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Коли я хочу розповісти співрозмовнику про успіхи України у відповідь на
зав’язлі тези про корупцію і безлад, я говорю про реформу Нафтогазу,
виплати ПДВ, про сотні кілометрів відремонтованих доріг і бурхливий
розвиток IT-сектору.
Зазвичай я стикаюся з подивом і недовірою. І загалом, в Україні недовіру
співрозмовників я зустрічаю частіше, ніж закордоном. Завдання, які
сьогодні стоять перед Україною, вимагають не тільки напруженої роботи.
Вони вимагають ретельної комунікації. Ті реальні успіхи, яких Україна
досягла в останні роки, часто залишаються невідомими всередині країни і
незрозумілими в світі.
Саме це стало відправною точкою для створення TRUMAN Report продукту, у якому ключові персони говорять про успіхи та проблеми
їхніх галузей, підприємств і держави загалом. Наша команда прагнула
надати незалежний майданчик для думок осіб, які перебувають у різних
частинах спектру. Державні та приватні компанії, чиновники та експерти
бачать завдання з різних боків та під різними кутами. Саме тому ми
використовуємо в журналі пряму мову.
TRUMAN Agency діє в сфері Public Affairs, тож використовує свій доступ
до очільників компаній, відомств та інсайдерів всередині України, а також
можливості розповісти про успіхи країни інвесторам, партнерам і колегам
– за її межами.
Тепер ми хочемо надати нашим зусиллям системного характеру. Двічі на
рік, восени та навесні, ми будемо випускати TRUMAN Report та збирати
спікерів, клієнтів та партнерів на публічному заході.
І ще я б хотів звернутися до команди TRUMAN Agency, яка створювала
цей журнал, та всіх наших однодумців, які допомагали контактами, ідеями,
критикою і схваленням: спасибі, друзі, це круто!

Iван Ванєєв

Засновник, Керiвний партнер TRUMAN Agency
iv@trumanagency.com
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ФIНАНСИ
РОЗВИТОК БАНКIВ, РОЗМIЩЕННЯ ЄВРОБОНДIВ
ТА ОЧIКУВАННЯ ПРИВАТИЗАЦIЇ

Пiсля спаду українська економiка виходить на стадiю раннього розвитку. Iнвестори знову починають поглядати на Україну, зважуючи
виграшi та ризики вiд вкладення коштiв у реальний сектор.
Все ж ставлення iнвесторiв до України залишається досить обережним. I причина не у вiйськових дiях на сходi. Погану репутацiю країнi
створюють вiдсутнiсть верховенства права, надмiрний контроль за капiталом, корупцiя та бюрократiя.
Ситуацiю може покращити лiбералiзацiя руху капiталу та початок великої приватизацiї. Останнiй фактор приверне увагу iнвесторiв з
усього свiту.
Банкiвський сектор демонструє активний розвиток. Незважаючи на кризу, за останнi два роки бiльшiсть українських банкiв модернiзували
пiдхiд до обслуговування клiєнтiв та запровадили iнновацiйнi технологiї з надання додаткових послуг. Втiм, великою проблемою, на
якiй продовжує наголошувати бiзнес, є висока вартiсть позикового капiталу. Нацiональний Банк України обґрунтовує це необхiднiстю
таргетувати iнфляцiю, нестабiльнiстю фiнансової системи, а також вiдсутнiстю законодавчого захисту банкiвських кредитiв.
В Українi практично завершилося очищення банкiвської системи, вдалося закрити бiльшу частину «схемних» банкiв та звiльнити
фiнансовий сектор вiд «смiттєвих» цiнних паперiв. Наступним кроком регулятора стане посилення контролю за небанкiвською сферою
фiнансових послуг, з особливим акцентом на дiяльностi страхових компанiй. Довгий час саме цi установи були джерелом неправомiрних
фiнансових схем та слугували iнструментами виведення коштiв з країни.
Нещодавно Україна залучила значнi кошти за рахунок розмiщення євробондiв. Експерти висловлюють побоювання, що успiшний вихiд
на вiльнi ринки позикового капiталу загальмує проведення реформ, якi є необхiдною умовою отримання чергового траншу вiд МВФ.
Помiж тим, Україна сподiвається отримати транш на початку наступного року. Вiдповiдно, втiлення реформ має продовжитись вiдповiдно
до взятих на себе зобов’язань перед МВФ. Питання лише в тому, що країна перебуває на порозi чергових виборiв, тож впровадження
непопулярних реформ у передвиборчий перiод, iмовiрно, призупиниться. Не виключається i штучне стримування валютного курсу та
балансування економiчної ситуацiї, аби не розбурхувати електоральнi настрої.
Оцiнкою стану українського фiнансового сектору та прогнозами його розвитку подiлилися CEO Concorde Capital Iгор Мазепа, екс-мiнiстр
економiчного розвитку i торгiвлi України, iнвестор Айварас Абромавiчус, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, партнер Kompan
Consulting, викладач Единбурзької бiзнес школи Iван Компан, директор департаменту монетарної полiтики Нацбанку Сергiй Нiколайчук,
директор Офісу із залучення та пiдтримки iнвестицiй Данило Бiлак, заступник директора Офісу із залучення та пiдтримки iнвестицiй
Петро Матiяшек, керiвний партнер KM Partners Олександр Мiнiн, СЕО Київського iнвестицiйного агентства Олег Мiстюк, керiвний партнер
Arzinger Тiмур Бондарєв та представники дипломатичних мiсiй Пiвденної Кореї та Китаю в Українi.
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ПРИВАТИЗУВАТИ
ТРЕБА ВСЕ!

Iгор Мазепа

CEO Concorde Capital

Сьогоднi iснує надмiрний контроль держави за
рухом капiталу. Як це впливає на iнвестицiї? Уряд
зацiкавлений у лiбералiзацiї?
Ставлення нашого чиновника таке: заходь – не бiйся,
виходь – не плач. Усi радi, коли приходить iнвестор, але
нiхто не радий, коли вiн iде. Останнi 4 роки була тенденцiя
на вихiд. До початку 2017 року. Реакцiя Нацбанку була
очiкуваною – закрутити всi гайки з точки зору руху капiталу.
Щоб не було втечi i спекуляцiй. Щоб не було нiчого,
що могло б чинити тиск на гривню. Але це тiльки з боку
Нацбанку. А менi очевидно, що за такої полiтики новi грошi
не прийдуть. Грошi, яких у свiтi зараз дуже багато... Новi
грошi не прийдуть, поки в iнвесторiв не буде впевненостi, що
їх можна назад вивести, забрати i реiнвестувати в будь-якi
iншi мiсця. Причому без проблем. Затиснувши гайки на
вихiд грошей, Нацбанк нiяк не стимулює вхiд нових грошей.
Напевно, в їхнiй логiцi критична маса грошей на вхiд
повинна бути бiльшою, нiж критична маса грошей на вихiд.
Така ситуацiя стала б хорошим тригером, щоб Нацбанк i уряд
максимально послабили контроль i регулювання коштiв.

Сергiй Нiколайчук

Я сам в це не вiрю, але є надiя, що кроки в цьому напрямку будуть.
Закон в першому читаннi прийнято. Напевно, погодять i в другому.
Пройшла приватизацiя Обленерго i генеруючих компанiй в серпнi.
Можливо, в першiй половинi наступного року питання зрушиться
з мертвої точки. Але приватизувати треба щось дуже велике. Уряд
повинен показати, що є воля i бажання це робити. Я вважаю, що
приватизувати треба все: ОПЗ, «Центренерго», обленерго, спиртову
iндустрiю, машинобудування, «Укрзалiзницю» або її частину,
«Нафтогаз» або його частину – все!

Iван Компан

Департаменту монетарної політики Національного Банку України

партнер Kompan Consulting, викладач Единбурзької бiзнес школи

Стосовно лiбералiзацiї капiталу кроки будуть. Але тодi, коли
для цього будуть вiдповiднi макроекономiчнi та фiнансовi
передумови. Ключовi з них – отримання траншу вiд МВФ,
подальше накопичення мiжнародних резервiв, вiдносно
стабiльна ситуацiя на валютному ринку.

Я не впевнений, що зараз, у свiтi сучасних технологiй, радянськi
iндустрiальнi чи вже постiндустрiальнi монстри комусь цiкавi. Але
є державнi компанiї, «Укрзалiзниця», «Нафтогаз», порти. Залишати
компанiї повнiстю в державнiй власностi, як зараз «Укрзалiзницю», –
це катастрофа, це неправильно. Залишати їх в такому станi, як зараз,
коли вони є джерелом корупцiї, фiнансування певних олiгархiчних та
полiтичних груп, не можна. Це треба змiнювати.

А iснує взагалi така ймовiрнiсть в найближчi рiк-два?

А є рiзниця, чиї грошi заходять - американськi чи китайськi?
Рiвень менеджменту може вiдрiзняється?

Так, є шанс. Ми вже бачимо, що iноземнi iнвестори
заводять долар, конвертують його в гривню. За цю гривню
купують сувереннi бонди. Прибутковiсть там 14-15%. А
прибутковiсть за аналогiчних євробондових ризикiв 5-6%.
Тож рiзниця в 9-10% – це премiя за валютний ризик, на
якому вони розраховують заробити. Грубо кажучи, iнвестори
очiкують, що девальвацiя бiльше не перевищить 10%.
А як можна оцiнити дiї Нацбанку щодо змiцнення
гривнi в останнi кiлька рокiв?
Це дуже позитивно, що Нацбанк впливав на змiцнення
гривнi в основному адмiнiстративними методами. Я
практично не бачив iнтервенцiй з метою утримати курс. Для
мене, як для бiзнесмена, єдиний закид може бути в тому, що
вiн недостатньо послабив валютний контроль. Я кажу так,
тому що перебуваю по iнший бiк барикад - в бiзнесi. А якби
був функцiонером Нацбанку, то розумiв би логiку саме з
цього боку. Перелом настане тiльки тодi, коли охочих зайти
на ринок буде бiльше, нiж охочих вийти з нього. Це досяжна
мета. Тригером може стати фондовий ринок, приватизацiя...
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Наскiльки реально, що приватизацiя нарештi розпочнеться?

Абсолютно немає рiзницi. Це iлюзiя, що у китайцiв поганий, слабкий
менеджмент або безвiдповiдальний пiдхiд. Найчастiше менеджмент
в китайських компанiях i компанiях з китайською культурою набагато
сильнiший, нiж у iнших гравцiв. Вони заходять зi своєю стратегiєю.
I горизонт планування набагато ширший. Напевно, вони бiльш
толерантно ставляться до корупцiї. Ну, з розумiнням. I, напевно, цей
фактор буде на користь того, що такого роду iнвестори будуть бiльш
агресивними.
Пiсля спаду iнвестори почали повертатися?
Зараз iнвестори починають робити акуратнi кроки на фiнансовому,
на фондовому ринках. Почали цiкавитися енергетикою –
«Центренерго», газовими активами. Якщо об’єкти iнфраструктури
будуть продаватися – порти i залiзницi, полотно – у цьому зацiкавленi
китайцi, араби. Турецькi iнвестори зацiкавленi в нерухомостi,
готельному бiзнесi. Навiть американськi iнвестори спостерiгають за
українським ринком i чекають приватизацiї.

ДИВЛЮСЯ
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Айварас Абромавiчус

В МАЙБУТНЄ

З ОПТИМIЗМОМ
Як ви зараз оцiнюєте стан української економiки?

Я вважаю, що українська економiка зараз на раннiй стадiї економiчного
зростання. Це нагадує класичну ситуацiю, коли пiсля затяжної, досить
глибокої кризи, рецесiї, починається пiдйом. Спочатку рiст завжди
маленький. Нiколи не буває V-подiбного пiдйому. Зараз вiн нагадує
U-подiбну форму.
Нашим iз Мiнiстерством економiки, НБУ, Мiнiстерством фiнансiв
завданням було стабiлiзувати економiку. Ми цього досягли, в тому числi
й непопулярними методами, як, наприклад, контроль за виведенням
капiталу, валютний контроль, тимчасове iмпортне мито. В пiдсумку
цi заходи мали успiх: очищена банкiвська система, енергетична
сфера, вдалося прибрати найбiльш очевиднi корупцiйнi схеми, вiд ДП
«Укрекоресурси» до олiгархiчних знижок на продаж нафти. Скасовано
40% лiцензiй, необхiдних для ведення бiзнесу, процедури сертифiкацiї
на 80-90% синхронiзованi з вимогами ЄС. I вже у таких умовах рухаємося
вперед. Тому я дивлюся в майбутнє з оптимiзмом. Попри досить крихку
полiтичну ситуацiю, що деколи нас вiдводить вбiк вiд правильного
євроiнтеграцiйного шляху. Економiка – окремо, полiтика – окремо. А
потенцiал зростання безмежний. У довгостроковiй перспективi вiн не
нижчий вiд країн-сусiдiв.
Якi настрої iноземних iнвесторiв щодо
остерiгаються? У чому бачать можливостi?

України?

Чого

За останнi 6 мiсяцiв ситуацiя дуже змiнилася у позитивний бiк. Навiть
згiдно з опитуваннями EBA, бiльше 80% опитаних компанiй мають намiри
iнвестувати в наступному роцi i створювати робочi мiсця. Це найвищий
показник за багато рокiв.
На раннiй стадiї зростання не всi вiдчувають покращення. Сектори
економiки, пов’язанi зi споживанням, уже його вiдчули завдяки
вiдкладеному попиту. Я ж точно вiдчуваю, що зараз ситуацiя краща, нiж
рiк, два чи й три роки тому.
Але традицiйно головною причиною, що стримує потiк iнвестицiй, є не
вiйна, а все, що пов’язане з верховенством права в нашiй країнi. Це
нульова довiра до судової системи, силових структур, якi анi реформа,
анi люстрацiя не зачепили – пiдходи залишилися незмiнними. Саме в
цьому ми дуже вiдрiзняємося вiд своїх захiдних сусiдiв, у яких таких
проблем немає.
Я люблю конструктивну критику, тому назву i позитивнi моменти. В цьому
ключi не можна не згадати ДФС. Вони, звiсно, ще далекi вiд естонської
моделi, чий девiз: «Ми тут не для того, щоб збирати податки, а для того,
щоб обслуговувати бiзнес». Та все ж електронна система повернення
ПДВ працює, i я це вiдчув на собi. Ще донедавна ми були єдиною країною
у свiтi, що таким способом – невчасне, неповне повернення експортного
ПДВ – фактично вiдмовляла бiзнес вiд експортних операцiй.

Ранiше ви багато iнвестували в малi та середнi
банки в Українi. Зараз такi iнвестицiї видаються вам
перспективними?

Якби в Українi була бiржа цiнних паперiв, i там торгувалися
акцiї банкiвського сектору, то вони продемонстрували б
найвище зростання дохiдностi за останнiй час. Банки є
двигуном економiчного розвитку, i першими страждають,
коли починається криза. Але банки й першими вiдчувають
полiпшення економiчної ситуацiї на собi. Вони вже його
вiдчувають. Я вважаю, що той, хто iнвестує в банки зараз,
здiйснить прибутковi iнвестицiї.
Ваш колега по наглядовiй радi Української академiї
корпоративного
управлiння
Франсiс
Малiж
(Керуючий партнер ЄБРР у країнах Схiдної Європи та
Кавказу) зробив припущення, що нещодавнє вдале
розмiщення українських євробондiв послабить
тиск на реформи та поставить їх iмплементацiю пiд
загрозу. Ви з цим погоджуєтеся?
Франсiс Малiж – мiй однодумець, що у важкi часи сильно
допомагав Українi. Вiн не скупиться на свої висловлювання,
адже розумiє, що з пiдтримкою та одночасним тиском
можна досягти успiху. I я з ним погоджуюся. Ми втратили
можливiсть масштабних реформ одразу пiсля виборiв, коли
люди були готовi на все заради європейського майбутнього.
Цей момент втрачено. Особливо що стосується реформи
правоохоронних органiв, силових структур, судiв, боротьби
з корупцiєю в цiлому, тiєї ж земельної реформи, закону про
вибори, про депутатську недоторканнiсть. Всього, що зараз
так бурхливо обговорюється.
Ми наблизилися до виборiв. I владi буде дуже важко
запропонувати щось непопулярне, не наразившись на
критику популiстiв. Тому влада на таке не наважиться.
Єдиний iнструмент, що зберiгався – це програма МВФ:
отримайте грошi взамiн на виконання попереднiх
домовленостей, корисних для України. Частково завдяки
уже здiйсненнiй роботi тут – це факт, але бiльшою мiрою
завдяки необмеженiй лiквiдностi на свiтових ринках, ми
змогли залучити цих 3 млрд доларiв. Ринки залишаються
вiдкритими для України, i цей факт може пiдштовхнути
владу до того, аби згорнути програму МВФ, а вимоги з
повернення кредитiв закрити за рахунок нових позик на
вiльних ринках. Та це небезпечно. Бо це сигнал, що бажання
впроваджувати реформи рiзко зменшиться.
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ПРО РЕФОРМИ:
У 2019 роцi нiхто нiяких рiшучих реформ проводити не буде. Тому що перед виборами
“А” – нiхто таких реформ не проводить, i “Б” – нема вже зараз такого кредиту довiри
i такого рейтингу у чинної влади, щоб проводити непопулярнi реформи. А реформи –
вони завжди непопулярнi.
Ми будемо спостерiгати балансування, стримування ситуацiї. Влада намагатиметься
зробити так, щоб курс гривнi не змiнився. Бо курс у нас завжди визначає здоров’я
економiки, хоча це i не зовсiм так з економiчної точки зору.
Наше життя до кiнця 2019-го року визначатимуть зовнiшнi борги. Баланс України, як
держави, виглядає дуже погано. Розмiр боргу у 80% ВВП – це дуже погано. 4-5%
державного бюджету витрачається на обслуговування державного боргу. Це бiльше,
нiж витрачається на медицину, i приблизно рiвне витратам на армiю.

ПРО ЄВРОБОНДИ:
Те, що ми вдало розмiстили євробонди, – це певний збiг обставин, ситуацiя на
мiжнародних ринках капiталу. У свiтi є майже трильйон неiнвестованих грошей,
зiбраних у фондах, що чекають свого часу. А тут з’явилася Україна, як можливiсть. То
чому не погратися i не вкласти 2-3% того, що є у iнвестора, в щось таке, як українськi
євробонди? Тому це, скажiмо так, однозначно не заслуга держави, i не визнання
українських реформ. Але й, можливо, свiдчення того, що не все так погано.
Коли МВФ дає грошi, то, по-перше, вони є однозначно дешевшими, а по-друге, МВФ
вимагає реформ в обмiн на грошi. Погано те, що за тi грошi, якi дали iнвестори, нiхто
нiчого не вимагає: частина буде витрачена на рефiнансування попереднiх боргiв, щоб
зняти пiкове навантаження, а частина, суто на моє суб’єктивне враження, як i завжди
пiде на якiсь полiтичнi цiлi.

