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СЛОВО РЕДАКТОРА

Задаючи
бізнес-тональність
Бізнес – такий багатогранний, який сварять за
складність, але мріють займатися, з нього часто
виходять, але так само часто повертаються, до
нього прагнуть навіть тоді, коли розчаровуються,
а потім захоплюються ще більше, очікуючи, що
послідовники підуть далі.
Команда Lawyers Daily створила медійний
майданчик, що об’єднав стратегів, CEO і власників
компаній, які не просто розвивають бізнес, а й
усвідомлюють, що країна потребує масштабних
змін, і їхнї рішення сьогодні – це наше з вами
завтра. І саме на таких людей, opinion leaders, лягає
відповідальність діяти на випередження, як і Lawyers Daily.
Ми з власного досвіду знаємо, скільки уваги
сьогодні прикуто до України, її поточного стану
та перспектив розвитку, і як часто зачіпають
найболючіше...Lawyers Daily – саме про найболючіше.
І ми маємо бажання і можливість змінити країну
на краще і ми її змінюємо, боротися за те, що ми
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робимо, і ми боремося, впливати на суспільство
власним прикладом і ми впливаємо.
Редакція Lawyers Daily спілкується з провідними
CEO, власниками середнього і великого бізнесу,
зовнішніми консультантами і підприємцями нового
формату, які готові змінюватися самі і змінювати
інших.
Ми зібрали найвлучніші та найцікавіші матеріали
для своїх читачів і йдемо у новий рік із викликом та
натхненням – працювати і надбавати, допомагати
бізнес-спільноті розвиватися і продовжувати
переконувати світову спільноту у тому, що Україна
– чудове місце у всіх сенсах цього слова. Бажаємо
партнерам, колегам, читачам і просто зацікавленим
особам досягти нових вершин у 2017 році, а бізнесу
– бажаної стабільності і надзвичайного зростання.
Ми завжди будемо поруч!

Бізнес новини з юридичним
акцентом online

Жанна Гаращук,
головний редактор

lawyers.ua
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Найприємніше
• Те, що для податківців введуть пеню у розмірі
120% облікової ставки НБУ за прострочення по
поверненню платнику помилково або надміру сплачених до бюджету коштів, мабуть, найприємніше.
• Позитивну оцінку має також і новий закон про
реструктуризацію боргів підприємств, який дозволяє
згладити наслідки фінансової кризи і уникнути банкрутства законними методами.
• НБУ прагне повернути довіру бізнесу і допомогти
відновитися: відсоткові ставки у цьому році знижувалися тричі. Останній раз ставка була знижена до
15% у вересні.
Значно спрощена процедура оперування грошовими коштами підприємств. Численні семінари та
круглі столи, проведені за участю представників бізнесу, свідчать про одне: бізнес-структури схвалили
пропоновані зміни.

Експорт

Підсумки 2016:
бізнес-досягнення року

2016 рік, що минає, видався нелегким, причому не тільки для бізнесу, але і в цілому для країни.
Так, було дійсно важко, але не фатально: нова податкова політика, інтеграція в європейський
ринок, складнощі інвестування і ще багато чого. Ключових факторів, які позначилися на розвитку
бізнес-галузі багато, але всупереч новинам в українських ЗМІ, які рясніють «падінням, закриттям
і припиненням», експерти продовжують стверджувати про надію на зростання економіки і
перспективи розвитку більшості сфер виробництва.

Податкова політика
Головне
Зміни, які вступили в силу на початку 2016 року,
стосовно структури системи платників податків
(утворюються нові 4 групи платників податків), а також
удосконалення системи адміністрування ПДВ та інших
податків, як і мало бути, спочатку викликали у бізнесу
низку складнощів. У першу чергу, це електронне
адміністрування – посилення правил подачі
електронної звітності та складнощі з використанням
нової системи. Проте, поставлене урядом завдання
почало реалізовуватися і можна констатувати перші
позитивні результати: заборгованість держави з
повернення ПДВ знижується, щоправда, повільніше,
ніж планувалося.
У міністерстві фінансів стверджують, що виплати
ПДВ стали прозорішими і збільшилися практично на
30% у порівнянні з попереднім роком. Близько 35%
повернення ПДВ вже виплачено бізнесу. На перший
погляд цифра невелика, але вона значно більше, ніж
за минулий рік. Мінусом, як і раніше, залишається
актуальний і затребуваний «ручний» режим по-
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вернення ПДВ за допомогою скарг, позовів та інших
юридичних механізмів. Тому бізнес продовжує
витрачати сили і енергію на цілий штаб адвокатів,
юристів і бухгалтерів, які готують десятки скарг і
звернень щотижня. До речі, українські підприємці
гідно пережили підвищення ставок.

