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1. Обмін та переказ валют мають бути легкими

2. Регуляції, що витискають бізнес в офшори, мають бути скасовані

3. Україна має стати дружньою до інвесторів

4. Україна має стати дружньою до власних громадян

Принципи



Валютна лібералізація – це…
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…вчитися жити в глобальному світі

Світ давно став глобальним, і 
назад не повернеться – Україні 
час нарешті це прийняти та 
вчитися бути успішною в ньому. 
Щоб українські компанії мали 
шанс лідерами світових ринків, у 
них має бути можливість вести 
зовнішню торгівлю та інвестувати 
у закордонні «дочки».

Обмін та переказ валют мають 
бути легкими.
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Джерело: Світовий банк, розрахунки ЦЕС
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…не страждати від бюрократії

Тіньовики просто створюють нову 
«прокладку», тоді як «білі» 
компанії змушені звертатися по 
дозвіл за кожною операцією.

Кожна друга компанія була 
винна в порушенні розрахунків 
на суму меншу за 50 тис доларів.

Регуляції, що витискають бізнес 
в офшори, мають бути 
скасовані.

Тільки у 2016 році:
2126 (!) компаній попали під 
санкції (індивідуальне 
ліцензування зовнішніх операцій)

З них за порушення строків 
розрахунків – 1553 компанії

Кількість подань на санкції від
СБУ зросла від 93 у 2015 до 580 у 
2016 році.

Джерело: МЕРТ
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…не шукати допомоги у дипломатів проти
українських чиновників

Вжиті заходи: У вересні 2016 року РБО провела робочу 
зустріч з Генеральною прокуратурою України (ГПУ), де 
обговорила справу Скаржника. За результатами зустрічі 28 
вересня інспектор РБО звернувся до Генеральної 
прокуратури України щодо перевірки законності дій 
слідчих, які здійснюють досудове розслідування. 
Під час розслідування інспектор РБО тісно співпрацював зі 
Скаржником, ГПУ, СБУ, МЕРТ, Міністерством фінансів 
України, а також Повноважним послом Австрії в Україні та 
Повноважним послом України в Австрії. 

Результат: 15 листопада Прокуратура Київської області 
повідомила Раді про припинення кримінального 
провадження через відсутність складу злочину. 29 грудня 
МЕРТ скасувало спеціальну санкцію у вигляді тимчасового 
зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Справу було 
успішно закрито. В результаті втручання РБО, Скаржнику 
вдалося зберегти більше ста робочих місць.

Зовнішньоекономічну діяльність 
української компанії ТОВ «Матімекс-
Україна» не було зупинено

Об’єкт скарги: Служба безпеки України (СБУ), 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) 

Суть скарги: 20 вересня 2016 року Скаржник, оптова 
компанія ТОВ «Матімекс-Україна», яка спеціалізується на 
імпорті пряно-ароматичних сумішей для виробництва 
ковбасних виробів, розташована у Києві, звернувся до 
РБО за допомогою через ведення СБУ безпідставного 
досудового розслідування, а також через прийняття 
МЕРТ рішення про запровадження спеціальної санкції у 
вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної 
діяльності Скаржника. 

Джерело: Рада бізнес-омбудсмена (www.boi.org.ua)
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…залучати інвестиції

Якщо не можна забрати свій 
прибуток – немає сенсу 
інвестувати.  Україна щороку 
втрачає 50-80% потенційних 
прямих інвестицій через 
внутрішні проблеми з 
регулюванням. А кожен долар ПІІ 
– це додаткові інвестиції і робочі 
місця в суміжних галузях та 
spillover effect.

Україна має бути дружньою до 
інвесторів.
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Інвестиційна привабливість - ззовні та 
всередині

P/Book value українських акцій за кордоном*

ПІІ у небанківський сектор
*Динаміка коефіціента P/Book, що відбиває привабливість найбільш ліквідних кераїнськиї акцій, які 
торгуються на іноземних майданчиках
Показники нормалізовані (значення для 2009 року прирівняне до одиниці)Джерело: НБУ, Dragon Capital, розрахунки ЦЕС
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… накопичувати собі на пенсію

Після пенсійної реформи українці 
отримуватимуть пенсію на рівні 
30-35% від зарплати.

Всередині країни інструментів для 
заощадження, крім депозитів, 
немає, а інвестувати у світові 
інструменти заборонено.

Українці повинні отримати 
право заощаджувати легко та в 
надійних активах.

UX Index: 5 (!) емітентів

Eurostoxx 50

FTSE 100 CAC

DAX

FTSE 350

FTSE MID 250

S&P 500

Nikkei 225

NASDAQ

J.P. Morgan Government Bond Index

FTSE UK Gilts Index Series

Citi US Broad Investment-Grade Bond Index
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Потрібно якісно нове регулювання

Новий закон про валюту (в розробці):

- Вільний рух коштів за поточним рахунком
- Вільний рух коштів за рахунком капіталу
- Повна імплементація положень Угоди про Асоціацію, що 

стосуються руху капіталів та відкриття ринку фінансових послуг



Дякую за увагу!

www.ces.org.ua
facebook.com/cesukraine

twitter.com/ces_ukraine
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