Iван Компан

партнер Kompan Consulting, викладач
Единбурзької бiзнес школи

ПРО КРЕДИТНI СТАВКИ:
Не може Нацбанк наказати всiм банкам видавати кредити пiд 5% – це неможливо.
Тому що для того, щоб видавати кошти пiд 5%, банкам треба залучати кошти пiд
3% – у своїх корпоративних клiєнтiв i клiєнтiв-фiзичних осiб. Чи захочете ви тримати
грошi на депозитi пiд 3%? Мабуть, нi. Тому що iнфляцiя бiльша, ризик нестабiльностi
банкiвської системи вищий. А якщо ви будете знати, що все стабiльно, то, можливо,
вас i 3% задовольнить, i пiд 5% буде кредит. Не можна командно-наказовим методом
сказати «Видавайте кредити дешево». Це так само, як сказати, що гривня має бути
зафiксована на 26,5. Янукович фiксував по 8, Ющенко хотiв по 5. Та ви можете
утримувати її скiльки завгодно, – потiм вона все одно вистрелить.
Валютне законодавство стає бiльш лiберальним, i в цьому напрямку є позитивнi змiни.
I для компанiй, i для фiзичних осiб, громадян України, яким дозволили чеснi грошi
iнвестувати за кордон. Але люди просто не знають i не розумiють, як iнвестувати на
мiжнародних ринках капiталу, для них це terra incognita. Для них набагато ближче
i простiше купити чергову квартиру в новобудовi, а потiм з нею морочитися. Але
тi, хто iнвестував у квартири 5 рокiв тому, з кожної тисячi доларiв втратили бiльше
300 доларiв. Водночас ринок американських цiнних паперiв зростав в середньому на
12,4%. Тобто, якщо 6 рокiв ви так зростаєте, то ваш капiтал подвоюється. От саме для
цього людей треба навчати – як iнвестувати за кордон.
Катерина Рожкова
заступник Голови
Нацiонального Банку України
Банки – це внутрiшнiй iнвестор. I вони
кажуть: «Ми готовi кредитувати, але дайте
нам законодавство, яке буде захищати
нашi права як кредиторiв. Дайте нам Закон
про захист прав кредиторiв, Закон про
банкрутство». Цi закони лежать у Верховнiй
Радi вже бiльше року. Обговорюються
в комiтетах. В нас є 15 серйозних
законопроектiв. Можливо, нам вдасться
пройти хоча б перше читання, щоб зрушити
цей процес з мiсця. Для вiдновлення
кредитування банками це буде просто
чудово.
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Сергiй Нiколайчук
директор Департаменту
монетарної полiтики
Нацiонального Банку України
Ми очiкуємо пiдвищення ставок
в комерцiйних банках як на
депозитнi, так i на кредитнi
кошти для бiзнесу. Водночас,
ми вважаємо, що на обсяги
кредитування це не матиме
суттєвого впливу. Тому що великий
бiзнес бiльше орiєнтується на
зовнiшнє залучення. А для малого
i середнього бiзнесу ставки не
будуть настiльки чутливими до
змiни облiкової ставки.

В Українi представленi всi найбiльшi
банкiвськi групи. Попереднi два роки
основну частку iнвестицiй становили
iнвестицiї в капiтал банкiв. А цього
року ми вже бачимо iнвестицiї в
реальний сектор. Для iнвестора
важливо: 1. стабiльнiсть;
2. розумiння правил гри;
3. юридична захищенiсть iнвестицiй.
Ринок України цiкавий i сьогоднi.
Та серйознi iнвестори поки ще
не вiдчувають себе захищеними
на цьому ринку. Але ми до цього
рухаємося.

REPORT

ВИЙШЛА НА ПРИБУТКОВИЙ РIВЕНЬ

TRUMAN

БАНКIВСЬКА СИСТЕМА

Я оптимiст. Ми бачимо, що
банкiвська система вже почала
кредитувати та вже вийшла
на прибутковий рiвень. Ринок
змiнюється в кращу сторону, вiн
докапiталiзований, вiн лiквiдний.
Стає якiснiшим, ближчим до
клiєнта, технологiчнiшим. Пiдґрунтя
для того, щоб почався активний
розвиток, є, тому що є висока
конкуренцiя.
У всьому свiтi банкiвськi та
фiнансовi системи не є однорiдними.
Вони по-рiзному регулюються та порiзному представленi на ринку. У нас
першi 30 банкiв – це 96% системи.
Так от цi банки є iнновацiйними.
Вони дуже непогано зробили своє
домашнє завдання за перiод кризи:
перебудували свої процеси, доклали
зусиль до покращення IТ-систем.
Я очiкую, що зараз буде дуже
цiкаво. Банки виходять з новими
продуктами та новими опцiями для
клiєнтiв. Є великi банки з iноземним
капiталом, є державнi банки. Дуже
сильно змiнився «Ощадбанк». Звiсно,
його не можна порiвнювати нi за
технологiями, нi за процедурами
зi свiтовими лiдерами. Але його не
впiзнати.
Що стосується розширення
кола установ, за якими
здiйснюватиметься нагляд, то
найбiльший за обсягом та з погляду
значущостi сегмент небанкiвського
фiнансового ринку – це страховi
компанiї. Низка страхових
компанiй використовувалася для
виведення коштiв. Бiльш того, деякi
використовували схеми зi штучного
формування власних резервiв за
рахунок “смiттєвих” цiнних паперiв,

Катерина Рожкова

заступник Голови Нацiонального Банку України
якi нiколи не мали жодних реальних
котувань. Популярним було фiктивне
перестрахування за кордоном.
Тепер є фiнансовий монiторинг.
Це вже оздоровлення страхового
ринку. Коли немає можливостi
здiйснювати незаконнi операцiї,
схема «здувається».
Що б ми як регулятор хотiли
зробити? Ми б хотiли, щоб цей
ринок був дiйсно реальним. Фiнанси,
економiка i страхування одне одного
пiдтримують. Як ми це бачимо?
Завдяки нашiй спiльнiй роботi з
Тiмуром Хромаєвим (Нацiональна
комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку) смiттєвi папери
виведенi з обiгу, результат очистки
банкiвської системи – схемних
банкiв немає, дiючi банки послуг
зi створення штучних резервiв не
здiйснюють.

Я би зараз хотiла, щоб ми разом iз
ринком вiдпрацювали впровадження
останнiх європейських директив
на страховому полi. Сьогоднi ми
страховим компанiям даємо чистий
банкiвський сектор, де вони можуть
розмiщувати свої довгостроковi
резерви. Ломбарди, кредитнi спiлки,
фiнансовi небанкiвськi установи
також можуть кредитувати. Вони
у всьому свiтi пiдлягають бiльш
лiберальному регулюванню, мають
невеликi вимоги до капiталу,
лiквiдностi. I ми плануємо це робити.
Ту частину, яка несе в собi соцiальнi
ризики, будемо регулювати, дамо
рiк на приведення у вiдповiднiсть.
А той сегмент ринку, який не несе
ризикiв для кредиторiв та клiєнтiв з
погляду втрати коштiв, ми, навпаки,
лiбералiзуємо.
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IНВЕСТИЦIЇ
Данило Бiлак

директор Офісу із залучення та пiдтримки iнвестицiй

Iнвестора треба брати за руку i вести. Бо вiн не знає, з
ким зустрiчатися, i як реалiзувати свiй проект у нашому
середовищi. Я сподiваюся, що протягом наступних двох-трьох
мiсяцiв ми будемо мати результат такої роботи – реалiзацiю
проектiв у сферi енергетики, iнфраструктури та агробiзнесу.

класно. Бо вони прямо прийдуть до iснуючих iнвесторiв, а
тi їм розкажуть про низку проблем. Я можу говорити все,
що завгодно. I Прем’єр-мiнiстр може говорити все, що
завгодно. Нам треба мати “happy investors” тут, в Українi.
Ми на цьому зосередились.

Але для цього треба сформувати комфортнi умови для тих
iнвесторiв, що вже є в Українi. Ми не можемо виходити
на зовнiшнi ринки i розповiдати iнвесторам, як у нас

Пiдкреслюю, нам треба створювати iсторичних iнвесторiв –
апостолiв. Якi будуть Євангелiє вiд України проповiдувати
в зовнiшнiй свiт.

Iван Компан

партнер Kompan Consulting, викладач Единбурзької бiзнес школи
Iноземнi iнвестицiї складаються не тiльки з великого
бiзнесу. Це не тiльки «Mittal Steel», не тiльки «BNP
Paribas», чи якiсь великi групи. Це i малий та середнiй
бiзнес. Але бiзнесмену, який звик жити i працювати
за цивiлiзованими правилами в Нiмеччинi, Голландiї
чи деiнде, важко тут розiбратися. Звiсно, завжди є
першопрохiдцi, якi не бояться ризикiв, але бiльшiсть
хочуть спокiйно заробляти. Та Україна – це шалений ризик.
Що цiкавило iнвесторiв ранiше? Робоча сила. Та зараз
тенденцiя така, що замiсть дешевої, неосвiченої,
нестабiльної, iнколи революцiйно-налаштованої робочої
сили легше застосовувати роботiв. Якщо дивитися на
погодинну вартiсть iндустрiальної робочої сили, то у
Нiмеччинi це близько 40 євро, у Польщi – близько

12 євро, у нас, мабуть, це 3 євро на годину. А вартiсть
робота – десь 4 євро, i вона стрiмко знижується. Тому
дешева робоча сила в країнi з нестабiльною соцiальною
ситуацiєю не буде перевагою.
Є ще IT-сфера. Але проривiв, на мою думку, тут не буде.
Бо в країнi без розвитку фундаментальної науки не
можна створювати якiсь новi IТ-технологiї. Можна лише
модернiзовувати те, що вже зроблено десь в Америцi
чи Європi. Та все ж таки розмiстити виробництво в
Українi – це не те ж саме, що розмiстити його десь
в Бангладеш. Тому ми будемо цiкавi для iнвесторiв.
Однак вiкно можливостей зачиняється дуже швидко,
набагато швидше, нiж ще 20 рокiв тому. Ми повиннi
встигнути хоча б однiєю ногою у той останнiй вагон.

Олександр Мiнiн

керiвний партнер адвокатського об’єднання KM Partners
Зараз ми частiше стикаємося з питаннями, якi виникають
не через об’єктивнi обставини, а через штучно створенi
проблеми. Окремi державнi органи працюють “на себе”, на
приватнi iнтереси, а не на державу. Це викликає найбiльше
занепокоєння у наших клiєнтiв. Адже технiчнi проблеми
вирiшуються, а репутацiйнi – боляче б’ють по Українi.
Iнвестор не може прорахувати, яким буде сукупний тягар
проблем, що йому можуть створити. Наприклад, один
голландський iнвестор iде з України. Вiн працює тут 15

рокiв, i навiть заробляє. Але вiн порахував, що заробляє в
Українi 5% загального прибутку, але витрачає тут бiльше
50% особистого часу на вирiшення рiзних кризових питань.
Вiн втомився вiд України. Щоразу очiкує змiн на краще.
Але ж 15 рокiв чекати – це вже забагато.
Генеральний директор однiєї великої компанiї назвав таку
статистику – продажi в Українi становлять 1% вiд усiх
продажiв у Європi, а витрати на PR, GR, вирiшення проблем
– 10%.

Тiмур Бондарєв

керiвний партнер юридичної компанiї Arzinger
Україна повинна вмiти себе продавати. Бо в усьому
свiтi панує конкуренцiя. Iнвестор розглядає Україну
серед 4-5 країн, наприклад, навколо Чорного моря.
I Україна завжди, завжди програвала. Тому що
репутацiя, корупцiя, бюрократiя. Тому що iнформацiя,
яку iнвестори отримують iз закордонних медiа, часто
спонсорованих Росiєю, не вiдповiдає дiйсностi. От
вони навiть i не доїжджають сюди. Часто бувають такi
випадки, коли менi вдається запросити людину сюди
i вона каже: «Вау! Дякую, що мене затягнув. Я думав,
що тут по вулицях ходять озброєнi люди i ведмедi”.
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Проблеми, що зупиняють iноземного iнвестора, для
всiх галузей однаковi: зарегульованiсть, корупцiя,
вiдсутнiсть верховенства права. Сюди би ще додати
вiдсутнiсть комунiкацiйної стратегiї, стратегiї як такої,
i необхiднiсть деполiтизацiї тих сфер, де полiтика
недоречна.
Хочу пiдкреслити, у нас не таке погане законодавство.
Iноземнi колеги це пiдтверджують. Але у нас проблеми
iз повагою до закону.

РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТI
Олег Мiстюк

СЕО Київського iнвестицiйного агентства
Успiх вимiрюється не сумою iнвестицiй, а кiлькiстю
угод. З 2014 року ми уклали їх 26. I 27 програм разом iз
технiчною допомогою, разом iз USAID, DFID, IFC, ЄБРР
та iншими мiжнародними партнерами, були присвяченi
пiдготовцi майбутнiх iнвестицiйних угод. Ми створили
умови для спiвпрацi мiста з приватними iнвесторами,
зокрема в секторi енергетики, медицини, освiти,
комерцiйної нерухомостi та iнформацiйних технологiй.
Практично всi iнфраструктурнi проекти розрахованi
на 10-15 рокiв, а то i на 25. Саме цi термiни є
горизонтом планування для iнвесторiв, i вони можуть
бути абсолютно впевненими, що мiсто збереже свої
стандарти корпоративного управлiння та залишиться
надiйним та фiнансово-спроможним партнером.
З-помiж iнших у 2016-2017 роках ми пiдписали такi
угоди на будiвництво: спортивного комплексу, загальнi

iнвестицiї – 273 млн грн; медичного центру за рахунок
площ Київської мiської клiнiчної лiкарнi №14 – 1 млрд
грн; житлових будинкiв для громадян, якi постраждали
вiд дiяльностi групи компанiй «Елiта-центр» –
225 млн грн.
До речi, є велика рiзниця у пiдходах до укладання
iнвестицiйних угод в Українi та за кордоном.
Спiлкувався з подiбною Київському iнвестагентству
установою, що займається супроводом угод по всiй
Канадi. Вони не повiрили, що у нас вiд iдеї до моменту
укладання угоди проходить 90 днiв. В них – не менше
пiвтора року на один проект.
Реалiзацiя подiбних проектiв зазвичай забирає
дуже багато часу. Але ми маємо створювати посправжньому гiднi умови для iнвестора.

Лi Янг-гу

Надзвичайний i Повноважний Посол Республiки Корея в Українi
У рамках Генерального плану спiльних iнвестпроектiв
корейська сторона визначила 5 прiоритетiв iнвестування в
Україну: агропромисловий сектор, енергетичний сектор, IT,
медична сфера та iнфраструктура У нас є потенцiал i попит.
Але для того, щоб залучити корейського iнвестора сюди, має
бути бiльше спiвробiтництва.
Україна перебуває у категорiї державного ризику (country
risk), тобто немає фiнансової установи, яка би взяла на себе
вiдповiдальнiсть за фiнансування та курацiю iнвестицiйних
проектiв. Це велика проблема. Таким чином, iнвестори беруть
на себе всi ризики при iнвестуваннi. Друга проблема – це
iмiдж України. Ми збираємося боротися проти невидимої
загрози, бо репутацiя невидима. Але сприйняття дуже сильно
впливає на ухвалення рiшень. Треба змiнювати картину у
бiльш привабливий бiк.

Та, незважаючи на це, в нас є багато перспективних проектiв.
Я знаю, що велика корейська компанiя, яка виробляє
сiльськогосподарську технiку, хоче зайти на український
ринок. I компанiя, яка має справу з бiодизелем, вже працює
в Українi. Нещодавно корейська свiтова компанiя, яка
виробляє стоматологiчне обладнання, вiдкрила свiй офiс
в Українi. Корейська IТ-компанiя майже готова вiдкритися
в Києвi. Вони хочуть запросити до роботи близько 300-400
українських фахiвцiв з iнформацiйних технологiй. Корейська
консалтингова агенцiя також готова вiдкритися тут, щоб
допомогти корейським компанiям реалiзовувати перспективнi
проекти в Українi. Це буде бiльше схоже на офiс зв’язку.
Є ще один потенцiйний iнвестор – компанiя, що виробляє
автомобiльнi запчастини. Генеральний директор зачарований
потенцiалом України i планує перемiстити виробництво сюди.
Вони вже навiть знайшли мiсце розташування.

Лю Цзюнь

Радник з торговельно-економiчних питань Посольства КНР в Українi
На рiзних форумах нам часто доводиться чути вiд
українцiв, що Китай торгує з Україною, але не iнвестує.
Це не так. Насправдi, реальнi китайськi iнвестори не
люблять публiчно оголошувати про свою дiяльнiсть на

телебаченнi, щоб просувати себе. Так вiдбувається, тому
що люди бояться несподiваного тиску. Як вiдомо, ринок
не повнiстю органiзований. I китайськi, i захiднi iнвестори
мають певнi побоювання щодо українського ринку.

Петро Матiяшек

заступник директора Офісу із залучення та пiдтримки iнвестицiй
Протягом цього року, за допомогою роботи Офiсу вдалося
залучити близько $ 650 млн. До кiнця року очiкуємо
дiйти до $ 1 млрд. А у 2018 роцi – ще бiльше. Усi проекти
перебувають на рiзних стадiях. Ми не розголошуємо
iнформацiю про iнвестицiї тих чи iнших компанiй. Але iнтерес
проявляють усi регiони: Азiя, Пiвнiчна Америка, Європа.
Автомобiльний виробник Skoda розглядає Україну для
того, щоб створити тут повноцiнну лiнiю збирання певних
моделей. Ми допомагаємо в цьому процесi вже близько 6

мiсяцiв. Але рiшення поки немає, тому що є iншi країни, якi
поряд з Україною змагаються за iнвестицiї; також необхiдно
врахувати питання розвитку свiтового, регiонального ринку
продажу автомобiлiв.
Це закономiрнi речi. Затягування вiдбуваються не через
Україну. Рiшення на сотнi мiльйонiв доларiв нiколи не
ухвалюються легко. Треба враховувати стан глобальної
економiки та конкуренцiю на ринках.