Додаткове
Уряд, на додачу до вже названих позитивних змін,
розробив новий законопроект, що пропонує:
•
більш вдосконалене адміністрування –
створення функціонуючого електронного кабінету;
•
ще більше зниження тиску на бізнес з боку
податкових органів - ліквідація податкової поліції;
•
передачу
повноважень
з
проведення
перевірок з місць на обласний рівень;
•
введення податкових канікул для малого і
середнього бізнесу терміном до 5-ти років;
•
альтернативну модель спрощеної системи
оподаткування.
Водночас цей проект закону пропонує значно
збільшити ставки акцизів і встановити єдину ставку
акцизу на дизпаливо. Щоправда, усі ставки основних
податків залишаться на рівні поточного року.

Експорт товарів, як напрям, котрий рік не втрачає
своєї актуальності для українського бізнесу і залишається однією з найбільш обговорюваних тем
у ділових мас-медіа. На жаль, у загальному вигляді
український експорт за 11 місяців 2016 Україні
знизився на 10%, щоправда, тенденція торкнулася
не всіх галузей. Основу українського експорту
сьогодні становить сировина і продукція мінімальної
технологічної межі. Обертів набирає і агросектор.
А ось машинобудування перебуває у занепаді:
експорт продовжує знижуватися.

Досягнення і поразки
Показовим для національного бізнесу є збільшення
експорту до країн ЄС: збільшення практично на 5%
у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Щоправда, у жовтні тенденція почала слабшати.
Скоротився експорт зернових і олійних культур. З
наданих Україні квот на безмитне ввезення продукції
в ЄС вичерпані лише такі позиції, як зерно, крупи,
борошно, мед, масло, причому багато чого з них було
витрачено вже за перші 2-3 місяці 2016 року.
Зросли поставки до ЄС овочів і ягід з України,
курятини (на 44%) і молочної продукції (практично в
8 разів). У інших сферах - м’ясо (яловичина, свинина,
баранина), яйця - ситуація залишається плачевною.
Наприклад, експорт свинини в Україні впав практично
у 20 разів. Це пояснюється тим, що продукція
українського виробництва часто не відповідає стандартам якості Європи і її просто не приймають.
Провини українських виробників тут немає. Досі
не вирішено питання узгодженості українського
і європейського законодавства у цій галузі. Уряд
заявляє, що немає можливості фінансувати закупівлі
іноземного обладнання, щоб проводити експертизу
досліджень.
Експорт з країнами СНД знизився майже на 28%.
Однак тут ситуація зрозуміла: значну частку ринку
брала на себе Росія. Питання ж викликає зниження
рівня експорту з Білоруссю (5%) і Казахстаном
(більше 45%).

Інвестиції
Інвестиційний клімат в Україні вже давно перебуває
у стані депресії, але у 2016-му намітилися перші
очевидні зрушення у цій сфері після затяжної кризи,
викликаної військовим конфліктом на Сході країни.
По-перше,
ситуація
на
Донбасі
дещо
стабілізувалася, а по-друге, держава зробила перші
кроки у великомасштабній програмі по боротьбі з
корупцією:
•
електронні бази даних,
•
електронне адміністрування податків,
•
відкритість електронних реєстрів різних прав,
•
проведення реформ у ГФС, прокуратурі,
поліції і судах,
•
електронні декларації.
Все це, звичайно ж, повертає інтерес інвесторів до
можливостей нашої країни.

Чим приваблює Україна
Іноземні інвестори активно вкладають ресурси у систему енергозбереження, аграрний сектор і будівництво. З’явилися і нові інтереси цукрова промисловість. На початку листопада
Антимонопольний комітет України дозволив купити
25% акцій агрохолдингу “Астарта” канадській
фінансовій групі Fairfax.
Інтерес інвесторів помітно збільшився і у сфері
готельного бізнесу і туризму. На початку вересня
говорилося про те, що до кінця цього року в Україні
мають відкритися три міжнародні мережі готелів:
Sheraton, Ibis і Aloft. Відомий київський готель «Либідь»
викуплений китайським інвестором HomeInns & Hotels Management Inc., і який планують перетворити на
бюджетний проект.
За результатами другого кварталу 2016 року,
агентство «Євро-Рейтинг» назвало міста з найбільшою інвестиційною активністю. Лідируючі позиції
протягом багатьох сезонів не здає Київ, за ним Вінниця та Харків. У число інших перспективних
для інвестування міст увійшли - Одеса, Миколаїв,
Житомир, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Полтава
та Тернопіль.
За підсумками III кварталу інвестиції в Україну
зросли практично на 1 мільярд доларів США порівняно з першим і другим кварталами.

