажу, я маю на увазі в тому числі і це міністерство. Вони
слабаки, вони ніякі, а ми повинні мати активних людей…»
«Я не бачу жодного українського політика, який має сьогодні чотири відсотки й більше
рейтинг, який би міг бути президентом України. Це люди, які повинні покинути політичну
арену. До побачення, все. Вони не можуть працювати…»

«Для перемоги у скачках потрібні рисаки, рисаки норовисті, рисаки складні в управлінні,
але на спокійних конях скачки не виграти. Будьте неспокійними людьми, які весь час
вчаться!..»