9

10

REPORT
TRUMAN

ЕНЕРГЕТИКА
ЄВРОIНТЕГРАЦIЯ ТА ПОПУЛIЗМ
2019 року закiнчується контракт України з ПАТ «Газпром» на транзит газу до Європи. В таких умовах питання подальшого функцiонування
української газотранспортної системи набуває чи не найбiльшої гостроти. Збереження транзиту росiйського газу територiєю України
значною мiрою залежатиме вiд успiху в протидiї побудовi «Пiвнiчного потоку-2». Нинi уряд та бiзнес розглядають декiлька варiантiв
використання та розвитку ГТС. Один з основних – iнтеграцiя в європейську газотранспортну систему у виглядi великого хабу.
Однiєю з головних умов успiху в цьому напрямi є збiльшення власного видобутку газу. Найкращий варiант – залучення iнвесторiв за
угодою про розподiл продукцiї, де країна була б партнером бiзнесу. Iнвесторам бракує стимулiв заходити на український ринок. Це
пов’язано з закритою геологiчною iнформацiєю, високою рентною платою, нестабiльним податковим режимом та постiйними змiнами в
законодавствi.
Ще одним стимулом для iнвесторiв могла б стати приватизацiя. Найбiльший iнтерес в цьому сенсi становлять НАК «Нафтогаз України»
та його дочiрнi компанiї. Сьогоднi менеджмент Нафтогазу цiлеспрямовано рухається в напрямку анбандлiнгу та подальшої приватизацiї
компанiї. Водночас її юристи досить успiшно обстоюють свою позицiю у спорi з Газпромом у Стокгольмському арбiтражi. В Гаазi
розглядають позов Нафтогазу до Росiйської Федерацiї з приводу збиткiв вiд втрати кримських активiв компанiї. Рiшення в спорi очiкують
2018-го.
Тим часом Україна майже втратила можливiсть використати китайський кредит, що мiг бути найбiльшою i найдешевшою позикою в
секторi енергетики за всю iсторiю країни. Кредитну угоду пiдписано ще 2012-го, але вибiрки кредитних грошей так i не розпочали, хоча
$3,656 млрд досi зарезервовано Державним банком розвитку Китаю для України.
Електроенергетика в Українi також має визначити вектор подальшого розвитку. Нещодавно НЕК «Укренерго» пiдписала угоду про надання
аварiйної взаємодопомоги з ДПО «Бiленерго», що передбачає вiдновлення електропостачання мiж Україною та Республiкою Бiлорусь.
Мiж тим ми нацiленi на iнтеграцiю до європейської енергетичної системи. Цей крок зробить країну рiвноправним гравцем європейського
ринку й допоможе залучати в енергетику нових iнвесторiв.
Загалом енергетика була й залишається найбiльш капiталомiстким сектором економiки України. Проте полiтичний популiзм не дає
їй розвиватися належним чином. Полiтичнi суперечностi гальмують важливi процеси реформування галузi. Як пiдсумок, немає анi
iнвесторiв, анi грошей, анi розвитку. Чи змiниться ситуацiя наступного року, залежить вiд того, чи зможуть стейкхолдери домовитися й
поставити iнтереси країни на перше мiсце.
Цi та iншi нагальнi питання енергетичного сектору прокоментували заступник Мiнiстра енергетики Наталiя Бойко, заступник голови
Комiтету з питань паливно-енергетичного комплексу ВРУ, народний депутат Ольга Бєлькова, голова правлiння НАК «Нафтогаз України»
Андрiй Коболєв, генеральний директор компанiї «Вуглесинтезгаз» Андрiй Супрун, менеджер комiтетiв Європейської Бiзнес Асоцiацiї Iгор
Гоцик, президент Центру глобалiстики «Стратегiя XXI» Михайло Гончар та старший партнер юридичної компанiї Asters Армен Хачатурян.
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ВИКЛИК –

ЦЕ ЗАВЖДИ
МОЖЛИВІСТЬ!
Чому в Українi досi нiхто не збудував
великого НПЗ?
Бо немає жодного достатньо крутого бiзнесмена,
який погодився б у це вплутатися. Потреба є,
потенцiал дуже високий: примiром, вiдновити
роботу Одеського НПЗ. Якщо такий бiзнесмен
з адекватною бiзнес-моделлю i готовнiстю до
ризикiв прийде в уряд, його на руках внесуть на
об’єкт i скажуть: «Роби!». Але де зараз тi, хто може
собi дозволити такi великi проекти?!
Багато ризикiв?
Якби я, як ранiше, консультувала бiзнес, мої
консультацiї щодо України були б скептичними. З
одного боку, челендж – це завжди можливiсть, але
водночас не виключаю, що я б навiть розглядала
якiсь iншi регiони. Та будучи на своїй посадi, я бачу
внутрiшнi процеси, нашу «кухню» i чiтко розумiю,
наскiльки нам потрiбен iнвестор, який зайде i
реалiзує суперуспiшний проект. Щоб це можна
було показувати як вiтрину, як «success story»,
адже вартий уваги великий проект пiдтримають
усi. Я зустрiчаюся майже з усiма серйозними
iнвесторами i розумiю: якщо бiзнес знає, до кого
йти по пiдтримку i справдi хоче реалiзувати проект,
то все вийде.

Наталiя Бойко

заступник Мiнiстра енергетики
та вугiльної промисловостi України
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Умовно кажучи, Ви – та людина, яку iнвестору
потрiбно знати в Кабмiнi, до кого йти?
Я готова допомагати будь-якому iнвесторовi, якщо
це не створений напередоднi ввечерi офшор, а
серйозна компанiя з грошима, технологiями та
бажанням зайти на український ринок. Якщо я
розумiю, що є якась проблема i я можу допомогти її
розв’язати, то намагаюся допомогти. Я знаю, що є
реальнi речi, якi саме я повинна сказати iнвестору,
щоб вiн нам довiряв. Нормальною англiйською
мовою, з усмiшкою на обличчi, в пристойному
костюмi. Це не завжди позитивнi речi, проте
конкретнi й правдивi. З решти питань у нього мають
бути свої консультанти. Якщо вони консультують
iнвестора недостатньо ґрунтовно, то халтурять.

Я мрiю реалiзувати угоду про розподiл продукцiї (PSA). Це
крутий механiзм, значно зручнiший за звичайну лiцензiю для
всiх договiрних сторiн. Бо тут твiй партнер – держава. I держава
могла б проявити себе в такiй угодi вiдповiдальною стороною.
Я дуже хочу, щоб у нас була можливiсть втiлити себе в такому
механiзмi. Я чекаю на компанiю, якiй би сказала: «Зробiмо
реально крутий PSA!». Я об’єктивно оцiнюю ситуацiю i розумiю,
що мейджор нинi не зайде. Це буде хтось дрiбнiший, гнучкiший,
з нижчими витратами та апетитом до ризику. Втiлення такого
проекту стане реальним свiдченням того, що все добре, що все
рухається. Це як успiшна приватизацiя Центренерго. Коли вона
вiдбудеться, ми скажемо: «Хлопцi, у нас реально все круто». А
поки в нас все непогано, але не круто. Та ми активно працюємо.

На мою думку, якщо ми не iнтегруємося в ENTSO-E i не
запрацюємо, як частина iнфраструктури i ринку, то нiколи
не досягнемо потрiбного рiвня безпеки. Нашi компанiї, що
працюють всерединi України, – це одне. Це важливо. I ринок, який
треба крок за кроком вибудувати, дасть вiдчутнi результати. Але
ми можемо бiльше. Ми повиннi виходити на ринок ЄС та мати
змогу бути частиною енергосистеми i ринкових вiдносин з ЄС.

Якщо говорити про ГТС, чи можливе використання
«труби», крiм транзиту газу з Росiї?
Усiєї системи – практично нi. Теоретично з точки зору транзиту i
поставок для України… Ось Туркменiстан колись продавав нам
свiй газ. Та все одно тут має бути зелене свiтло вiд Росiї. Якщо
ми скажемо, що з нею нiчого не вийде i вибудуємо нашу ГТС
орiєнтованою тiльки на європейський газовий ринок, все одно
користуватимемо лише частину iнфраструктури. А щоб усю ГТС
– такого не буде. Нинi є кiлька глобальних процесiв. Примiром,
ми здiйснюємо оцiнювання всiх газових сховищ, зафiксували в
новiй стратегiї перенесення точок облiку газу на кордон Росiї
з Україною, боремося за наш транзит i воюємо з «Пiвнiчним
потоком-2» та iншими полiтичними газовими iнiцiативами РФ.
З цього питання маємо спiльну iз МЗС та Нафтогазом позицiю.
Хiба норми Угоди про асоцiацiю не передбачають
дiалогу? Євросоюз не запитує: «А як там Україна? Чи не
турбує «Пiвнiчний потiк-2»?
Ми ведемо постiйний дiалог, але кожна країна ЄС думає
насамперед про власнi iнтереси. Коли ми їздили в Брюссель на
консультацiю з OPAL щодо збiльшення пропускної спроможностi,
то поцiкавилися: «Чому не запитали нас? Ви ж розумiєте, що це
матиме вплив?». На що вони вiдповiли: «У нас чiтко прописано
порядок i, в принципi, ми навiть не всi нашi країни запитуємо,
а ви кажете «вас». Їхня бюрократична система дає чiтку логiку,
кого, про що i коли запитувати, як ухвалювати рiшення. В нас є
дiалог, є позитивнi змiни, але це дуже ювелiрний процес.
Ось, скажiмо, ще один iнструмент (окрiм Асоцiацiї) – угода з
Енергетичним спiвтовариством. Нинi вносять змiни до базового
Договору про приєднання до Енергетичного спiвтовариства.
Розумiючи, що на нас хочуть навiсити бiльше зобов’язань, ми
боремося за те, щоб отримати ширшу вигоду, можливiсть
обстоювати свої iнтереси i механiзми додаткових гарантiй. Iнколи
навiть ставимо ЄС, як переговiрника, у незручне становище.
Примiром, щодо використання стратегiчної iнфраструктури ми
вважаємо, що не можемо бути країною, яка просто отримає
рiшення з Брюсселя. Ми повиннi брати участь в його ухваленнi,
ми маємо сильну позицiю i чiтку лiнiю аргументацiї.

А не орiєнтуватися на переток лише з Бiлоруссю...
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А щодо електроенергетики? На якому етапi iнтеграцiя з ЄС?
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На яких умовах має зайти великий iнвестор?

Бiлорусь пiдписала «свiжу» угоду про аварiйну допомогу мiж
нашими енергосистемами. Ну, здавалося б, невеликий переток.
Але в ситуацiї, коли нам якось вiдмовили в наданнi аварiйної
допомоги, хоча ми мали чiтку угоду з «iншою країною», ми
зрозумiли: в таку мить Бiлорусь – важливий чинник. Та якщо
ми йдемо на європейський ринок, то мусимо на одному з етапiв
балансувати себе самi. Такими є зобов’язання згiдно з угодою
з ENTSO-E. Мiж iншим, для України це другий процес iнтеграцiї
i демонстративної прозоростi енергетичної iнфраструктури.
Перший реалiзовано в жовтнi 2014-го – наш оператор ГТС
приєднався до ENTSO-G. I ми одразу вiдчули результати.
Якi неекономiчнi чинники заважають розвитку
найперспективнiшого сектору української економiки?
Гарне питання. Як на мене, це, напевно, високий ступiнь
заполiтизованостi найперспективнiшого сектору української
економiки. А ще, недооцiненiсть тих комплементарних ефектiв,
що їх можуть дати iнвестицiї в енергетичну галузь. Найчастiше
з ланцюжка ухвалення рiшень випадають важливi економiчнi
принципи. Я розумiю, що сказати людям: так, коли ми вийдемо
на ринок, електроенергiя на першому етапi, можливо, стане
дорожчою, потiм, можливо, подешевшає, але спочатку
подорожчає – в цьому стiльки рiзних «можливо»! А всi хочуть
свiй «долар по 8» i хочуть його просто зараз.

Ольга Бєлькова

народний депутат, заступник голови Комiтету ВРУ
з питань паливно-енергетичного комплексу
Усi проблеми на ринках Кабiнет Мiнiстрiв України
та регулятор сьогоднi «закривають» за рахунок
державних компанiй. Але ми з вами, як акцiонери
цих компанiй, теж маємо iнтерес у тому, щоб вони
максимiзували свою цiннiсть. А це неможливо без
усунення полiтичного впливу на керування ними.
Якщо полiтики перед кожними виборами в гонитвi
за голосами наказуватимуть, що державним
компанiям робити i яким чином прикривати
проблеми на ринку, то цi компанiї нiколи не зможуть
конкурувати на рiвних з приватними.

Коли цi процеси завершаться, яких змiн чекати?
Прийдуть iнвестицiї? Повернеться Shell?
У всiх буде чiтке розумiння, що ми живемо за тими ж правилами,
що й Європа. Ми станемо частиною європейського ринку.
Станемо зрозумiлими. Менi не подобається, коли Україну
вважають виключно об’єктом ризику. I я радiю, коли ми стаємо
суб’єктом, для якого оцiнюють всi ризики. Нинi в нас своєрiдний
перехiдний перiод мiж об’єктом та суб’єктом. Україна повинна
стати зрозумiлим партнером для всiх країн ЄС, i не лише в
енергетицi. Результат має зiграти в комплексi.
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Армен Хачатурян

старший партнер
юридичної компанiї Asters
У разi припинення транзиту газу з Росiї
ключову роль в роботi української ГТС
посядуть нашi газовi сховища. На кордонi з
ЄС розташовано сховища об’ємом 25 млрд
куб м. Вони дають змогу постачати газ з однiєї
точки до шести країн Євросоюзу. Можливо,
вони стануть основою для створення
газового хабу для країн Схiдної Європи.
Вже кiлька рокiв тривають переговори щодо
такого хабу з Польщею.
Україна йде до створення режиму, що є
сприятливим для користування газовими
сховищами. З 2017-го є можливiсть
використовувати їх в режимi «митного
складу» й таким чином зберiгати
нерозмитнений газ до 3 рокiв. Ресурс газових
сховищ для цього становить 14 млрд куб м.
Режим «митного складу» запрацював у
вереснi i вже понад 16 компанiй здiйснили
тестове закачування газу в сховища.

Також потрiбнi спiльнi дiї з країнами ЄС, де
тривають активнi дискусiї щодо майбутнього
«Пiвнiчного потоку-2». Небезпека в тiм,
що Росiя iнвестує величезнi кошти не
лише в будiвництво трубопроводу, а й у
лобiювання своїх iнтересiв у ЄС та США. З
огляду на те, що транзитний контракт мiж
Газпромом i Нафтогазом завершується
в 2019-му, Україна за пiдтримки ЄС має
починати переговори з Газпромом щодо
укладення нової транзитної угоди на
умовах перенесення точки постачання газу
в Європу на наш схiдний кордон. Якщо це
буде реалiзовано, Росiя бiльше не зможе
посилатися на ненадiйнiсть постачання через
Україну. Нашi позицiї ще бiльше змiцняться
в разi залучення iноземного партнера для
українського оператора ГТС, що нинi активно
обговорюють.

Г Т С:

ЖИТТЯ
ПIСЛЯ
ГАЗПРОМУ

Традицiйна українсько-росiйська спiвпраця в газовiй галузi зазнала деформацiї.
В частинi iмпорту газу її припинено 25 листопада 2015 року. Термiн дiї транзитної
угоди з ПАТ «Газпром» завершується 2019-го. Що чекає українську ГТС?

Ольга Бєлькова
Андрiй Коболєв

голова правлiння
НАК «Нафтогаз України»
Приватизацiя оператора «Магiстральнi
газопроводи України» i приватизацiя
ГТС – рiзнi речi, яких не варто плутати.
ГТС є i залишиться власнiстю держави за
будь-якого сценарiю анбандлiнгу. Вона
не належить Укртрансгазу i так само не
належатиме новому оператору. Йдеться про
можливiсть продажу захiдному партнеру чи
партнерам акцiй нового оператора, що нiяк
не змiнить права власностi на ГТС. Нафтогаз
виступає за участь iноземного партнера
в керуваннi ГТС через володiння пакетом
акцiй нового оператора, а не за виведення
ГТС з державної власностi, як це подають
нашi опоненти. Залучення потужного
європейського партнера до керування
оператором ГТС є однiєю з найважливiших
умов для збереження транзиту Україною. Цю
позицiю подiляють i в Єврокомiсiї.
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народний депутат,
заступник голови
Комiтету ВРУ з питань
паливно-енергетичного
комплексу
Газотранспортний хаб – це українська мрiя.
Вона стане реальнiстю, якщо нам вдасться
повнiстю
лiбералiзувати
внутрiшнiй
газовий ринок, зберегти транзит Україною
росiйського газу, збiльшити власне
видобування й усунути монопольне
становище компанiй, якi мають до цього
стосунок. Реформа НАК «Нафтогаз
України», лiбералiзацiя цiн, вiдокремлення
функцiї транспортування i залучення
євроатлантичних партнерiв до оперування
ГТС та сховищами є кроками, якi ведуть
нас до того, щоб Україна стала газовим
хабом. Але ми маємо демонструвати
верховенство права i цiлковитий перехiд
до ринкових умов, як у розвинених країнах
Європи.