Суперечливі і обнадійливі
прогнози
Потрібно відзначити, що українська влада налаштована більш оптимістично щодо зростання економіки
і розвитку бізнесу у наступному році, ніж міжнародні
структури і фінансово-аналітичні компанії. Але що
важливо: і ті, і інші кажуть про зростання економіки,
хоч й називають різні цифри. Наприклад, Володимир
Гройсман заявив про очікуване економічне зростання
у 3% у 2017-ому.

7

ПРО НАБОЛІЛЕ

Бізнес –

LAWYERS ACADEMY

Допоможемо досягти успіху
у Вашій кар`єрі!

заручник
безжальної
політики
фіскалів

Політика ДФС України, направлена на вирішення проблеми
дефіциту державного бюджету, жодним чином не сприяє
розвитку бізнесу. Підприємці б’ють на сполох!
З практики
Користуючись можливостями Кримінально-процесуального кодексу, як часто трапляється в Україні,
кримінальні провадження починаються з неіснуючих
(простіше «надуманих») підстав. Так, останнім часом стали «модними» обвинувачення юридичних
осіб у відносинах з так званими «фіктивними»
підприємствами, які насправді успішно займаються
підприємницькою діяльністю.
Зазвичай тільки на підставі аналітичної довідки, яка
встановлює лише ймовірність ухилення від сплати
податків, оперуповноважена особа правоохоронного
органу складає надуманий рапорт. Цей документ
дозволяє службовій особі правоохоронного органу
вносити відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань щодо нібито скоєного злочину.
Цей факт дає можливість слідчим органам
отримати доступ до рахунків, комерційної інформації,
документів підприємства та право на їхнє вилучення і
накладання арешту на майно цієї ж компанії.

Статистична картина

Цінний ресурс
для розвитку Вашої
юридичної кар`єри та підтримки
ефективної роботи.
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За статистикою Генеральної прокуратури України
та органів судової влади лише за 2015 рік порушено
2697 кримінальних проваджень щодо ухилення від
сплати податків суб’єктами господарювання, з яких
лише 64 кримінальні провадження з обвинувальним
актом були направлені до суду. Це - лише 2,4% від
загальної кількості кримінальних проваджень за
минулий рік.
У підсумку за 2015-2016 рік було проведено сотні
процесуальних дій, більшість з яких були спрямовані
на вчинення тиску на підприємців для отримання
неправомірної вигоди. У зв’язку з цим особливо
актуальним стає питання правильного і своєчасного,
захисту своєї компанії від «сюрпризу» у вигляді
ранкового обшуку офісу.

Перші 8 кроків у захисті
власного бізнесу
У першу чергу ви маєте пам’ятати про планове
навчання корпоративних юристів та інших співробітників. Отже, вам слід:
•
укласти угоду про надання правової допомоги із адвокатом, який у разі проведення обшуку
оперативно прибуде для участі в обшуку як
представник підприємства, якому надають правову
допомогу;
•
передати
документи
на
зберігання
у
віддалений
відокремлений
підрозділ,
що
унеможливить їх неочікуване вилучення;
•
зберігати
документи
в
електронному
вигляді під надійними криптостійкими паролями
на електронних носіях, зберігати документи на
віддаленому сервері;
•
провести інструктаж співробітників щодо їх
прав та дій під час обшуку;
•
унеможливити
безперешкодний
неконтрольований доступ на підприємство стороннім
особам до підтвердження повноважень та законності
їхніх дій;
•
встановити у «ключових точках» підприємства
системи відеоспостереження із записом інформації
на віддалений сервер або із застосуванням хмарових
сервісів.
Це лише загальноприйнятний алгоритм правил
поведінки підприємця. Звичайно, він не повний, бо
кожен випадок слід розглядати індивідуально.

Сергій Лебідь
старший юрист
Syutkin & Partners Law Firm
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скасуванні і в тому, що, у кінцевому рахунку, така зміна,
якщо не дасть більше грошей, однозначно дозволить
економити. Як тільки нас почули і зняття цього
мита було скасовано, ніша почала заповнюватися
дорожчими вантажами, з яких знімалося мито, тому
держава не втратила ні копійки.
- Команда професіоналів – абсолютний козир
компанії?

Бесіда з Вадимом Сидоруком про справжні цінності компанії,
історію розвитку та її майбутнє
Доступність топ-менеджера відомої міжнародної компанії, – несподівана риса, не завжди
характерна українському менеджменту, здивувала і розташувала. Причому, як з’ясувалося в процесі
діалогу, слово абсолютно відповідає справі не лише у випадку особисто з генеральним директором
DHL Express в Україні Вадимом Сидоруком, але і компанії в цілому. Не може не підкупати і готовність
вести діалог з будь-яким клієнтом, який звернувся із зауваженням або пропозицією, а також подяка
такому клієнтові за увагу до сервісу DHL. Ціна першості в цьому випадку не викликає запитань.
- Вадим, розкажіть, за роки роботи DHL Express в Україні, що було найскладнішим і як
трансформувалися такі складнощі? Які тенденції,
погані або гарні, можна зараз констатувати?
- Перш за все, ми говоримо про 25 років роботи
компанії DHL в Україні, сповнившись в цьому році.
Ми прийшли сюди у 1991 році і займаємо особливий
сегмент, який не треба плутати із поштовими
послугами: DHL Express – це міжнародні авіа-експресперевезення, тобто – транспортна служба, яка
прийшла в Україну інноваційною послугою. І, як ви
розумієте, нашим першим клієнтом, був, звичайно
ж, банківський сектор і західні компанії, які починали
працювати в Україні. Далі було становлення і розвиток.
Що змінювалося протягом цих 25 років? Компанія
загартовувался і зміцнювалася за рахунок досвіду
своїх співробітників. І я вважаю, що основне в цьому
бізнесі – команда професіоналів.
- У вашій компанії відсутня часта зміна кадрів?
- Ви знаєте, є, але вона не перевищує допустимі
норми. На ринку нормою вважається «текучка» до
10%, 15% – це вже червона лампочка. У нас минулому
року «текучість» була на рівні 5%, правда, зараз
трошки вища, але треба розуміти про який сегмент і
про які позиції йде мова. У нашій компанії є дуже важкі
ділянки роботи, наприклад, доставка, і повірте, що
працювати кур’єром 10 або 15 років вкрай складно,
хоча і такі випадки у нас теж є.
Звертаю особливу увагу на нашу політику: ми
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спочатку працевлаштовуємо людей з перспективою
зростання, і частина з них виростає всередині компанії,
а частина – іде. Причому, багато хто йде не просто
кур’єрами, а супервайзерами, керівниками відділів,
тобто ми, як кур’єрська компанія, ведемо активну
роботу з персоналом. Я, наприклад, оцінюю бізнес ще
й з боку корпоративної і соціальної відповідальності,
як певний інститут виховання і освіти. І ті стандарти,
які ми даємо, дійсно затребувані на ринку.
Що стосується змін: так, звичайно ж, змінювалося.
І я з гордістю можу констатувати, що ми були
диригентами цих змін. Наприклад, до 1 липня 2012
року, коли почав працювати новий митний кодекс,
було дуже складно працювати з приватними особами:
справа в тому, що будь-яка посилка, отримана за
кордоном, обкладалася митом від 1 цента і багато хто
про це не знав, що створювало величезну проблему
– величезну кількість повернених вантажів. Що
ми могли зробити? Ми дочекалися моменту, коли
Україна оголосила про те, що вона буде орієнтуватися
виключно на європейські стандарти, і почали
працювати з урядом. В результаті кропіткої роботи
були внесені зміни в українське митне законодавство,
і сьогодні існує безмитний ліміт до 150 євро і для
компаній, і для приватних осіб.
- До цих змін ви йшли довго і складно?
- Так. Але треба сказати, що нам ніхто не заважав.
Звичайно, ретельно оцінювалися розміри мита і
державні втрати, і нам довелося докласти багато
зусиль, щоб переконати український уряд у їх