Михайло Гончар

президент Центру глобалiстики
«Стратегiя XXI», експерт з питань
енергетичної безпеки
Є три базовi сценарiї.
Перший: Спiвпраця збережеться в
наявному форматi на кiлька рокiв пiсля
2019-го.
Навiть якщо Газпром збудує «Пiвнiчний
потiк-2», «Турецький потiк», то все
одно не встигне виконати обсягiв
пусконалагоджувальних, випробувальних
робiт, перш нiж газогони вийдуть на
повну проектну потужнiсть. Україна,
звiсно, могла б обрати тверду позицiю не
пiдписувати тимчасового контракту, аж
доки Газпром та його європейськi партнери
не гарантуватимуть, що пiсля введення в
експлуатацiю «Пiвнiчного потоку-2» через
українську ГТС зберiгатиметься, примiром,
40-60 млрд куб м транзиту на рiк.
Другий: Вiдносини з РФ у транзитнiй
царинi не збережуться, а з Європою не
встановляться.
Пiсля будiвництва росiйських обхiдних
газогонiв європейським компанiям не буде
сенсу мати справу з нами. Ймовiрнiсть
такого сценарiю – 50/50. Бо є декiлька
чинникiв, що можуть вплинути на ситуацiю.
Головний з них – чи взагалi вiдбудеться
«Пiвнiчний потiк-2». З’явився чинник
американських санкцiй, у яких прописано
росiйський проект. Плюс позицiя Данiї,
яка хоче доповнити своє законодавство
позицiєю про те, що не лише екологiчне
узгодження, а й нацiональну безпеку
потрiбно враховувати пiд час реалiзацiї
подiбних проектiв.
Третiй: Часткове використання
ГТС України у варiантi її рекомпозицiї.
Це означає, що ГТС України
використовуватимуть не на наявну
потужнiсть, а лише частково. Основний
транзитний напрямок сьогоднi – маршрут
Уренгой-Помари-Ужгород (на дiлянцi вiд
компресорної станцiї Суджа з росiйського
боку кордону до Ужгорода) з обсягом
транзиту близько 30 млрд куб м. Цей
маршрут зацiкавив двi європейськi
компанiї – словацьку Eustream та
iталiйську SNAM: можливе створення
окремого оператора за участi цих компанiй
та українського представника. Оператор
вiзьме в лiзинг зазначений напрямок
української ГТС i використовуватиме його
для транзиту росiйського газу.
За будь-яким зi сценарiїв, використання
повної транзитної потужностi української
ГТС та системи ПСГ не передбачено.
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НАФТОГАЗI

TRUMAN

СИТУАЦIЯ У

ТА ПОТРЕБА ПIДВИЩЕННЯ ТАРИФIВ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Андрiй Коболєв

голова правлiння НАК «Нафтогаз України»

ПРО СУДИ З ГАЗПРОМОМ
ТА РОСIЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦIЄЮ
Стокгольмський арбiтраж завершив розгляд справ
стосовно купiвлi-продажу i транзиту природного
газу. Нинi ми чекаємо ухвалення остаточних рiшень
в обох справах. Вже можемо констатувати, що
Нафтогаз домiгся скасування несправедливого
принципу «бери або плати», за яким компанiя
мусила б заплатити 44 млрд доларiв за неспожитий
газ, а також ретроактивного перегляду цiни
на закупленi за контрактом обсяги. Позитивне
рiшення у транзитнiй справi дасть змогу новому
оператору ГТС стати повноцiнною частиною
європейського газового ринку та працювати за
економiчно обґрунтованими тарифами. Крiм того,
це iстотно спростить переговори з потенцiйними
захiдними партнерами, залучення яких є важливим
для збереження транзиту пiсля 2019 року.
Щодо суду в Гаазi варто уточнити: в цiй справi
Нафтогаз позивається не до Газпрому, а до
Росiйської Федерацiї. НАК «Нафтогаз України»
та шiсть компанiй з групи Нафтогаз подали до
трибуналу при Постiйнiй палатi Третейського Суду
в Гаазi позовну заяву про вiдшкодування збиткiв,
яких завдало незаконне захоплення Росiйською
Федерацiєю активiв групи в АР Крим. Збитки групи
Нафтогаз внаслiдок окупацiї Криму на цей час
експерти оцiнюють у близько 5 млрд доларiв.
Винесення трибуналом рiшення
заплановано до кiнця 2018 року.
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справi

Припинення роботи наглядової
ради може ускладнити залучення
кредитiв на закупiвлю газу та
фiнансування iнвестицiйних
проектiв групи, а також вплинути
на позицiї компанiї у мiжнародних
судах. Мiжнароднi партнери
України висловлюють стурбованiсть
щодо просування реформи
газового ринку, виконання Україною
плану реформи корпоративного
управлiння в Нафтогазi та
зобов’язань за програмою МВФ.
Ця ситуацiя може зашкодити
iнтересам України не лише в
питаннi енергетики, а й у ширшому
контекстi.
Для вiдновлення дiєздатностi
наглядової ради, потрiбно зробити
чотири кроки.
По-перше, у повнiй вiдповiдностi
до рекомендацiй МВФ, ЄБРР
та iнших захiдних партнерiв
завершити запровадження плану
корпоративного управлiння
Нафтогазом у повному обсязi.

Результатом цього має стати
передача визначених планом
управлiнських повноважень вiд
уряду до керiвних органiв компанiї.
Другим важливим кроком є
деполiтизацiя цiни на газ. Нафтогаз
готовий пiдтримати оприлюдненi
пропозицiї МВФ, Секретарiату
енергетичного спiвтовариства
та Свiтового банку або
Антимонопольного комiтету України
щодо встановлення об’єктивних
ринкових орiєнтирiв для визначення
регульованої цiни.
По-третє, треба якнайшвидше
провести прозорий конкурс для
формування нового складу
наглядової ради Нафтогазу.
I головне: уряд має затвердити
стратегiю розвитку компанiї, що
дасть її головному акцiонеру –
народу України – вiдповiдi щодо
завдань та функцiй оновленого
Нафтогазу.

Iгор Гоцик

менеджер комiтетiв
Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Пiдвищення цiни на природний
газ до ринкового рiвня дало змогу
помiтно скоротити корупцiю в цьому
секторi. Тому цей крок безумовно
є позитивним, хоча такi цiни i є
iстотними для виробникiв продукцiї.
Кабiнет Мiнiстрiв ухвалив постанову,
якою зобов’язується iндексувати,
тобто пiдвищувати, цiни на газ
вiдповiдно до рiвня iнфляцiї.
Зокрема, має бути пiдвищення
на 18%, про що каже й МВФ. Але

поки цього не вiдбувається i, по
сутi, Кабмiн не виконує свого ж
рiшення, власної обiцянки. Це
досить полiтичне питання, але ми
представляємо бiзнес, i для бiзнесу
це рiшення є зрозумiлим. Iнша рiч,
є проблеми на газовому ринку, якi
треба розв’язувати: це i анбандлiнг
Нафтогазу вiдповiдно до Третього
енергетичного пакету Євросоюзу,
i технiчнi моменти, над якими ми
працюємо.
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Андрiй Супрун

генеральний директор компанiї
«Вуглесинтезгаз»

КИТАЙСЬКИЙ
ЧОМУ УКРАЇНА
КРЕДИТ
НЕ ВИКОРИСТОВУЄ СВОГО ШАНСУ?
З чим пов’язана вiдмова Банку розвитку Китаю
подовжувати чинну кредитну угоду з Нафтогазом?
Варто розумiти, що Банк розвитку Китаю – це надвелика фiнансова
iнституцiя з активами близько 3 трлн доларiв, що фiнансово
забезпечує виконання стратегiчних завдань китайської держави.
Вiдповiдно, з полiтичної точки зору, для китайської сторони дуже
чутливим є питання належної державної пiдтримки проектiв та
їхньої важливостi для країни-реципiєнта. Вони дали зрозумiти: для
ухвалення рiшення працювати з Україною, з Нафтогазом, потрiбно,
щоб українська сторона остаточно визначилася. Вже був момент,
коли Україна пропустила термiн подання заявок на кредити.
Китайський банк подовжував його двiчi, а нашi державнi органи в
нього так i не вклалися.
Вже й не йшлося про проекти в множинi. Бо тi проекти Нафтогазу,
якi вiн запропонував мiнiстерствам i уряду, в останнiй рiк звели
нанiвець. З чотирьох залишився один – купiвля парку бурового
обладнання для Укргазвидобування. Йдеться про пiвтора десятка
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установок, якi пропонували придбати коштом Державного банку
розвитку Китаю для Укргазвидобування, щоб компанiя могла
виконувати свою Програму-2020 i нарощувати видобуток. Бо
наявне устаткування не витримує жодної критики.
На всiх нарадах, де я був присутнiй, була позицiя i Прем’єр-мiнiстра, i
Мiненерго, i Мiнекономiки, що вони цi проекти Нафтогазу узгодять.
Але коли Нафтогаз (як це передбачено нашим iнвестицiйним
законодавством та умовами Кредитної угоди) офiцiйно звернувся
щодо узгодження документiв у Банк, мiнiстерства почали зволiкати.
Листи лежали по кiлька мiсяцiв, скликали наради, Нафтогаз писав
їх повторно з проханням розглянути, погодити.
Якби це був суто комерцiйний кредит пiд власне забезпечення
Нафтогазу, без державної гарантiї, такої проблеми не було б. А
позаяк 2012-го Мiнфiн уклав гарантiйну угоду з Банком розвитку
КНР i Законом про бюджет на 2012 рiк парламент проголосував за
згоду надати цю гарантiю (та ще й за iншими напрямами), ми мали
дотримуватися певних внутрiшнiх державних процедур.

REPORT
Угоду укладали 2012 року в умовах iншої полiтичної та економiчної
ситуацiї. Але це не має значення, бо це чинна угода, пiдпорядкована
праву Англiї. Стандартний кредитний договiр, а не якийсь
корупцiйний, токсичний. Нам дають доступ до кредитних коштiв
пiд державну гарантiю. Тобто обирайте проекти, узгоджуйте їх,
подавайте на розгляд Банку, отримуйте грошi – фiнансуйте!
Будуйте, створюйте.
Спочатку представники Мiнфiну говорили, що є дешевшi грошi,
але за цей час нiчого не запропонували. Потiм була довга iсторiя
з Мiнекономiки: ми мали переконати в економiчнiй доцiльностi
наших проектiв. При тому, що попередньо їх було узгоджено з
усiма мiнiстерствами на низцi мiжвiдомчих нарад. Вiдтак ми ще
готували пакет складної документацiї. А потiм в Мiнекономiки
зайняло десь бiльше року, щоб за чинною процедурою дати
Нафтогазу погодження у виглядi позитивного економiчного
висновку. Його дали на три з чотирьох проектних пропозицiй
Нафтогазу.

Якi альтернативи китайському кредиту розглядають
на придбання парку бурового обладнання для
Укргазвидобування?
Життя триває. Нафтогаз i Укргазвидобування все одно шукатимуть
можливостей придбати це обладнання – чи то кредитним коштом,
чи то на умовах вiдкладених платежiв виробникам. Але за
пiвтора року вiдбулося чимало перемовин i поки, на жаль, нiхто
не дає позики на такий тривалий перiод. Виробники пропонують
щонайбiльше п’ять рокiв, а не п’ятнадцять, як Банк розвитку
Китаю. Крiм того, кошти для виробникiв дорожчi. Банально через
те, що немає державної гарантiї.

TRUMAN

У цьому цiннiсть китайського кредиту?
Що це дешевi кошти?

Позаяк метою створення Вуглесинтезгазу була реалiзацiя
проектiв пiд китайський кредит, яким буде майбутнє
компанiї?

Були питання щодо цiльового
призначення держгарантiй?

Так, нашим завданням було забезпечити для Нафтогазу й уряду
так званий development проектiв: проектнi рiшення, передпроектну
документацiю, пiдготовку до оформлення земельних дiлянок,
технiчнi розрахунки. Це велика копiтка робота. Всi матерiали
ми передали в Нафтогаз, нашiй материнськiй компанiї. Вони
чекатимуть свого часу.

Ще на початку 2015-го Україна офiцiйно повiдомила Банку
розвитку Китаю та Мiнiстерству комерцiї КНР (воно є куратором
цiєї кредитної лiнiї), що в державi змiнилася ситуацiя: i в
енергетицi, i в полiтицi, i в економiцi. Українська сторона заявила:
попереднi проекти стали неактуальнi, ми хочемо запропонувати
iншi. Китайськi партнери вiдповiли готовнiстю працювати в нових
умовах.

Якщо говорити про плани, то це вирiшувати Нафтогазу як
власнику Вуглесинтезгазу. Наша команда має досвiд, технiчнi
знання, напрацювання, контакти. Ми здiйснювали development
проектiв у галузях енергоефективностi й енергогенерацiї. Нашi
професiонали одними з перших в Українi запускали проекти з
вiтрової енергогенерацiї, починаючи з iдеї, закiнчуючи запуском
вiтрових електростанцiй з пiдключенням їх до мережi.

Тодi здавалося, що змiнити цiльове призначення вже виданої
держгарантiї не буде великою проблемою, потрiбно лише
переголосувати змiни в парламентi. Адже є лiмiт позики 3,6 млрд
доларiв, вже зарезервований у бюджетi пiд старi проекти. Є
певна процедура: Кабмiн, як суб’єкт законодавчої iнiцiативи, мав
запропонувати змiни до Закону про держбюджет, щоб переглянути
цiльове призначення гарантiї i спрямувати цi кошти не на
газифiкацiю вугiлля, а, примiром, на проекти з енергоефективностi
чи збiльшення видобутку вуглеводнiв. Були численнi урядовi
наради, але, зрештою, для цього так нiчого й не зробили.

Щодо енергоефективностi, ми брали активну участь у розробцi
Нафтогазом проекту безкоштовної замiни котлiв незаможним
людям з поверненням витрачених грошей коштом частини
субсидiй, якi вони отримують. Ми вже можемо запропонувати
дiючу модель, яку, пiсля вiдповiдного рiшення держави, треба
лише масштабувати.

Наразi спiвпрацю Нафтогазу
з Банком розвитку Китаю припинено.
Чи може Китай розцiнити цей конкретний приклад
як вияв неготовностi
української сторони до спiвпрацi?
Причому не лише в енергетичнiй галузi.
Цiлком правильно. Це найбiльша позика в енергетицi в iсторiї
України, що була нам доступна з 2012 року. З кредитної практики,
за резервування коштiв, а це 3,6 млрд доларiв, стягують плату.
Тут такого не було, як i страховки, яку зазвичай платять майже
за всiма зовнiшнiми позиками (примiром, американських чи
нiмецьких банкiв).
Ми цим доступним кредитним iнструментом, на жаль, не
скористалися. Така ситуацiя – лакмусовий папiрець для Китаю щодо
потенцiї нашої сторони. I ситуацiя з цим кредитом не єдина.
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ВИДОБУТОК ГАЗУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Iгор Гоцик

менеджер комiтетiв Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Є затверджена урядом програма до 2020 року зi збiльшення
власного видобутку природного газу. Укргазвидобування, ДТЕК,
НАК «Нафтогаз України», iноземнi iнвестори працюють на цьому
ринку. Але ми не бачимо чiткої послiдовної пiдтримки держави у
газовидобуваннi.
По-перше, має бути стимулювання розвитку нових свердловин i бiльш
прийнятний податковий режим для цього. По-друге, ставки ренти
на видобування природного газу та газового конденсату. Iноземнi
iнвестори будуть готовi вкладати кошти в Україну, розвивати новi
дiлянки, новi свердловини, коли вiдчуватимуть державну пiдтримку.
Щоб змiнити ситуацiю, ми пропонуємо конкретнi iнiцiативи. Дуже
важливим є питання доступу до геологiчної iнформацiї. Спiльно з
Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України ми близько
мiсяця тому представили змiни до геологiчного законодавства.
Iдея, яку ми розвиваємо i пiдтримуємо вже багато рокiв, – розробка
нового кодексу про надра, що стимулюватиме гравцiв ринку
збiльшити видобуток газу.
По-друге, – це законопроекти у Верховнiй Радi щодо пiдтримки
газовидобувного сектору: i податковий аспект, i стимулювання
розвитку, i бурiння нових свердловин.

Армен Хачатурян

старший партнер юридичної компанiї Asters
Чимало гравцiв ринку вважають, що рiвень видобування в Українi
зростатиме за умови стабiльного податкового режиму. Примiром, у
2015-2016 роках збiльшення рентних ставок негативно вплинуло на
роботу нафтогазової галузi. Нинi є низка законодавчих iнiцiатив, що
передбачають запровадження стимулюючої ставки рентної плати в
розмiрi 12% для нових свердловин. Також можна було б зафiксувати
її дiю i захистити iнвесторiв вiд негативних змiн у законодавствi.
Подiбну концепцiю передбачено в законодавствi, яке регулює угоди
про розподiл продукцiї – на разi найбiльш гнучку й привабливу
форму залучення iнвестицiй в український газовидобувний сектор.
Україна має одне з найкращих законодавств у свiтi, що стосується
угод про розподiл продукцiї. Вже вiдомi плани проведення в
найближчому майбутньому конкурсiв щодо укладання угод про
розподiл продукцiї по кiлькох великих дiлянках.
Стосовно реалiзацiї Концепцiї розвитку газовидобувної галузi в
частинi збiльшення власного видобутку, то Укргазвидобування
активно над цим працює: проводить тендери на закупiвлю послуг
зi здiйснення гiдророзривiв, на бурiння нових свердловин i вже
декларує зростання обсягiв видобування.
У 2012-2013 роках були спроби реалiзувати багатомiльйоннi проекти
в галузi видобування газу, передусiм сланцевого, за участю свiтових
нафтогазових компанiй – Shell, Chevron, Exxon Mobil, ENI. Проте
анексiя Криму та воєнний конфлiкт на сходi України внесли свої
корективи, i великi мiжнароднi гравцi не завершили розпочатого.
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Ольга Бєлькова

народний депутат, заступник голови Комiтету ВРУ з питань
паливно-енергетичного комплексу
Я особисто вiрю, що проблеми енергетики зосереджено в
двох напрямах – неповна лiбералiзацiя ринкiв з монопольним
становищем деяких гравцiв i неефективне керування
державними енергокомпанiями. Але як економiст мушу
визнати: хоч скiльки дороге називай дешевим, воно вiд того
таким не стане. Вiдповiдно, газовий ринок без подальшої
лiбералiзацiї буде стримано цiкавим для iнвестора.