- Абсолютно. Причому не лише в Україні. Якщо
повернутися на 10 років тому, ми побачимо велику
різницю між тим, як виглядали ми і наші конкуренти,
особливо у матеріально-технічній базі. Компанія
активно росла по світу і настав момент запитати себе
– чим ми повинні відрізнятися від конкурентів? Дійшли
висновку, що основна інвестиція – це інвестиція
в людей. У результаті такого рішення з’явилася
корпоративна програма «Ласкаво просимо у DHL».
Згідно з програмою, яка працює вже багато років,
кожен співробітник у компанії сертифікований, як
міжнародний фахівець. Починається вона із загальних
уявлень, зокрема, з цілей DHL, а далі – багатокроковість,
багатокроковість і багатокроковість. Причому, ми не
просто хочемо навчити менеджерів, ми інвестуємо у
весь персонал.
- Як вимірюється мотивованість персоналу?
В. Сидорук: Щорічно ми проводимо опитування
співробітників. Як? Письмово і абсолютно анонімно.
Кожен з них отримує опитувальник на e-mail з
посиланням на сайт незалежної компанії, яка
проводить дослідження. Нас не цікавить конкретне
ім’я, нас цікавлять загальні показники компанії. І
працюємо над тим, щоб вони поліпшувалися щорічно.
Якщо ж ми бачимо спадаючу тенденцію навіть на
5-7%, ми вже розуміємо, що на щось треба звернути
увагу, хоча загальні дані можуть бути високі. Потім
проводиться цілий ряд заходів – спілкування, круглі
столи, з’ясування, складання робочих планів тощо.
І, до речі, хочу сказати, що з’являються дуже цікаві
моменти, з якими доводиться працювати.
Головна мотивація для наших менеджерів – щорічна
премія, яка залежить від рівня «Активного лідерства»,
основного показника програми. А це, перш за все,
комунікація із співробітниками. І, якщо процес
спілкування побудований правильно і заснований на
повазі, «Активне лідерство» завжди буде високим.
Але, як тільки щось недоговорили чи злукавили,
оточення відреагує моментально, і у грошовому
вираженні менеджери це відчують.
Звичайно ж, ми не відразу до цього прийшли.
Були часи, коли ми розуміли, що треба змінюватися,
особливо гостро це відчувалося на важких ділянках
роботи. Хочу звернути увагу, що для відповідних змін
головна умова – доступність керівника.
- Ви згодні з тим, що досить складно організувати
таку комунікацію в Україні, адже найчастіше
відбувається навпаки і багато хто віддає перевагу
субординації?

- Згоден. Я вивчаю досвід багатьох українських
компаній і хочу сказати, що саме з такої доступності
варто було б почати перетворення в компанії, а потім
багато працювати з клієнтами, щоб вони розуміли,
що їхні листи доходять до керівника. Дуже радісно
бачити, що українські компанії починають поступово
переймати таку систему онлайн-зв’язку з клієнтом,
причому не за допомогою існуючої бази, а через
фактичне надання послуги.
До речі, будь-які клієнти, які звертаються – дуже
цінні, тому що вони небайдужі і це дуже важливо.
Адже байдужий клієнт, у якого немає лояльності
до компанії, просто піде, тому що сьогодні ринок
насичений у будь-якій сфері.
- Вадиме, скажіть, будь ласка, що для нашої
країни, на ваш погляд, є найскладнішим у веденні
бізнесу?
- Розповім про роботу із зовнішніми постачальниками.
Найскладнішим останніми роками виявився період
сильної девальвації нашої валюти. У мене 70%
послуг «прив’язаніі» під євро, і коли в країні почалися
коливання гривні, ми домовлялися з постачальниками.
Не хочу хвалитися, але все ж ми змогли домовитися
в усіх випадках, а це, повірте, було нелегко. Однак ми
змогли зробити так, щоб ціни змінювалися не частіше
2-х разів на рік, клієнти встигали підлаштовуватися під
такі зміни, що дозволило нам не просто не втратити
ринок, а навіть трохи збільшити його за цей час.
- Це напевно те, чого не вистачає багатьом
українським бізнесменам, вміння домовлятися?
- Деяким – так, не вистачає. Через бажання отримати
швидко, буквально сьогодні-завтра, не замислюючись
про те, чого це буде коштувати у майбутньому, багато
чого втрачається. Наприклад, DHL ніколи не піде
на оптимізацію, скорочення зарплат або кількості
менеджерів. Це я кажу до того, що ще на початковому
етапі будівництва бізнесу треба розуміти, що
розвивати процес треба так, щоб він міг працювати і
через 10 років.
Одним з основних недоліків бізнесу «по-українськи»
– це спроба оптимізації будь-яким шляхом.
- Чи розглядаємо «Ді-Ей-Чел» нові сегменти для
освоєння?
- Моя позиція – це фокус. Ми – експерти в міжнародній авіа-експрес-доставці. Ми наймаємо ресурси
і їхня вартість набагато вища, ніж, якби ми займалися
доставкою тільки всередині України. Причому для
роботи у DHL є багато умов, хоча б знання іноземної
мови, власна матеріально-технічна база, тому, якщо
розглядати можливість зайняти інші ніші може
виявитися настільки дорого, що компанія може увійти
у глибоку економічну кризу. У нас був подібний досвід,
причому неодноразово, тому наш вибір – фокусування
на тому, що ми вміємо і робимо краще за інших.
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Козирем нової команди
є публічність, яка дає шанс
реформам

Бізнес-модель «Нова пошта»
можна відточити на локальному ринку
і реплікувати на інші країни

Гучне призначення на посаду генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського не залишило
байдужим жодне бізнес-видання. Дочекалося черги і LawyersDaily, почувши багато цікавого про
плани модернізації і перетворення «Укрпошти» у бізнес-проект. Розмова була діловою, по суті, з
акцентами на позиціях, які необхідно донести, і такою, що хотілося продовжувати говорити.

Для цього важливо вдосконалюватися у тих послугах, що вже надаються, і працювати над їх
якістю. Саме таким був головний меседж Данила Пасько, голови наглядової ради «Нова пошта», до
якого Lawyers Daily завітало поговорити про найближчі плани і стратегічний розвиток, а заодно і
дізнатися реакцію компанії на заявлені плани «Укрпошти». Дізналися: реакція виявилася такою, що
заслуговує на повагу, і навіть союзницькою.

- Ігоре, розкажіть про розміри збитків та
найближчі плани підприємства, яке ви очолюєте?
- Будь-яке підприємство – це питання підрахунку.
Наприклад, минулого року прибуток «Укрпошти»
по звітності склав 51 мільйон гривень. При цьому
підвищення зарплати на 100 грн кожному працівнику
– це вже 109 мільйонів гривень за рік. А за ці
гроші можна поставити комп’ютери у 60% офісів
«Укрпошти», і це при тому, що зараз у нас немає
жодного комп’ютера в 40% відділень. Але при цьому
я розумію й інше, – «Укрпошта», як би мені не хотілося
бачити тут тільки бізнес – це соціальне підприємство.

- Але для того, щоб вийти на бажані показники
і мати можливість конкурувати, необхідно
модернізувати обладнання «Укрпошти», яке вкрай
застаріло. За рахунок чого плануєте проводити
модернізацію?
- Найперше, що нам необхідно – це комп’ютеризація.
Для реалізації цього процесу потрібні кошти. Джерел
фінансування на даний момент – три. Перше – це
власні кошти, друге – це кредитні кошти, і третє –
донорська допомога. Ми будемо використовувати всі
три комбінації, і почнемо впроваджувати це там, де
це буде найпотрібніше людям.

- Розкажіть, будь ласка, про довгостроковую
стратегію, яку ви плануєте. Чи збираєтесь
освоювати міжнародні ринки, якщо так, то з якою
пропозицією або продуктом?
- Щодо стратегії – це питання обслуговування і
конкуренції. Ми маємо сильних конкурентів, і я їх
поважаю за те, що вони зробили. Наприклад, наш
основний червоно-білий конкурент. У них чудовий
продукт – але він один, і це доставка на наступний
день, і вона коштує чималі за українськими мірками
гроші. Якщо ж говорити про розвиток e-commerce – у
нас не багата країна і багато товарів коштують менше
40 гривень, а у багатьох випадках вартість доставки
саме 40 гривень, а платити 40 гривень за доставку
того, що коштує набагато менше або ті ж 40 гривень,
сенсу ніякого немає. Тому я відстоюю позицію про
налагодження саме економ-сегменту.

- Наскільки держава готова делегувати повноваження ради директорів з урахуванням
озвучених далекосяжних планів?
-Така дискусія іноді переходить в юридичну
площину, наприклад, скільки повинно бути членів у
раді директорів, в якій пропорції, залежні і незалежні,
хто повинен бути головою і з якими повноваженнями.
Наприклад, в американській моделі СЕО є членом
ради директорів, а в європейській – немає. Як бути?
І подібних питань багато. Говорити про ідеальну
модель поки що передчасно, тому що кожну теорію
потрібно доводити, а у держави різне бачення
ситуації, наприклад, хто від імені держави повинен
бути представлений у раді директорів, в якій
кількості, у меншості чи в більшості. Потрібен пошук
компромісів і пошук моделі, яка дозволить компанії
існувати.

- Розмову хотілося б почати з того, як ви себе
почуваєте на посаді голови наглядової ради
«Нова пошта»?
- З «Нова пошта» я працюю вже більше року,
з моменту створення самоїнаглядової ради.
До моменту призначення на цю посаду я був
незалежним директором. До речі, цю посаду не
варто переоцінювати, бо його голова призначається
на рік, тобто цього року – це я, а наступного буде
ротація й інша людина зі складу на посаді глави. Якщо
ж у цілому говорити про мій досвід роботи з «Нова
пошта», я захоплений цією компанією і захоплений
її акціонерами. Це кращі приклади українських
підприємців.
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- Розкажіть, будь ласка, про стратегію розвитку
компанії та функції наглядової ради.
- Важливо розуміти, що наглядова рада дуже
відрізняється від операційного управління бізнесом.
У неї є певний набір функцій.
• Перша – призначення топ-менеджменту.
• Друга – стратегічна, причому довгострокова.
• Третя функція – управління ризиками.
- Чи розглядаєте ви розвиток інфраструктури
відділень «Нова пошта»?
- Інфраструктура компанії складається з відділень,
яких у нас по країні понад 2300, і 37 терміналів, які
створюють умови для внутрішньої і міжнародної
логістики. Основна частина – це відділення, які є
практично у всіх населених пунктах України. До кінця
року плануємо відкрити ще більше сотні відділень.