Iгор Гоцик

менеджер комiтетiв Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Щодо проблем галузi. По-перше, це – монополiзм. Коли
держава є власником майна, воно перетворюється на
субстанцiю, що накопичує борги. Вони або лягають тягарем
на державний бюджет, або просто заморожуються.
По-друге, вiдсутнiсть приватизацiї. Чимало об’єктiв
енергетики перебувають у державнiй власностi, що не дає їм
змоги повноцiнно розвиватися. З прикладу того ж Одеського
припортового заводу ми бачимо, що держава нинi не
зацiкавлена в приватизацiї.
По-третє, зростання тарифiв. Ми розумiємо передумови,
розумiємо внутрiшнi процеси. Але для компанiй це актуальне
i проблемне питання, бо пiдвищення, фактично, вiдбувається
не за рiк, не за пiвроку, а з мiсяця в мiсяць.
Четверта проблема – законодавство, яке постiйно змiнюється
i не є зрозумiлим для потенцiйних iнвесторiв. Iнвестор
бачить ситуацiю на ринку з можливими обшуками компанiй,
вилученням документiв, затримками в наданнi технiчної
документацiї i вiдповiдних лiцензiй. Вiн розумiє ймовiрнi
ризики в процесi дiяльностi, конкуренцiю або її вiдсутнiсть,
але отакi дрiбнi речi вiдлякують його.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГ
ПЕРЕЗАВАН

REPORT
народний депутат,
заступник голови Комiтету ВРУ
з питань паливно-енергетичного комплексу

TRUMAN

Ольга Бєлькова

СИТУАЦIЯ НА РИНКУ

ЩО МИ БАЧИМО

ГАЗОВИДОБУВАННЯ

ПРIОРИТЕТНI ПЛАНИ

ЩОДО РОЗРОБКИ НОВИХ ДIЛЯНОК
За минулий рiк не проведено жодного аукцiону (за три роки
75% спецдозволiв Держгеонадра видала поза аукцiонами)

Лiбералiзацiя доступу до геологiчної iнформацiї

Понад два роки Полтавська облрада
вiдмовляє в погодженi нових дiлянок
(на Полтавщинi видобувають 40% українського газу)

Налагодження стосункiв з облрадами.
З 2018 року 5% рентних надходжень спрямовуватимуть у мiсцевi
бюджети, що має стати пiдставою для позбавлення їх повноважень
з погодження дiлянок на аукцiони

Полiтика Держгеонадр лякає iнвесторiв i суперечить
мiжнароднiй практицi. Зокрема термiнiв спецдозволiв
безпiдставно не подовжують, вимагають надуману плату
за прирiст запасiв. Фактично це карає iнвесторiв за успiх,
демотивує їх вкладати в геологiчну розвiдку

Наведення ладу в роботi Держгеонадр.
Це має бути прогресивний, реформаторський орган, позбавлений
полiтичного впливу. Ухвалення кодексу про надра

ЩОДО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
Чинний режим є економiчно непривабливим (середня рента
– 30%, у Європi – 12%) та заплутаним (11 рентних ставок)
з низкою алогiчних викривлень (конденсат оподатковують
вдвiчi бiльшою ставкою нiж нафту, угоди про розподiл
продукцiї мають подвiйне оподаткування)

Внесення змiн до податкового кодексу
з метою стимулювання нових iнвестицiй
(12% рента на новi газовi свердловини, що почали бурiння 2018 року)

Нестабiльний та непрогнозований режим
(за останнi 3 роки ставки ренти змiнювали 5 разiв)

Запровадження 10-рiчної стабiлiзацiйної умови для таких проектiв,
а також виправлення викривлень

ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ДОЗВIЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Чинна дозвiльна система є приписна, кожен крок потребує
узгодження, дозволу чи ухвали (44 документи)
Система розбалансована, без єдиного центру ухвалення рiшень
(16 установ), надзвичайно довготривала (понад 3,5 року)

ЕТИКА

ТАЖЕННЯ

Ухвалення законопроекту 3096-д для спрощення оформлення
введення нафтогазових родовищ у промислову розробку та
розв’язання питань землевiдведення, що пов’язанi з бурiнням
свердловин

Армен Хачатурян

старший партнер юридичної компанiї Asters
Ухвалений у квiтнi 2017 року Закон України «Про ринок
електроенергiї» передбачає лiквiдацiю всього оптового
ринку електроенергiї з 1 липня 2019 року та створення
нового ринку. Вiн складатиметься з таких торговельних
платформ або «ринкiв»: ринок двостороннiх угод, ринок
«на добу вперед», внутрiшньодобовий ринок, балансуючий,
роздрiбний i ринок допомiжних послуг. Очiкують, що
завдяки такому лiбералiзованому ринку досягнуть
гнучкостi, конкурентоспроможних цiн на електроенергiю та
пiдвищення якостi обслуговування.

Iгор Гоцик

менеджер комiтетiв
Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Одне з найважливiших питань сектору
– iмплементацiя нового закону про
ринок електричної енергiї, який ухвалено
вiдносно нещодавно. Має вiдбутися
iстотне
перезавантаження
ринку
електроенергiї, змiна процесу купiвлiпродажу електричної енергiї i, власне,
стимулювання та розвиток конкуренцiї на
цьому ринку.
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IНФРАСТРУКТУРА
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ,
АЛЬТЕРНАТИВА АВТОШЛЯХАМ, ХАБИ ТА ЛОУКОСТИ
Традицiйно проблемною частиною транспортної iнфраструктури України вважають залiзницю. У профiльному мiнiстерствi її називають
«тромбом» економiки. Нескiнченнi скандали, корупцiя, надмiрна бюрократизованiсть структури негативно впливають на її репутацiю,
вiдлякують iнвесторiв та гальмують розвиток. Зростання тарифiв на вантажнi перевезення та несправедливий перерозподiл вагонiв
обурюють бiзнес.
Тимчасом у самiй Укрзалiзницi стан справ пiдприємства коментують з оптимiзмом. Є плани оновити парк локомотивiв, вiдремонтувати й
збудувати новi вагони, вiдкрити службу для роботи з вантажними перевезеннями.
Наступного року прiоритетом визначають ремонт i побудову стратегiчних автошляхiв, зокрема української частини Go Highway, що
поєднає Балтiйське море з Чорним. Україна покладає чималi надiї на кредитну допомогу ЄС у побудовi мiжнародних транспортних
коридорiв. Певнi сподiвання є й щодо дорожнього фонду, що запрацює 2018-го.
У найближчiй перспективi – й побудова платних автошляхiв, але до ухвалення Закону про концесiю прихiд iнвесторiв у цю галузь
неможливий.
Сектор авiаперевезень потребує iнвестицiй у вiдновлення «законсервованих» аеропортiв, а також у створення на базi наявних сучасних
транспортних хабiв. Запорукою пiдвищення якостi та доступностi послуг називають появу на українському ринку нових авiакомпанiй,
зокрема лоукостiв.
Нашi морськi порти залишаються найменш конкурентоспроможними в Чорноморському регiонi. Насамперед через високу ставку
портових зборiв. Втiм, з нового року держава анонсує її зниження на 20%. Бiзнес вважає, що для пiдвищення конкурентоспроможностi
портiв ставку мають зменшити щонайменше вдвiчi.
Портова галузь гостро потребує залучення портових операторiв свiтового рiвня, якi й досi лише придивляються до неї.
Недооцiненим експерти вважають потенцiал розвитку українського рiчкового транспорту, що може знизити навантаження на перевезення
автошляхами.
Усi спiврозмовники пiдкреслюють потребу створення умов для вантажних перевезень всiма видами транспорту.
Своїми прогнозами та оцiнками розвитку української iнфраструктури подiлилися Мiнiстр iнфраструктури Володимир Омелян, в.о. голови
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» Євген Кравцов, керiвник компанiї «Украеропроект» Кирило Новiков, координатор комiтету з логiстики
Європейської Бiзнес Асоцiацiї Ярина Скороход, радник з торговельно-економiчних питань Посольства КНР в Українi Лю Цзюнь, директор
Центру транспортних стратегiй Сергiй Вовк, народний депутат, заступник голови Комiтету ВРУ з питань транспорту Борис Козир, директор
департаменту логiстики компанiї FIALAN Тетяна Дмитрук, маркетинговий директор компанiї «Нова Пошта» Iрина Холод.
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НОВI ТРАНСПОРТНI
КОРИДОРИ ЗА 3-5 РОКIВ
ПРО КОШТИ НА БУДIВНИЦТВО
ТА РЕМОНТ АВТОШЛЯХIВ

Коштiв для побудови пристойної мережi автомобiльних шляхiв недостатньо. Але
торiк ми закумулювали на дороги близько 10 млрд грн, цього року – близько 20
млрд, наступного буде щонайменше 32 млрд. Також сподiваємося на пiдтримку
парламенту у видiленнi бюджетiв на окремi транспортнi коридори та ремонт
стратегiчних шляхiв в Українi. Це – дорога Go Highway, що поєднає Балтiйське
i Чорне моря, вiд Ґданська до Одеси, дорога Київ-Харкiв-Довжанський – на схiд.
Сподiваюся, нам вдасться провести успiшнi перемовини з Євросоюзом i отримати
додаткове фiнансування у виглядi ґрантової (що сумнiвно) або дешевої кредитної
допомоги на створення повноцiнного хайвею, що поєднаю Грецiю, Болгарiю,
Румунiю, Україну, i теж виходитиме до Одеси. Тодi новi транспортнi коридори
з’являться в розрiзi 3-5 рокiв.

Володимир Омелян

Мiнiстр iнфраструктури України

Ми вже ремонтуємо шлях Ґданськ-Одеса на українськiй територiї. Цього року
видiлено близько 2 млрд грн, наступного заплановано близько 4 млрд поза
Дорожнiм фондом. Рух пiшов i це мене щиро тiшить. Крiм того, децентралiзуємо
Укравтодор. Державна аґенцiя займатиметься лише шляхами мiжнародного
i державного значення. Решта перейдуть на баланс областей i самостiйно
визначатимуть, якi дороги є першочерговими iз врахуванням стратегiчного
розвитку всiєї мапи України в розрiзi автошляхiв.

ПРО ПОБУДОВУ ПЛАТНИХ АВТОШЛЯХІВ
Дорожня галузь проблемна, бо це може бути виключно концесiя. Будiвництво платних дорiг – нова практика для України. Ми маємо
попереднi переговори з низкою європейських компанiй, в тiм числi французькими та китайськими. Пропонуємо до їхнього розгляду
дороги на Краковець, Київ – Бiла Церква. Спiльно зi Свiтовим банком розробляємо технiчно-економiчне обґрунтування нового автобану,
що поєднає Мукачеве – з одного боку i Львiв з Дубно майже до Рiвного – з iншого.
Два останнi шляхи мають важливе значення, бо скорочують час перебування в дорозi майже вдвiчi. Вони комерцiйно виправданi, адже
це найбiльший транзитний напрямок України. Ми розумiємо: трафiку (а це головне для концесiйних дорiг загального користування) там
буде достатньо. Вiд того, наскiльки швидко буде оформлено документи i наскiльки якiсно ми зможемо здiйснити попереднiй вiдбiр
учасникiв, залежатиме успiх роботи.

Сергiй Вовк

директор Центру
транспортних стратегiй

ПРО ПРИДАТНIСТЬ ДОРIГ
Близько 90% українських автодорiг не вiдповiдають стандартам.
Там незадовiльний ремонт, якесь викривлення або ще якесь
вiдхилення вiд стандартiв. Цi дороги є умовно придатними для
транспортування. I це надзвичайно високий показник.

ПРО «ЗАКОПУВАННЯ ГРОШЕЙ
В ДОРОГИ»
Ця теза буде актуальною доти, доки основним видом ремонту
буде ямковий. Це ж просто проїдання коштiв, загалом ситуацiя
не змiнюється. Та зараз ми бачимо поступовий перехiд вiд
моделi ямкового ремонту до моделi середнього, до цiлковитої
реконструкцiї наявних шляхiв. I що вищим буде цей показник,
то бiльша ймовiрнiсть отримати дороги з гарантiйним термiном
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експлуатацiї 10-15 рокiв (а якщо йдеться про бетоннi, то й всi
20). Тодi нинiшня модель частково змiнюватиметься. Я щиро
сподiваюся, що з наступного року ми матимемо прорив у цiй
галузi.
У країнi з’явилося чимало технiки i мiнi-пiдприємств, що
виробляють складовi для дорожнього ремонту. Певнi змiни вже
вiдбулися, але повноцiнними вони будуть тодi, коли ми справдi
запустимо дорожнiй фонд.

ПРО КРЕДИТИ
Чимало кредитних коштiв Україна використовує неефективно. Це
стосується рiзних проектiв, дорожнiх зокрема. Сама процедура
є дуже забюрократизованою i часто потрапляє в царину
iнтересiв окремих транспортних чиновникiв та менеджерiв. Як
наслiдок отримуємо лише незначну частину вiд того, що могли
б. Можливостi позикових коштiв є, але їх використовують на
40-60%. З цим треба працювати, запроваджувати чiткий KPI.
Коли пiдписують якийсь меморандум, потрiбно стежити за його
виконанням
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АЛЬТЕРНАТИВА
ДОРОГАМ
Навiть створення Державного дорожнього фонду не розв’яже
цiлковито проблем незадовiльного стану автошляхiв України та
дефiциту коштiв на будiвництво i ремонт. Питання переорiєнтацiї
вантажопотокiв стоїть гостро.
В Українi три великi рiчки, що мають вихiд до Чорного моря:
Днiпро, Дунай i Пiвденний Буг. Крiм того, Дунай та Днiпро належать
до п’ятiрки найбiльших рiчок Європи. Та попри географiчну
привабливiсть вантажообiг рiчкового сполучення становить менш
нiж 1% вiд загальнодержавного, тодi як у країнах ЄС цей показник
– понад 13%.
Вiдкриття українських рiчок для торговельного судноплавства є
нинi найбiльш привабливим, екологiчно-безпечним та економiчноґрунтовним логiстичним рiшенням.
Розвиток внутрiшнiх водних шляхiв дасть змогу зменшити витрати
судновласникiв, дешево i безпечно доправляти вантажi, зберегти
автодороги i дбати про екологiю. Адже одна баржа вантажомiсткiстю
4 тис тонн здатна транспортувати рiчками стiльки ж, як 200 фур
автошляхами. Перемiщення 1 млн тонн вантажiв з дорiг на воду
може зекономити державi лише на експлуатацiйному утриманнi
шляхiв щонайменше 1 млрд грн на рiк.
Пiсля ухвалення проекту Закону «Про Внутрiшнiй водний транспорт»
обсяг перевезень рiчками в найближчi 3 роки зросте з 5 до 15 млн
тонн. З огляду на це можливий iстотний дефiцит рiчкового флоту, що
гальмуватиме розвиток водного транспорту.
Сьогоднi рiчковий комерцiйний флот України здатен перевозити
до 9 млн тонн вантажiв на рiк. При цьому понад 80% суден, що
залученi до перевезень, мають середнiй термiн експлуатацiї 2025 рокiв i є фiзично та морально застарiлими. Наявний потенцiал
рiчкового флоту невпинно знижується через наближення частини
суден до критичного термiну експлуатацiї або й цiлковитої технiчної
непридатностi.
Щоб розв’язати питання катастрофiчного дефiциту флоту,
законопроект передбачає вiдкриття рiчок для суден з iноземними
прапорами: як українськi дороги вiдкрито для iноземного
автотранспорту, а небо – для свiтових авiакомпанiй. Цей
законопроект має стимулювати початок масштабної державної
кампанiї з вiдновлення судноплавства i вантажоперевезень нашими
рiчками.
8 листопада на засiданнi Комiтету Верховної Ради з питань
транспорту було одностайно ухвалено законопроект № 2475а в
доопрацьованiй редакцiї.
Днiпро i Дунай – європейськi рiчки, якi в перспективi могли
б iнтегрувати рiчкову галузь України в транс’європейський
транспортний коридор. Вихiд на судноплавнi канали Рейн-МайнДунай через розгалужену систему внутрiшнiх водних шляхiв на
Амстердам, Роттердам, Антверпен, Гент дасть нам змогу доправляти
вантажi внутрiшнiм водним транспортом майже по всiй Європi.

Борис Козир

народний депутат,
заступник голови Комiтету ВРУ
з питань транспорту

Одним з прiоритетних напрямкiв розширення
логiстики транспортних коридорiв є рiчкова
магiстраль Е-40. Це близько 2000 км, що проходять
по Вiслi, Захiдному Бугу, Прип’ятi та Днiпру. Її
вiдновлення дасть змогу не лише налагодити
пасажирськi перевезення та круїзнi лiнiї, а й
транспортувати до чотирьох мiльйонiв тонн
вантажiв на рiк. Це iстотно пожвавить торгiвлю
мiж Польщею, Бiлоруссю та Україною, загальний
обсяг ринкiв яких становить близько 100 мiльйонiв
споживачiв. Вiдновлення судноплавства на
дiлянцi Захiдного Бугу вiд Варшави до Бреста
вiдчутно економитиме час на двi-чотири доби
для перевiзникiв у Центральнiй i Схiднiй Європi.
Адже для доставки вантажiв у цьому напрямку
використовують шлях Рейн-Майн-Дунай, що є
довшим за рiчкову магiстраль Е-40 майже на
тисячу кiлометрiв
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НА ВОДI

ВIД ДЕРЖАВНОГО ДО ПРИВАТНОГО

Володимир Омелян

Ярина
Скороход

координатор комiтету з логiстики
Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Зниження портових зборiв до
20% – це початок. В Українi
вони однi з найбiльших у свiтi
– вищi приблизно в 3-4 рази.
Українськi порти не конкурентнi у
Чорноморському басейнi. Ставки
мають бути iстотно знижено.

Мiнiстр iнфраструктури України
Чи достатньо анонсованого зниження портових зборiв
з 2018 року для пiдвищення конкурентоспроможностi
українських портiв?
Тариф має бути знижено щонайменше вдвiчi. Але й 20% з нового
року – вже добрий крок. Переламати психологiчний опiр було
складно. Коли йшлося про будь-яке зниження, у всiх була iстерика,
буцiмто такого робити не можна – це втрата надходжень. Ми
пояснюємо: надходження зростуть разом з обсягом. I зусилля
варто зосередити на цьому, а не «чарджити» одне судно, що
стоятиме в порту пiвроку. Я сподiваюся, цю психологiю вже
перебито i ми рухатимемося цим шляхом.
Мало того, ухвалено морську стратегiю. Ми добре розумiємо, що
в цю галузь першими зайдуть стратегiчнi компанiї свiтового рiвня.
Сподiваюся, це буде Hutchison Ports i DP World. Пiдтримка є. I в
них дуже цiкаве бiзнес-бачення. Це не лише оперування наявними
вантажопотоками, а й їхнє нарощування, переробка, створення
додаткової вартостi на територiї України, нових робочих мiсць. I це
надзвичайно важливо.
Який вiдсоток прибуткiв вiд портових зборiв, концесiйних
платежiв, здавання портового майна в оренду спрямовують
на iнвестицiї?
Ми маємо iншу ситуацiю, анiж в Європi. Їхнi морськi порти
орiєнтованi переважно на iмпорт, у нас – на експорт. У Європi порти
дотують, у нас навпаки – вони є джерелом додаткових надходжень
до держбюджету. Ми можемо лише мрiяти, щоб цих прибуткiв не

оподатковували. В нас є хибне трактування, що портовi тарифи
i збори – це прибуток. Ми пояснюємо: це не прибуток, а кошти,
якi мають одразу реiнвестувати в iнфраструктуру для пiдвищення
(бажано без оподаткування) конкурентоспроможностi морських
портiв України.
Ми бачимо, що частка приватних портiв невблаганно зростає, як
i кiлькiсть вантажiв, яка через них перевалюються. Державних
портiв меншає. Ця тенденцiя правильна, бо здорова: чинник
подолання корупцiї та неефективностi керування. Дуже
сподiваюся, що нам переконати парламент проголосувати за
можливiсть приватизацiї українських портiв або концесiї. Ми
мусимо пiти європейським шляхом – коли меншi порти продають
i приватний власник вирiшує, як їм розвиватися. Великi порти
де-юре мають лишитися в державнiй власностi, але бути вiдданi
у концесiю на тривалий перiод – 25, 35, 49 рокiв. В окремих
європейських портах концесiя – 800 рокiв.
Як держава може стимулювати прихiд iноземних iнвесторiв
в українськi порти (регулювання земельних питань, податки,
пiльги)?
Iнвестори й вимог особливих не мають. Для них важливо, щоб
був уряд, слову якого можна довiряти. Щоб полiтика була
послiдовною. Щоб вони почувалися захищеними. Адже iнвестицiї
в iнфраструктуру довгi – на 10, 15, 20 рокiв. Вони мають розумiти,
що тут стабiльна влада i полiтичний клiмат. Що країна насправдi, а
не на словах, йде до Євросоюзу та європейського законодавства.
Тодi iнвестори готовi заходити. Без особливих умов.

Лю Цзюнь

Тетяна Дмитрук

директор департаменту логiстики компанiї FIALAN
З 2014-го ми бачимо падiння ринку морських контейнерних перевезень.
До нас майже нiхто не заходить. Це природно й пов’язано зi збiльшенням
транзитного часу. Тобто, якщо п’ять рокiв тому вiн становив 25 днiв, то нинi
– 33. А якщо клiєнти чекають довго своїх вантажiв, то ми нецiкавi великим
судноплавним компанiям. До того ж, дуже дорого до нас заходити. Хоча нинi
вантажопотiк збiльшується.
Є проблема й з портами. Ранiше в Українi було три контейнернi порти:
Марiуполь, Iллiчiвськ (Чорноморськ, ред.), Одеса. Сьогоднi фактично
залишилася тiльки Одеса. Колись в Iллiчiвську була найкраща iнфраструктура.
Тепер там проблеми з вивезенням, з контейнерним термiналом. Огляд
контейнера вже коштує мало не 700 доларiв. Люди туди не їдуть через дуже
витратну частину на експедирування та iншi транспортнi складовi.
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Радник з торговельноекономiчних питань
Посольства КНР в Українi
Спiвпраця мiж Китаєм та Україною в галузi
iнфраструктури перебуває на своєму пiку. Цього
року китайськi компанiї беруть участь у конкурсах
на реалiзацiю iнфраструктурних проектiв, зокрема
це поглиблення порту Пiвденний, реконструкцiя
газових труб та будiвництво дороги мiж
Миколаєвом та Одесою.
Усi цi проекти мають одну схожу рису. Ми бачимо,
що засоби масової iнформацiї, уряд та бiзнес досi
не звикли до конкурентоспроможностi китайських
компанiй. Ми часто вiдчуваємо несправедливе
ставлення. Примiром, бачимо дивнi статтi про
проект у порту Пiвденний. Тож ми знаємо, що Україна
iнколи перешкоджає китайським iнвестицiям.

ХАБИ ТА ЛОУКОСТИ
Володимир Омелян

Кирил Новiков

Мiнiстр iнфраструктури України

керівник Інституту цивільної авіації «Украеропроект»

ЯКОЮ Є ОПТИМАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ АЕРОПОРТIВ ДЛЯ УКРАЇНИ? В ЯКОМУ СТАНI НАЯВНI ОБ’ЄКТИ?
Аеропортова галузь нинi переживає певний
ренесанс. Люди готовi лiтати. I там, де полiтику
аеропорту спрямовано не на штучне зарегулювання
ринку, а на розвиток, ми бачимо гарний баланс. Це
вiдбувається зi Львовом, з багатьма аеропортами,
якi свого часу передавали з державного
пiдпорядкування в комунальне. I там на основi
державно-приватного партнерства вiдбуваються
позитивнi зрушення. Ми поки спираємося на цифру
19 аеропортiв.

Стандартна свiтова практика – один регiональний аеропорт на коло радiусом
300 кiлометрiв. Для України оптимальною кiлькiстю є 15 аеропортiв. У нас їх
«i мертвих, i ненароджених» до 20. Бiльшiсть не здiйснює злiтно-посадкових
операцiй, бо немає обладнання чи людей, все законсервовано. Та Мiнiстерство
вважає їх аеропортом, хоча насправдi це лише площа, земля. Прибутковiсть
аеропорту залежить вiд того, наскiльки грамотно ним керує власник. В Українi
працює тiльки два державнi аеропорти, решта – комунальної або змiшаної
форми власностi. Найкраще з приватних, на мою думку, працюють Жуляни й
аеропорт Одеси, де невдовзi розпочнуть реконструкцiю. Найгiрше працюють
регiональнi аеропорти, де власник геть не дбає про комунальне майно.

TRUMAN

REPORT

АВIАПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЧИ МОЖУТЬ УКРАЇНСЬКI АЕРОПОРТИ СТАТИ МIЖНАРОДНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ХАБАМИ?
Я б дуже хотiв, щоб у нас було щонайменше 4 хаби.
Поруч iз наявним Борисполем це – Львiв, Харкiв,
Одеса, можливо ще один аеропорт. Де? На разi
триває дискусiя, щоб розумiти кращу логiстику
i найбiльшу готовнiсть. Завершуємо роботу над
стратегiєю авiацiйної галузi в аеропортовому
контекстi. Бо самi авiаперевезення – це бiзнес. Тут
має бути просто прозора конкуренцiя i рiвнi права
для всiх. Це теж головний бiль для України, де
все зарегульовано. Але ми крок за кроком йдемо
вперед.

Тетяна Дмитрук

директор департаменту логiстики компанiї FIALAN
Бiльшiсть транспортних компанiй, що працюють
з доставкою iз Китаю чи США, користуються
iнфраструктурою сусiдiв: Польщi, Туреччини.
Простiше довезти вантаж до Варшави, нiж
привезти з Китаю безпосередньо в Бориспiль. Бо
в нас немає такої кiлькостi вантажних лiтакiв. I в
нас монополiзований ринок. Примiром, тiльки МАУ
лiтає з Китаю. Якщо використовувати транзитнi
аеропорти, це дуже довго й дорого. Рiзниця, скажiмо,
в авiафрахтi мiж Борисполем i Варшавою – майже
долар на кiлограм. Це забагато. 5 тонн – це вже 5
тисяч доларiв. Хоча вiдстань невелика.
Я знаю, що чимало компанiй – та ж Lufthansa, Cargo
– хочуть сюди зайти. Їх не пускають з якихось причин.
Якщо йдеться про пасажирськi перевезення, вони у
всiх на слуху. I проблеми розв’язують. З вантажними
до нас складно зайти.

Кирил Новiков

Є кiлька неврахованих чинникiв. Через вiйну вiдсутнi аеродроми для великих
лiтакiв – вантажних i пасажирських. Аеропорт Донецька – зруйновано,
Сiмферополя – окуповано. Лише Бориспiль може приймати лiтаки класу Boeing 747. Рештi бракує вiдповiдної геометрiї аеродрому. Крiм того, Україна не
має i нiколи не мала вантажного аеропорту. Або принаймнi пасажирського з
вантажною iнфраструктурою. Бориспiль має вантажну iнфраструктуру для
карго-лiтакiв. Але вона обмежена станом аеропорту – вiн все-таки пасажирський,
а карго – запасний варiант. Через Україну проходить чимало транспортних
коридорiв, аеропорти могли б слугувати перевалочною базою для закордонних
авiакомпанiй. Але тим потрiбно, щоб їхнi карго-лiтаки, а це зазвичай середнi i
великi, сiдали на конкретному, облаштованому для цього аеродромi. В Українi
такого немає.

Iрина Холод

директор з маркетингу
компанiї «Нова Пошта»
Ми розглядали варiанти внутрiшнiх
авiаперевезень, але дiйшли висновку, що це
надто складно i нерентабельно. Україна має
зручне географiчне розташування – до всiх
населених пунктiв можна дiстатися за добу.
Щодо авiасполучення не всi аеропорти
мають вiдповiдну iнфраструктуру. Ранiше
був Донецький аеропорт. Тепер немає.
Сьогоднi вантажних аеропортiв майже
немає. З цим можуть впоратися лише
Бориспiль, Харкiв, Днiпро, Львiв. Ну, може,
ще Одеса. Тобто, це незручно i задорого.
В нас великi об’єми вантажiв. Щоб їх
перевезти, потрiбно фрахтувати цiлий
лiтак. Вартiсть таких перевезень в Українi
невиправдана.

керівник Інституту цивільної авіації
«Украеропроект»
Українi бракує державницького пiдходу. Ще не ухвалено Закону
про концесiю об’єктiв iнфраструктури. А iнвестор хоче знати
чiткi умови концесiї. В нас є напiвзруйнованi або напiвпрацюючi
аеропорти, яким реально бракує великих грошей. Це не з нуля
робити, що значно дорожче. Це готовий аеропорт, тiльки треба

Володимир Омелян

Мiнiстр iнфраструктури України
Прихiд лоукостiв мав вiдбутися
вже у вереснi. Та опiр окремих
монополiстiв i людей, що хочуть
грати не за ринковими, а за
приватними правилами, зупинив
процес. Я щиро переконаний: у
першiй половинi 2018-го лоукости
зайдуть в Україну. Повноцiнно.
Зараз власне вони теж є. WizzAir пiсля остраху перед Ryanair
став справжнiм лоукостом. Є
певнi зрушення в цiновiй полiтицi.
Назви нових компанiй некоректно
називати. Але я сподiваюся, що
флагман європейських лоукостiв –
Ryanair – буде першим.

в нього вкласти. Наведу приклад: щоб перетворити аеропорт Умань на
подiбний аеропорту Кракова, потрiбно близько 70 млн євро. Ми знайшли
iнвестора в Америцi, що готовий цi грошi дати. Та вiн не бачить гарантiй.
Якщо потенцiйний iнвестор готовий взяти майже зруйнований об’єкт
iнфраструктури з практично нульовою залишковою вартiстю, держава
має дати максимальний пакет спрощення: мiнiмальнi банкiвськi ставки,
ставка з оренди землi чи вiдтермiнування за її оренду. Якщо цього
не зроблять, то який же iнвестор прийде? Вiн ще не збудував нового
термiналу, але щомiсяця мусить платити за землю 20 млн грн. Стiльки
платить аеропорт Жуляни мiсту Київ. Звiсно, на таких умовах жоден
iнвестор не зайде.
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УКРЗАЛIЗНИЦЯ
ТРОМБ

УКРАЇНСЬКОЇ
ЕКОНОМIКИ?

Євген Кравцов

виконувач обов’язкiв
голови правлiння ПАТ
«Укрзалiзниця»

Володимир Омелян

Мiнiстр iнфраструктури України
На разi ми не бачимо позитивних
зрушень в контекстi реформ
Укрзалiзницi. Є певнi починання,
зокрема запускають систему
корпоративної
реформи,
спiвпрацю
з
мiжнародними
провiдними компанiями як General Electric. Сподiваюся, це
будуть й Alstom i Bombardier.
Було багато гарних слiв, гасел,
обiцянок. Але з усього того ми
маємо величезний пшик, головний
бiль, бо Укрзалiзниця стала
тромбом української економiки
замiсть того, щоб стимулювати її
розвиток. У нас є чимало компанiй
або потенцiйних виробникiв,
що не можуть перевезти своєї
продукцiї. А це зрив надходжень
до бюджету, нестворення нових
робочих мiсць, фактично це
обрiзання експортного потенцiалу
України. Є над чим працювати –
локомотиви, вагони…

Ярина Скороход

координатор комiтету з логiстики
Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Є питання щодо нинiшньої
ефективностi компанiї, зокрема
дефiциту вагонiв i локомотивної
тяги, перебоїв з постачанням
пального, невиконання планiв
з капiтальних iнвестицiй. Крiм
того, компанiї повiдомляють
про корупцiю на рiзних рiвнях
Укрзалiзницi. А гучних справ щодо
її припинення немає.
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Ми маємо п’ять прiоритетних напрямiв роботи на наступний рiк.
1. Змiнити ситуацiю з дисбалансом вартостi вагонiв Укрзалiзницi та створити рiвнi умови
роботи для всiх. Цiна на нашi вагони не повинна бути демпiнговою. Це знизить можливiсть
корупцiї i дасть змогу iнвесторам бiльше вкладати у вагонний парк.
2. Розв’язати проблеми з локомотивним парком. Ми вже почали перемовини i, сподiваюся,
отримаємо першi локомотиви нового зразка вiд свiтових виробникiв вже наступного року.
3. Продовжувати програму оновлення i будiвництва вагонiв Укрзалiзницi доти, доки не
побачимо, що приватники вкладають у це достатньо власних коштiв.
4. Модернiзувати iнфраструктуру. На марiупольському напрямку, що зараз є кричущо
важливим для країни, на iнших проблемних напрямках. Сподiваюся, наступного року почнемо
роботи з електрифiкацiї в напрямку миколаївських портiв.
5. Запустити окремий напрям – УЗ Cargo. Репернi точки контакту з клiєнтом мають бути зведенi
в єдину вертикаль, що займатиметься логiстикою та розв’язанням усiх питань. Таким чином
працює бiльшiсть європейських залiзниць. Я вважаю, це правильний пiдхiд i для України. Це
буде окрема фiлiя, а далi дивитимемось. Можливо, вiдокремиться в залежне вiд Укрзалiзницi
пiдприємство за нiмецькою моделлю.
Укрзалiзниця – дуже перспективна для iнвестицiй. Найголовнiше – це висока маржинальнiсть
прибутковостi в залiзничнiй галузi. Друге – мала частка представлених у нiй iноземних
компанiй, що мають багато конкурентних переваг перед нацiональними. Третя складова –
високий потенцiал українського залiзничного транспортного ринку як у попитi на перевезення,
так i в частинi, що стосується технiчної спiвпрацi, оновлення та попиту на технологiї.
Є ризики, що пов’язанi з негативною репутацiєю Укрзалiзницi, що склалася внаслiдок багатьох
рокiв корупцiї. Є й питання, що стосуються бюрократичностi роботи залiзничного транспорту.
Проте в нас уже проведено корпоратизацiю. Це iстотно спростило формат потенцiйної
спiвпрацi.
Серйознi намiри є з боку iноземних компанiй щодо постачання в Україну своєї продукцiї. Та
особисто я вважаю, та й полiтика компанiї така, що треба змiщувати акценти з постачання
продукцiї на розмiщення виробничих потужностей в Українi. Це складнiше. Як для нас, щоб
залучити iноземних iнвесторiв, так i для них – наважитися на такi кроки.
Вже є публiчна iнформацiя про певнi успiхи в переговорах з General Electric. Укрзалiзниця
спiвпрацює з Hyundai Corporation зi швидкiсного пасажирського рухомого складу. Чимало є
напрямiв, куди можуть i мають виходити iноземнi компанiї, щоб працювати в Українi.

Євген Кравцов

виконувач обов’язкiв голови правлiння ПАТ «Укрзалiзниця»
Цей напрям у нас, на жаль, надзвичайно манiпулятивний.
Навiть термiн неправильний. Це не «зростання тарифiв»,
це «використання iндексацiї». Ми є державною природною
монополiєю. Вартiсть послуг регулюють тарифи. Востаннє
ми iндексували їх пiвтора року тому. За цей час усi складовi
нашої собiвартостi зросли з 10-15% до 50%. I без пiдвищення
вартостi послуг для споживачiв, дiяльнiсть економiчно
неможлива.
А кажу я не про пiдвищення, а про iндексацiю. Якщо брати за
вiдправну точку початок цього року, то iндекс промислових
цiн виробникiв зрiс приблизно на тi самi 15%. Якщо економiка
навколо нас якимсь чином зростає, то й нам потрiбно
синхронно з зовнiшньою кон’юнктурою змiнювати вартiсть
послуг, щоб не було «тромбу» в українськiй економiцi.
З огляду на це ухвалено рiшення запропонувати українському
бiзнесу напрочуд справедливу iндексацiю в 15%. А може для
нас i несправедливу, бо це менше, нiж зросли цiни навколо.
Ми, примiром, не проти впливати на вартiсть сталi, яку нам
постачають, як i на вартiсть колiй, колiсних пар, електроенергiї,
дизеля... Але ми такої змоги не маємо. При цьому увага до
вартостi наших послуг надзвичайно прискiплива.

Сергiй Вовк

директор Центру транспортних стратегiй
Якщо ти контролюєш 90% ринку, 90% парку, а умови такi, що
приватному оператору невигiдно вкладати грошi в свiй вагон,
ти лукавиш коли кажеш, що всi б`ються за твiй дешевий вагон.
Цей дефiцит вагонiв – не дефiцит як такий. Так його
сприймають. В українському випадку – це свiдчення дефiциту
тяги та поганого обслуговування парку.

Iрина Душник

виконавчий директор комiтету зернових
та олiйних культур Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Укрзалiзниця запровадила нову систему розподiлу вагонiв.
Її часто критикують: у систему намагаються проникнути, є
питання й щодо корупцiйної складової нововведення.

Євген Кравцов

виконувач обов’язкiв голови правлiння ПАТ «Укрзалiзниця»
Ранiше не було ризику ручного впливу, бо був власне ручний
вплив. I нам увесь час закидали, що розподiл вагонiв
вiдбувається за якимись незрозумiлими критерiями.
Ми запровадили систему електронного розподiлу, що
максимально обмежує втручання та сама веде облiк. Ми й досi
виявляємо її недосконалостi. Це ж комп’ютерна програма, а не
досвiдчений логiст. Є втручання операторiв. Ми цю проблему
також вирiшуємо. Але система знiмає чимало запитань:
чому так? У нас є автоматична система. Тепер вже можливi
тiльки питання щодо логiки й алгоритму розподiлу. Це можна
пiдправити.

Володимир Омелян

Мiнiстр iнфраструктури України
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Пiвденний Шовковий
шлях пройшов територiєю Казахстану, Азербайджану, Грузiї,
України i Європейського Союзу. Перший контейнерний поїзд, що
вирушить найближчим часом i перевезе продукцiю країн ЄС до
Китаю, пройде територiєю України. Насправдi, найлогiчнiший,
найшвидший i найдешевший шлях – через територiєю
України, Росiї, далi Казахстану. Але для нас першочерговою
є диверсифiкацiя ризикiв з огляду на нестабiльну ситуацiю з
Росiєю, що є агресором. Ми повиннi розумiти: прiоритет №1 –
Пiвденний Шовковий шлях.
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Дiалог щодо пiдвищення тарифiв тривав з кiнця 2016 –
початку 2017 року. Європейська Бiзнес Асоцiацiя не пiдтримала
пiдвищення. Чим це аргументовано? Звiтiв про використання
цiльових коштiв немає, її припинення немає.