Якщо говорити про термінали, більшість з них ми
сьогодні орендуємо. Орендовані площі не завжди
відповідають нашим технічним вимогам, тому зараз
ми будуємо національний термінал під Києвом,
куди плануємо направити значну частину наших
вантажопотоків.
- Як ви захищаєте свої активи, з урахуванням
будівництва національного комплексу?
- Ми намагаємося себе захищати ось як: у першу
чергу, не залишати у себе слабких місць. Ми платимо
податки і є добропорядним роботодавцем. У «Нова
пошта» немає історії приватизації, яку можна
оскаржити, ми ретельно досліджуємо статус і
відстежуємо історію тих об’єктів нерухомості, які нас
цікавлять.
- Чи означає це, що «Нова пошта» невразлива і в
неї немає слабких місць?
- Мені б дуже хотілося сказати «так», враховуючи,
що глава наглядової ради відповідає за управління
ризиками (посміхається). Але в нашій компанії працює
близько 18 000 співробітників і 2300 відділень,
минулого року ми доставили 93 млн відправлень. Я
ці цифри озвучую для того, щоб окреслити масштаб
компанії. Знаючи їх, підписатися під тим, що у нас
немає слабких місць, напевно, неможливо. Але можна
однозначно стверджувати, що, якщо порівнювати
«Нова пошта» з іншими підприємствами такого ж
розміру, напевно, у нас менше слабких місць, ніж у
інших.
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ПРИМАРНА СТАБІЛЬНІСТЬ

Розмова з австралійським бізнесменом Робертом Бассілі про
інвестиційну привабливість України та її найближче майбутнє
Одні експерти говорять, що український бізнес помирає, інші прогнозують його зростання за
декілька років, якщо криза не посилиться. Ми сподіваємось, що вільна торгівля з Європейським
Союзом розширить можливості бізнесу і зробить його більш привабливим для інвесторів. В будьякому разі сприятливі умови для бізнесу залежать від правової системи. Чим відповідальніше
приймаються закони, тим простіше і ефективніше підприємництво.
Щоб розібратись в проблемах і прогнозах на
майбутнє для українського бізнес-клімату та інвестицій, ми звернулись до австралійського бізнесмена
Роберта Бассілі, котрий є співзасновником Green
Bee Asset Management LLC (одна з провідних
управлінських компаній в Україні), Royal Golf Club
та інших прибуткових проектів.

LAWYER.UA
Юридична консультація в режимі онлайн
Більше 2500 кваліфікованих досвідчених юристів
і адвокатів з усієї України готові відповісти на
будь-які питання і надати своєчасну допомогу
фізичним і юридичним особам.
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- Чи існують секрети успішного бізнесу в Україні,
адже багато людей скептично налаштовані по
відношенню до підприємництва?
- Бізнес України зустрічається з багатьма викликами. По суті, секрету не існує, але тут треба вміни
пристосуватись до ринку, правових і податкових
змін, переконатись, що модель вашого бізнесу буде
ефективною. Для цього потрібно багато терпіння і
зусиль.
- Українське бізнес-середовище таке ж сприятливе, як в Австралії?
- Бізнес-середовище в Україні вкрай нестабільне.
Але йому притаманні високі показники прибутків,
що компенсує ризики.
- Ви зустрічались з перешкодами юридичного
характеру під час створення бізнесу?
Чи існують закони і правила, що заважають
підприємцю?
- Так, у нас був проект, пов’язаний з біотехнологіями,
який полягав в експорті фармацевтичних інгредієнтів до Польщі. Але з’ясувалось, що в діючих
законах багато недоліків. Проект довелось
заморозити.