ПРО ПIВДЕННИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ

TRUMAN

Ярина Скороход

координатор комiтету
з логiстики Європейської Бiзнес Асоцiацiї

Тетяна Дмитрук

директор департаменту логiстики компанiї FIALAN
Я теж бачила новину про поїзд. Наша компанiя намагалася
дiзнатися на нього цiну, клiєнти були зацiкавленi. Але... це
неможливо було зробити.
По сутi його пустили раз, сфотографували. I все. Купити на нього
мiсце нереально. Ми телефонували в агентство: уточнювали
коли наступний рейс, як на нього потрапити. Та побачили, що
фактично воно не працює. Нинi всi транспортнi сполучення
Китай-Європа йдуть через Брест. Тобто, Китай-Казахстан-РосiяБiлорусь, потiм Польща i вихiд на Нiмеччину-Австрiю. У Європi
i в пострадянському просторi рiзна колiя. На брестськiй станцiї
вiдбувається перевантаження контейнерiв з «радянської» на
європейську. Брестський залiзничний вузол на цьому добре
заробляє. Бо всi потоки, а це кiлька поїздiв на день, йдуть
до Європи через Брест. Вони не йдуть через Україну взагалi,
i навiть якимсь чином повернути з Бреста в Україну – це теж
велика проблема. Нiхто не хоче йти на контакт, спiвпрацювати.
Потрiбно спочатку завезти вантаж у Польщу, там розформувати,
перевантажити або на колiю, або в машину, i лише тодi везти в
Україну. Загалом дуже багато таких обходiв. Усi нас обходять.

ПРО ЄВРОКОЛIЮ ОДЕСА-КИЇВ-ЛЬВIВ

Володимир Омелян

Мiнiстр iнфраструктури України
Нинi ми працюємо з ЄС над євроколiєю, що має поєднати ОдесуКиїв-Львiв з виходом у Польщу. Потенцiйно, вже потiм, це може
бути Київ-Харкiв. Це вiдкриє можливiсть запустити з належною
швидкiстю поїзди по новiй iнфраструктурi. На нашу думку, вантаж
має йти зi швидкiстю 120 км/г, а не 30-40 км/г, як тепер. Люди
повиннi подорожувати зi швидкiстю 200-350 км/г, а не 100 км/г.
Я не маю жодних сумнiвiв: коли є альтернатива їхати в аеропорт,
витрачати час, проходити охорону, летiти годину до Одеси, а потiм
добиратися з аеропорту, або – пiвтори години в поїздi з центру
мiста в центр мiста… Гадаю, люди однозначно оберуть поїзд.

Олег Мiстюк

СЕО Київського iнвестицiйного
агентства (Kyiv Investment Agency)
Навеснi в Сеулi ми з радою директорiв Hyundai Rotem
обговорювали проект будiвництва четвертої гiлки метро
до Троєщини. На умовах концесiї. Постало питання – яким
має бути тариф? А буде вiн, припустiмо, 18 гривень. Як його
збалансувати? Нинi дiстатися з Троєщини до центру мiста
можна з двома або трьома пересадками, що коштує 10-12
грн. На проїзд новою гiлкою метро можна поставити тариф
10 грн. Але нiяк не 18 грн, бо попит буде низький. Вiдповiдно
Hyundai Rotem формулює чiткi питання: хто гарантує обсяг
пасажиропотоку? Хто заповнить дельту в 8 грн мiж цiною
проїзду для пасажира у 10 грн та фiнансовим розрахунком у 18
грн протягом наступних 30 рокiв? Чи буде спроможним мiсто
увесь цей перiод платити субсидiю концесiонеру? Завдяки
яким ресурсам? А що з валютним ризиком? Без фiнансового
планування, рейтингу кредитоспроможностi, пiдтвердження
стабiльностi мунiципалiтету говорити з Hyundai Rotem про гiлку
метро – годi. I будь-яка iнфраструктурна галузь, що потребує
дотацiй та субвенцiй, зустрiнеться з цим.
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АПК

НЕДООЦІНЕНІ РИНКИ, ЗАДОРОГІ КРЕДИТИ
ТА ЗАКРИТА ЗЕМЛЯ
Продукцiя агропромислового комплексу становить 41,7% українського експорту. Такими є пiдсумки 9 мiсяцiв 2017 року. Україна вже
багато рокiв входить до перелiку лiдерiв свiтового експорту продукцiї АПК – олiї, горiхiв, зернових. Яскравим досягненням 2017-го
стало входження країни до ТОП-5 постачальникiв вершкового масла та меду на свiтовi ринки. Українському меду тепер належить 10%
свiтового ринку.
Україна має чималий потенцiал як експортер фруктiв та ягiд – малини, лохини, яблук, черешнi та продуктiв їхньої переробки. У цьому
переконана заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України Ольга Трофiмцева. Не менш важливим у мiнiстерствi
вважають потребу нарощування обсягiв експорту червоного м’яса.
Iмпортери розширюють коло своїх iнтересiв в Українi. Iндiя, Єгипет, Iспанiя, Нiдерланди iстотно збiльшили обсяги iмпорту продукцiї АПК.
Це великi й важливi ринки, з потужним потенцiалом для розширення присутностi на них українського виробника. Китай завершує п’ятiрку
наших основних партнерiв у торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю. Радник з торговельно-економiчних питань Посольства КНР в
Українi Лю Цзюнь переконаний, що обсяг запиту Китаю перевершує будь-якi очiкування.
Проте деякi зовнiшнi ринки залишаються незаслужено недооцiненими. Це країни Африки, Близького та Середнього Сходу,
високомаржинальнi азiйськi ринки – Японiї, Сiнгапуру, Пiвденної Кореї. Важливо, щоб фокус експортера поступово змiщувався в їхнiй бiк.
Проблемнi умови для розвитку галузi цiлком можуть спричинити iстотне послаблення позицiй українського виробника та експортера.
Цьогорiч запроваджено суворий контроль над вагою перевезень автотранспортом. Зерновий ринок вiдчув проблему браку локомотивiв
та вагонiв-зерновозiв, а також недосконалу роботу нової електронної системи їхнього розподiлу. Рiвень розвитку iнфраструктури не
вiдповiдає потребам українського експортера, зокрема через ускладненi можливостi доправляти експортну продукцiю до портiв.
Серед iнших перешкод розвитку галузi – брак доступу малих та середнiх агровиробникiв до дешевих кредитних грошей. Вiдсутнiсть
вiльного ринку землi сiльськогосподарського призначення не сприяє приходу великих iнвестицiй в АПК. Застарiлi стандарти зберiгання
зерна перешкоджають експорту.
Про цi та iншi проблеми ми поговорили з виконавчим директором комiтету зернових та олiйних культур ЕВА Iриною Душник, екс-мiнiстром
економiчного розвитку i торгiвлi України, iнвестором Айварасом Абромавiчусом, директором спiлки «Борошномели України» Родiоном
Рибчинським, Послом Iраку в Українi Бакiром Ахмед Азiз Аль-Джафом.
Державна пiдтримка експортерiв є прiоритетною для профiльних мiнiстерств. Чималi надiї Мiнагрополiтики та Мiнекономрозвитку
покладають на ефективну роботу Експортно-кредитного агентства, що повноцiнно запрацює з наступного року. Торговий представник
України Наталiя Микольська каже, що для його продуктивної роботи потрiбна низка змiн до вiдповiдного закону. Вона запевняє: робота
над змiнами не перешкодить роботi з запуску самого агентства.
Задля розширення доступу українських товарiв на ринки ЄС, Мiнекономрозвитку iнiцiює спiльне з ЄС оцiнювання Угоди про зону вiльної
торгiвлi.
Незважаючи на проблеми, за 9 мiсяцiв 2017 року Україна на 24,3% збiльшила обсяги експорту продукцiї АПК проти вiдповiдного перiоду торiк.
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Ольга Трофiмцева

заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства
України з питань європейської iнтеграцiї

ПРIОРИТЕТНI РИНКИ
ТА РОЗШИРЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВIДНОСИН
Україна утримує свiтове лiдерство в експортi продукцiї
АПК – соняшникової олiї, горiхiв, зернових. Вдалося
зберегти його за промiжними пiдсумками 2017 року? Чи
додалися до традицiйних товарних позицiй-лiдерiв новi?
Україна є лiдером свiтового експорту олiї, їй належить
третина свiтового ринку. Також посiдаємо провiднi позицiї
як у виробництвi, так i в експортi зернових. Бачимо iстотне
збiльшення експорту борошна, вершкового масла та спредiв.
Значною мiрою до Європейського Союзу. Цей приклад свiдчить,
наскiльки успiшно нашi виробники та експортери вчаться
реагувати на змiну полiтичної та ринкової кон’юнктури.
Важливо назвати й продукти, яким поки належить незначна
частка нашого аграрного експорту, але вони мають неабиякий
потенцiал стати справжнiми експортними шлягерами. Примiром,
мед. Сьогоднi Україна закриває близько 10% свiтової торгiвлi
медом з тенденцiєю до зростання.
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Також бачу великий потенцiал України як експортера фруктiв
та ягiд – малини, лохини, яблук, черешнi, продуктiв їхньої
переробки. Якщо нам вдасться вiдкрити для них ринок Китаю,
це стане потужним iмпульсом для виробникiв вкладати у
виробництво й нарощувати експорт.
Натомiсть Україна поки виробляє недостатньо червоного
м’яса. Але державна пiдтримка потроху переорiєнтовується на
тваринництво. Тож сподiваюся, невдовзi в структурi експорту
буде потужно представлене не лише м’ясо птицi, а й яловичина,
баранина, iншi види м’яса.
На якi ринки нинi орiєнтується український експортер
продукцiї АПК? Частка яких країн у структурi нашого
експорту є незаслужено малою?
Регiональна структура українського експорту агро- та харчової
продукцiї має такий вигляд:

З огляду на це можна виокремити прiоритетнi, але недооцiненi ринки:

Для iнвесторiв визначальною є не так наявнiсть
чи вiдсутнiсть ринку землi, як стабiльнiсть бiзнессередовища. Примiром, нещодавно зустрiчалася
з турецькою компанiєю, яка хоче iнвестувати в
певнi пiдгалузi аграрного сектору. Вони готовi
брати землю в довгострокову оренду. Основним,
що їх цiкавило, була iнформацiя про планованi
податковi змiни, пiльги, наявнi iндустрiальнi парки
зi спецiальними умовами, податковi канiкули для
iноземних iнвесторiв.

1. Африка. Крiм Єгипту, який купує левову частку нашої агропродукцiї,
є ще чимало країн, на якi треба звернути увагу, – Кенiя, Танзанiя, ПАР,
Ангола, Конго, Ефiопiя, Марокко. Наш вiзит з Наталiєю Микольською з
торговою мiсiєю до Танзанiї був першим вiзитом на урядовому рiвнi за 25
рокiв незалежностi України. Зрозумiло, що з такою активнiстю говорити
про можливiсть вiдкриття ринку годi.
2. Азiя (окрiм Китаю та частково Iндiї). Це ж високомаржинальнi ринки
з чималою купiвельною спроможнiстю, як то Японiя, Сiнгапур, Пiвденна
Корея. Нашi виробники й експортери вже менше бояться складнощiв
на таких ринках. Примiром, українськi компанiї буде представлено на
великiй продуктовiй виставцi FOODEX 2018 у Токiо. Ми ж, зi свого боку,
працюємо над вiдкриттям цих ринкiв для рiзних груп товарiв.
3. Близький та Середнiй Схiд. Кувейт, ОАЕ, Саудiвська Аравiя та бiльш
складнi – Лiван та Iран.
Над вiдкриттям ринкiв ми працюємо таким чином: спочатку отримуємо
iмпульс вiд бiзнесу, потiм узгоджуємо всi важливi питання сертифiкацiї
спiльно з нашою ДПССУ, спiлкуємося з представниками урядiв країн,
пiдписуємо двостороннi угоди про доступ до ринкiв. Пiзнiше можуть бути
додатковi кроки з боку країн-iмпортерiв: уточнення вимог, публiкацiя спискiв
експортерiв, що мають доступ до ринку тощо. А потiм – будь ласка, можна
працювати. З останнiх прикладiв – Китай, вiдкриття ринку для шроту та жому.
Але робота була складна й тривала.
Якi передбаченi державою фiнансовi механiзми стимулювання
експорту Ви вважаєте найефективнiшими?
Насамперед вдалося налагодити
повернення ПДВ при експортi.

автоматичну,

прозорiшу

систему

По-друге, сподiваюся, наступного року запрацює Експортно-кредитне
агентство. Хоча б у пiлотному варiантi. Це буде реальним iнструментом
пiдтримки експортера.
Окрiм фiнансування, важливим елементом пiдтримки є iнформування та
освiта. Тому системну iнформацiйну й освiтню роботу з боку мiнiстерств,
Export Promotion Office та донорських проектiв має бути посилено, особливо
в регiонах. Без цього неможливо змiнити анi культури ведення бiзнесу, анi
пiдходiв до нього.
У нас є програми вiдшкодування ставок по кредитах. Iнколи в регiонах цi
грошi навiть залишаються невикористаними, бо фермери, по-перше, не
довiряють i не хочуть зв’язуватися з державною пiдтримкою через гiркий
досвiд. По-друге, не знають про такi програми пiдтримки як, примiром,
часткова компенсацiя купiвлi виробленої в Українi технiки.
На наступний рiк заплановано окрему програму пiдтримки малого фермера
та кооперативiв. Нинi напрацьовують механiзми розподiлу видiленого на
неї мiльярда гривень. Я вважаю, це теж буде опосередкованою пiдтримкою
експорту, адже малим фермерам є сенс виходити на зовнiшнi ринки через
об’єднання. Це простiше з точки зору як органiзацiї, так i фiнансiв.
З яким успiхом просувається проект з пiдтримки експортерiв через
запровадження позицiї регiональних аграрних аташе?
Проект є суперечливим, дехто зi мною не погоджується щодо його
необхiдностi. Але я прагматична людина i вiрю, що вiд нього буде ефект.
Якщо нi – вiн нам не потрiбен. Провiднi аграрнi експортери – США, ФРН,
Голландiя – в рiзних формах мають iнститут аграрних аташе у ключових або
й у всiх регiонах свiту. I назвати цi країни сировинним придатком аж нiяк не
можна. Сподiваюся, наступного року ми зможемо поговорити щонайменше
про один такий пiлотний проект. Я бачу пiдтримку та розумiння з боку МЗС.

REPORT

Яких умов потребує iноземний бiзнес для
рiшення iнвестувати в український АПК?
Вiдсутнiсть вiльного ринку землi впливає на
настрої iнвесторiв?

TRUMAN

Прiоритетним завданням Мiнагрополiтики є диверсифiкацiя товарної
структури українського аграрного експорту та вiдкриття нових ринкiв збуту.
Тому наступними «у фокусi» для вiдкриття є країни з високомаржинальними
ринками: Пiвденна Корея, Сiнгапур, Гонконг, Японiя, країни Перської Затоки.

Український аграрний сектор привабливий для
iноземних компанiй. Важливою є його розумна
регуляцiя. Її вiдсутнiсть з боку держави –
велике поле для манiпуляцiй. Моє особисте
переконання: дерегуляцiя – це круто, в якомусь
сенсi я лiбертарiанець. Але розумна регуляцiя та
ефективний контроль мають бути обов’язково. Так
думає й iнвестор.

Лю Цзюнь

Радник з торговельноекономiчних питань
Посольства КНР в Українi
Протягом п’яти рокiв Китай залишається сильним
торговельним партнером України. Хоча потенцiалу
спiвпрацi остаточно не розкрито.
Китайський ринок постiйно вiдкритий, особливо
для сiльськогосподарських компанiй. Пiсля
початку iмпортування кукурудзи, ячменю та сої
з 2015 року Китай iмпортує українськi молочнi
продукти. 2017-го ми вiдкрили для себе українську
яловичину, буряковий жом, соняшникову макуху.
Нинi 90% соняшникової олiї в Китаї – з України.
Конкурентоспроможнiсть залежить вiд виду
iмпортованої продукцiї. Якщо ми говоримо
про якiсть i цiну, то це добре, що українська
продукцiя має високу якiсть i не мiстить генетично
модифiкованих органiзмiв.

Бакiр Ахмед Азiз
Аль-Джаф

Надзвичайний i Повноважний
Посол Республiки Iрак в Українi
Iракськi бiзнесмени та пiдприємства мають
велике бажання iнвестувати в Україну, особливо в
агропромисловий сектор. Та, на жаль, бюрократичнi
бар’єри стають на завадi реалiзацiї цього бажання.
Також ми прагнемо збiльшення обсягу товарообiгу
мiж нашими дружнiми державами. Проте є певнi
перешкоди, якi спершу треба подолати. Зокрема,
спростити процедуру отримання iракськими
бiзнесменами та компанiями в’їзних вiз до України,
змiнити ставлення до них на українських прикордонних
контрольно-пропускних пунктах та в аеропортах.
Крiм того, важливо заохочувати бiзнесменiв та
пiдприємства України до участi в комерцiйних
виставках, якi щороку вiдбуваються в Iраку.
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ПРОБЛЕМИ АПК
ЛОГIСТИКА, КРЕДИТИ ТА ЗАКРИТИЙ РИНОК ЗЕМЛI
Iрина Душник

виконавчий директор комiтету зернових
та олiйних культур Європейської Бiзнес Асоцiацiї
Минулий маркетинговий рiк вiдзначився рекордними показниками зернового ринку часiв
незалежностi: зiбрано 66 млн тонн зерна, з них майже 45 млн тонн Україна поставила на зовнiшнi
ринки. Є прогнози, що 2020-го експорт зернових може сягнути 60-70 млн тонн.
Поруч з успiхами є й проблеми. Цьогорiч загострилася хронiчна хвороба галузi –агрологiстика.
Запроваджено обмеження на вагу перевезень автотранспортом, що зумовило збiльшення обсягiв
залiзничних перевезень. Зерновий ринок вiдчув проблему браку вагонiв-зерновозiв. 90% поточного
парку майже зношенi, потребують замiни чи капiтального ремонту.
ЕВА на найвищому рiвнi зверталася з пропозицiєю надати можливiсть приватному бiзнесу вкладати
грошi в купiвлю вагонiв-зерновозiв. Але для цього бiзнесу потрiбно створити економiчний iнтерес:
принаймнi у виглядi знижки на ставку на перевезення власними вагонами, на 50% вiдсоткiв проти
загального парку. Поки рiшення з цього питання не було. Та навiть воно не розв’яже всiх проблем.
Адже поруч iз проблемою браку зерновозiв є й дефiцит локомотивiв, що мали б їх возити. А в
локомотиви приватний бiзнес не iнвестуватиме – це завдання держави. До того ж традицiйним
питанням стає дефiцит палива.
Нинi «Укрзалiзниця» запровадила нову систему розподiлу вагонiв. Її часто критикують: у систему
намагаються проникнути, є питання й щодо корупцiйної складової нововведення.
Зерновий ринок –
експортоорiєнтований. Ми
експортуємо бiльшу половину того,
що виробляємо, i прогнозуємо,
що до 2020 року експорт зросте
щонайменше в пiвтора разу.
Тому гостро постануть питання
iнфраструктурного характеру,
агрологiстики, фiтосанiтарiї. ЕВА
давно наголошує, що фiтосанiтарнi
процедури потрiбно узгоджувати
з правилами ЄС. В останнi роки у
фiтосанiтарному напрямi вдалося
чимало досягти: спрощено
i пришвидшено процедуру
оформлення карантинних та
фiтосанiтарних сертифiкатiв. Та
цього мало. Ми б волiли бачити
приватнi лабораторiї в процесi
фiтосанiтарної експертизи.
Бiзнес хоче, щоб вони могли
вiдбирати зерно, робити проби,
давати висновки, передавати їх
державним фiтосанiтарам. А тi, в
свою чергу, на базi цих висновкiв
видаватимуть фiтосанiтарнi
сертифiкати на експорт. На
разi ринок монополiзовано
державною структурою. Нинi
зареєстровано законопроект
№6673, що передбачає можливiсть
запровадження приватних
лабораторiй у цьому сегментi.
Сподiваємося на його ухвалення.
Зерновi експортери потерпають
i через моральну застарiлiсть
внутрiшнiх регламентiв зберiгання
зерна. Примiром, пшеницю можна
зберiгати i транспортувати суворо
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Євген Кравцов

виконувач обов’язкiв голови
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця»
Питання не настiльки однобоке, що в нас бракує вагонiв чи локомотивiв. Воно комплексне.
З аграрним сектором справдi ситуацiя складнiша, нiж, примiром, з металургiйними
перевезеннями. Бо є сезонний характер, що припадає саме на пiк дорожнiх робiт та iнших
перевезень.
Так, є дефiцит парку. Але дефiцит дешевого парку. Вагони «Укрзалiзницi» в 3-6 разiв
дешевшi, нiж приватнi. Є чимало логiстичних компанiй, якi їх забирають, а потiм вiддають
клiєнтам i вiд цього мають надзвичайно високу маржу. Ми намагаємося запобiгти цiй
дискримiнацiї. Коли ми вийдемо на ринок i будемо на однаковому рiвнi з приватними
компанiями, питання з дефiцитом вагонiв «Укрзалiзницi» зникне. Бо всi ми будемо
в рiвних умовах. I не буде сенсу шукати наш дешевий вагон, коли ринок однаковий.
Лише 30% всього вантажу, який в Українi перевозять у пiввагонах, їде у вагонах
«Укрзалiзницi». 70% – приватний парк. Тож говорити про дефiцит вагонiв «Укрзалiзницi»…
Ну, звичайно! Ми дешевшi в 5 разiв! I всi на це полюють.
Кiлькiсть парку проти минулого року зросла на 3000 вагонiв завдяки приватному парку та
ремонту наявного. Але з весни цього року виникла проблема тяги. Залiзнична технiка має
тривалий перiод експлуатацiї – 30-40, навiть 50 рокiв, але в якийсь момент вона вже не
пiддається латанню дiр i точковому ремонту, треба замiнювати рухомий та тяго-рухомий
склад. Ми стоїмо на порозi цiєї проблеми. А в нас недостатньо коштiв на її розв’язання, бо ми
неринково змiнювали вартiсть наших послуг.
Саме з локомотивним парком ми перебуваємо в ситуацiї, коли тепловози є надзвичайно
зношеними й потрiбно закуповувати новi. Тому ми й спiлкуємося з General Electric та iншими
виробниками, щоб оперативно замiнити, модернiзувати парк. Це буде зроблено.
Я бачу чималi проблеми i в потужностях з навантаження. Великi елеватори можуть вантажити
по 50 вагонiв на добу. Але в найпроблемнiших регiонах елеватори вантажать i по 3 вагони.
Тобто, якщо в одне мiсце ми можемо раз на декiлька днiв направити один склад, навантажити
його, вивезти в порт i повернути, то в iнших випадках мусимо щодня постачати i тягати по 2-3
вагони. Це зовсiм iнша ефективнiсть. Тому логiстика може бути дорожчою, нiж у тiм мiсцi, де
елеватор обслуговує по 100 вагонiв на добу. Найпростiше – скинути всi проблеми на залiзницю
i сказати, що вона не дає ради. Я це часто чую. Особливо в останнiй рiк. «Укрзалiзниця»
виходить таким собi цапом-вiдбувайлом. Це неправильний пiдхiд.

розсортованою в межах шести класiв. Проте експортуємо ми за iншими стандартами, де немає
такого розподiлу. Є просто певний перелiк показникiв якостi, котрим має вiдповiдати конкретна
партiя. Це фiксують в експортних контрактах. Домогтися вiдповiдностi цим показникам можна
виключно змiшуванням кiлькох класiв зерна. Але сформувати таку партiю нiде в зернових
банках неможливо.
Вже три роки члени Комiтету зернових та олiйних культур ЕВА намагаються проштовхнути
iдею змiшування зерна повсюдно – i на територiї лiнiйних елеваторiв, i в морських портах, i в
рiчкових термiналах. Адже iнструкцiя Мiнагрополiтики, що регулює цей процес, давно морально
застарiла. Мало того, сумлiннi експортери потрапляють у нерiвнi конкурентнi умови з тими, хто
практикує змiшування зерна рiзних класiв усупереч внутрiшньодержавним регламентам.

Родiон Рибчинський

Директор громадської спiлки
«Борошномели України»
Експорт борошна щороку зростає на 20%. Українськi борошномели
планують найближчим часом наростити його вп’ятеро.
Питання лише в тiм, наскiльки це можливо. Адже Казахстан закриває
потреби азiйського ринку, Аргентина працює на багатомiльйонний
ринок Латинської Америки, з Францiєю ми конкуруємо в Африцi.
Прiоритетнi для українських експортерiв ринки – близькосхiдний,
пiвнiчно-африканський – ми фактично вiдвойовуємо у
найактивнiших гравцiв на ринку борошна – в турецьких виробникiв. I
то за допомогою цiнового демпiнгу. Це при тiм, що турки працюють з
нашим же зерном. Та турецькi виробники мають чималi преференцiї
з боку держави, тодi як українськi борошномели працюють у
стовiдсоткових ринкових умовах без державної допомоги. Є й iншi
фундаментальнi проблеми, що стримують розвиток галузi:
1) обмеженiсть доступу борошномелiв до провiдних технологiй
та обладнання п’ятого-шостого поколiння;
2) вiдсутнiсть полiтики стимулювання сiльгоспвиробникiв
вирощувати високоякiсне зерно, придатне для виробництва
якiсного борошна, а не лише на експорт;
3) дуже дорогий позиковий капiтал.

Катерина Рожкова

заступник Голови
Нацiонального Банку України
Якщо говорити конкретно про експортерiв, то є доступнi валютнi
ресурси. Незважаючи на те, що вони поки зависокi проти
європейських країн, для України – є найнижчими за час iснування
комерцiйної банкiвської системи.
Ставка, звичайно, зросла, бо ми таргетуємо рiвень iнфляцiї наперед.
Не реагуємо, а таргетуємо. Тому це важливо для всiх – експортерiв,
банкiв, споживачiв. Утримання iнфляцiї в коридорi – запорука
фiнансової стабiльностi. Крiм того, ми очiкуємо, що в першiй
половинi 2018 року ввiйдемо в прогнозований дiапазон iнфляцiї.
Тож сподiваємося, що нинi ставки зафiксуються, а в першiй половинi
2018-го пiдуть на зниження, i ресурси стануть доступнiшими.
Банки хочуть кредитувати i навiть знають куди. Але коли в тебе
50% непрацюючих активiв, а ти нiчого не можеш зробити з цими
позичальниками, бо втрачаєш права при банкрутствi, то наскiльки ти
готовий надавати новi кредити?

заступник Мiнiстра аграрної полiтики
та продовольства України
з питань європейської iнтеграцiї
Нинi розробляють Iнструкцiю з облiку
зерна, що дозволяє змiшувати
зерно на портових елеваторах. Та
це короткострокове розв’язання
проблеми. На думку Мiнiстерства
аграрної полiтики та ДПСУ,
потрiбно йти до свiтових стандартiв
класування зерна й унiфiкуватися з
найбiльшою кiлькiстю ринкiв.
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Ольга Трофiмцева

Iрина Душник

Айварас Абромавiчус

екс-мiнiстр економiчного розвитку i
торгiвлi України, iнвестор
Банкiвськi кредити мають шалено високу лiквiднiсть.
Бо кiлькiсть вкладiв зросла, а кiлькiсть сумлiнних
платоспроможних позичальникiв з кризою зменшилася.
Довiра до банкiвського сектору пiсля очищення пiдвищилася,
i банки знизили ставку для вкладiв. Вiдповiдно, з’явилася
можливiсть кредитувати бiзнес за привабливiшими
ставками. Нинi чесний i прозорий агробiзнес, як i будь-який
iнший, особливо той, що має експортну доларову виручку,
може брати кредит у банку пiд 5% рiчних у доларах. Такого
в iсторiї України ще не було. Коли хтось каже, що немає
кредитiв, – це неправда, вони є.
Тi, хто працює непрозоро, не здiйснює мiжнародної звiтностi,
виплачує заробiтну плату в конвертах, продає за готiвку,
– не мають можливостi прийти в банк i отримати кредити
за привабливими ставками. Просто потрiбно вести бiзнес
належним чином.
Та чинникiв, що стримують розвиток агробiзнесу
чимало. Насамперед немає вiльного ринку землi
сiльськогосподарського призначення. А якщо ти не володiєш
землею, не можеш розпорядитися своїм конституцiйним
правом робити з нею все, що завгодно – продати,
орендувати i т.д., ти в неї не iнвестуватимеш.
На своїх чудових чорноземах хотiлося б поставити
зрошувальнi системи. В Українi досить легко за кiлька рокiв
досягти врожайностi не 65 млн тонн, як зараз, а 100 млн
тонн. I навколо своїх земель доцiльно будувати переробнi
потужностi. Але ти цього не робитимеш, бо це дорого, а
земля не твоя. Будь-якi обмеження, коли немає вiльного
ринку, зумовлюють наше вiдставання.

Iгор Мазепа

генеральний директор iнвестицiйної
компанiї Concorde Capital
Якщо ринок землi запрацює, ми однозначно побачимо
зростання припливу iнвестицiй, i не тiльки в сiльське
господарство, а й в сумiжнi галузi, i навiть у фiнансовий
сектор (кредитування с/г виробництва). Iнвестори люблять
яскравi сигнали. Вiдкриття ринку землi може стати саме
таким сигналом, стати переломним моментом в сприйняттi
країни.
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ЕКСПОРТ

ДЕРЖАВНА
ПIДТРИМКА

ПРО КВОТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРIВ
Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та ЄС працює в режимi
попереднього застосування менш нiж два роки. Важливо, що з 1
жовтня запрацювали додатковi торговельнi преференцiї, якi ЄС
надав Українi. Водночас квоти на зерновi на прохання українських
зернотрейдерiв будуть доступнi з 1 сiчня 2018 року. ЄС вже
розширив квоти для деяких товарiв. Але ж варто пам’ятати: квоти
не є заборонами, вони дають можливiсть безмитного ввезення на
територiю ЄС тих чи iнших товарiв.

Наталiя Микольська

торговий представник України, заступник
Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України

ПРО ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО
Згiдно з законом, уряд має право встановлювати почерговiсть
запровадження експортно-кредитним агентством (ЕКА) тих чи
iнших послуг. Концепцiєю, яку розробило Мiнекономрозвитку,
встановлено: першою стадiєю цього запровадження буде
здiйснення послуг страхування та перестрахування експортерiв
вiд ризикiв неплатежiв та фiнансових втрат. У проектi
державного бюджету на 2018 рiк вже закладено суму на ЕКА.
Цi кошти можна використати лише на формування статутного
капiталу агентства. За наявностi фiнансування можна розпочати
створення юридичної особи i подальший запуск ЕКА. Але для його
повноцiнного функцiонування потрiбне внесення певних змiн до
закону. Бо ж законопроект ухвалювали в кiлька стадiй, вводили
урядовий та депутатський проекти. Та робота над цими змiнами
поки не перешкоджає роботi з запуску самого агентства. Ми
сподiваємося, цi процеси вiдбуватимуться паралельно.
Наступним етапом буде налагодження спiвпрацi з ОЕСР, що має
чималий досвiд роботи експортно-кредитних агентств. Експертна
пiдтримка для нас важлива. Адже в Українi небагато експертiв,
що мають досвiд створення i запуску подiбних установ.
Чи розглядають альтернативнi
зонi вiльної торгiвлi варiанти
посилення присутностi українських
виробникiв на європейських
ринках? Чи можна Українi в цьому
планi орiєнтуватися на пiдхiд
Британiї? Не розглядаючи анi
варiанту членства у європейському
економiчному просторi, анi
варiанту укладання Угоди про
вiльну торгiвлю з ЄС, уряд Британiї
схиляється до того, щоб платити в
бюджет ЄС близько 10 млрд фунтiв
на рiк за збереження доступу на
ринки. Якщо вигоди України вiд
торгiвлi на ринках ЄС за умови
безперешкодного доступу до них
величезнi, то чи не варто подумати,
як застосувати подiбний пiдхiд?
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Звiсно, з огляду на те, коли укладали Угоду (вiдтодi минуло чимало
часу), положення, якi ухвалено за пiдсумками переговорного процесу,
вiдповiдають умовам доступу на ринок 2011 року. Тарифна частина
ґрунтувалася на статистицi 2005-2007 рр. А вiд того часу докорiнно
змiнилася ситуацiя не лише в нашiй державi, а й у глобальнiй
торгiвлi. Тож нинi ми говоримо про те, що Угода не цiлком вiдповiдає
тiй дiйсностi, яку маємо в торговельних вiдносинах з ЄС.
Нам потрiбно спiльно з Єврокомiсiєю здiйснити оцiнку iмплементацiї
режиму поглибленої та всеохопної зони вiльної торгiвлi та його
вплив на економiку сторiн. Чому спiльна оцiнка? Вона має стати
основою для визначення подальшого напряму поглиблення нашої
економiчної iнтеграцiї в ЄС: її результати мають бути достатньо
ґрунтовними як для нас, так i для наших партнерiв в європейських
столицях. Ми не говоримо про те, що оцiнка має когось задовольняти.
Вона має встановити цiлiсну правдоподiбну картину, створену не
вчора, а сьогоднi з урахуванням того, що її використовуватимуть
завтра. Спiльна – не означає власне Уряд України та Єврокомiсiя.
Це означає незалежний консультант, що виконає роботу на пiдставi
спiльного узгоджених вихiдних. Для того, щоб ми з європейськими
партнерами могли сiсти за стiл переговорiв 2021-го, маємо
сформувати завдання на оцiнку в 2018-му, здiйснити її в 2019-му i на
пiдставi набутих результатiв 2020-го сформувати позицiю держави.
Нинi стан наших торговельних вiдносин не вiдповiдає стану торгiвлi
анi в 2007-му, анi навiть у 2011-му. Тому важливо вести дiалог з
Європейським Союзом, щоб збiльшувати доступ українських товарiв
на ринок ЄС. Йдеться не лише про квоти, а й про товари, на якi в нас
йде довгий перiод скасування мит. Важливо постачати на територiю
ЄС не лише сировиннi товари i товари первинної переробки, якi у
нас пiд квотами, а й збiльшувати постачання товарiв з доданою
вартiстю.

Насправдi такої форми, яку хоче обрати
Велика Британiя, – не мати членства в
ЄС, не мати угоди про вiльну торгiвлю,
але платити в бюджет ЄС 10 млрд фунтiв
та мати доступ на ринок ЄС – немає в
мiжнароднiй торгiвлi. СОТ передбачає
такi форми економiчної iнтеграцiї: режим
найбiльшого сприяння, зона вiльної
торгiвлi та митний союз. Є декiлька
варiантiв у кожнiй з них, але iнших
форм не дано. Тому Велика Британiя
працюватиме з ЄС за однiєю з форм, якi
встановлено СОТ.
Нинi Велика Британiя є ринком у фокусi
для нашого експорту вiдповiдно до
Експортної стратегiї України i одним з
найбiльш недоторгованих ринкiв для
України за методологiєю Мiжнародного
торговельного центру. З огляду на це
ми уважно стежимо за перемовинами

мiж ЄС i Великою Британiєю, а також
консультуємося як з ЄС, так i з Великою
Британiєю щодо розумiння подальшого
встановлення торговельних вiдносин, якi
були б найвигiднiшi українському експортеру.
Тому, щойно буде розв’язано питання
подальших вiдносин ЄС та Великої Британiї,
Україна обговорюватиме з останньою не
лише нинiшнiй режим, а й його розширення,
щоб бiльше українських товарiв з’являлося
на британському ринку. Ми, зi свого боку,
теж можемо вiдкрити ринок для Великої
Британiї, iмпорт звiдти не становить для нас
великої загрози. Наше завдання – зберiгати
не гарнi торговельнi вiдносини, а найкращi
умови для збiльшення українського експорту.
Бо експорт – це не про гарнi вiдносини.
Експорт – це про те, щоб український бiзнес
мав можливiсть заробляти для себе i для
країни. А наше завдання – створити умови
для такого заробiтку.
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TRUMAN Agency
Команда TRUMAN Agency об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне планування,
PA&GR, лобізм та мiжнароднi комунiкацiї.
Агентство враховує сучасний вектор розвитку України для проведення ефективних кампанiй,
спрямованих на вирiшення питань українського бiзнесу та вiдкриття нових перспектив для
iноземних компанiй в Українi.
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