- Ви довіряєте українським юристам? У них
достатньо навичок, щоб захистити бізнес?
- Враховуючи ситуацію в Україні, де такий високий
рівень корупції, особливо в правовій системі,
ми вирішили набирати штатних юристів. Це дає
можливість керувати і відповідати за будь-які
юридичні питання.
- В чому різниця між українськими і
австралійськими юристами?
- В Австралії прийнято вирішувати юридичні
питання шляхом аутсорсингу, а в Україні більше
поширені послуги штатних юристів. Австралійський
адвокат може забезпечити більш структурований
результат справи, ніж український, тому що в
Україні законодавство і правозастосування дуже
слабке та незрозуміле.
- Чи потребують інвестори юридичного аналізу,
виходячи на український ринок? На скільки це
важливо?
- Для інвесторів важливо отримати правову
консультацію при виході на український ринок.
Очевидно, що найважливішим є рішення мати або не
мати справу з особливостями правозастосування в
певних законах.
- Які ваші прогнози щодо інвестицій в Україні?
- На даний момент великі інвестиційні компанії не
зацікавленні у вкладах на території України. Тим не
менше, в інвестуванні ($1млн. USD – $5 млн. USD)
зацікавлений Китай, країни Персидського заливу
та Азії. Якщо інвестори відчуватимуть стабільність
і розумітимуть закони, через 4-5 років ми зможемо
побачити більш позитивні настрої в Україні.
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ОБЛИЧЧЯ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Інтерв’ю з юристом Анатолієм Мірошниченком про повагу до
власної землі, Конституції, необхідність змін в Україні
та можливість на них вплинути
Педагогічна стриманість, крізь призму якої проглядаються – риси типового юриста, порядного
українця, а потім ще й глибока зануреність в улюблену юридичну тему. Після розмови залишається
стійкий присмак упевненості – судова реформа в Україні болюча, але необхідна, майже як хірургічне
втручання, а земельний мораторій слід скасувати прямо зараз. Це викликає величезну повагу.
Спочатку до співрозмовника, а потім і до країни, яка виховує таких людей.
- Анатолію, яким ви бачите перебіг судової
реформи в Україні?
- Я дуже сподіваюся, що судова реформа матиме
той ефект, на який сподівається суспільство. Але
слід розуміти, що швидко позитивного ефекту не
буде і на Україну чекає складний і болісний період.
Передбачаю, що на певний час ситуація навіть
погіршиться через відсутність суддівських кадрів
і ускладнення доступу до правосуддя. Однак, як
це завжди буває, після важкого періоду настає
покращення.
- Скільки, за вашими прогнозами, триватиме
погіршення?
- Погіршення буде досить тривалим. Можливо,
півтора чи два роки відчуватиметься брак кадрів,
тобто нестача суддів з усіма негативними наслідками
для тих, хто шукає правосуддя.
- Про що йдеться, коли говорять про нестачу
кадрів?
- Зараз в Україні працює біля 8 000 суддів, за
нетривалий час після прийняття змін до Конституції
України в частині правосуддя звільнилося (в
основному у відставку) кілька сотень суддів, і вже
можна знайти суди, в яких не залишилося суддів, які
можуть здійснювати правосуддя.
Втім, навіть без урахування масових звільнень
суддів в останні місяці навантаження на суддів,
насамперед, першої інстанції, було колосальним.
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Існували випадки, коли суддя протягом року
вирішував понад 900 цивільних справ (а цим його
навантаження не вичерпувалося). Повірте мені, це
фізично непідйомне навантаження. І я заявляю з
усією відповідальністю, що здійснювати правосуддя
за таких умов просто неможливо.
- Чи можна виправдати погіршення якості
правосуддя?
- Один з авторів судової реформи вжив таку
алегорію: ми намагаємось відремонтувати корабель
на ходу. І це дуже влучне порівняння. А ремонтувати
корабель на ходу дуже важко. Втім, без ремонту
корабель взагалі потоне.
Хочу підкреслити, що реформа, яка була спрямована
на оновлення суддівських кадрів , –правильна.
Судді, які звільнилися, свідомо використали своє
конституційне право, реформа лише підштовхнула
цю тенденцію. Зараз можна говорити про те, що
процес можна було зробити більш поступовим, і,
як наслідок, менш болісним. Але тут я хочу сказати
наступне: «Добре мати розум заднім числом».
- Яким буде порядок притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності?
- Чітка процедура притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності суддів наразі не
прописана, але це не значить, що вчинені зараз або
раніше суддями дисциплінарні проступки залишаться
безкарними. Правда, зараз такий собі перехідний
період, коли ще не ухвалено закон про Вищу раду

правосуддя. Тож я хочу сказати, що є затримка
з процедурою дисциплінарного провадження,
але засади притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності законом окреслені і навряд чи вони
істотно зміняться.
Я би хотів коротко і спрощено охарактеризувати
модель притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності. Отже, дисциплінарна відповідальність – це відповідальність у очевидних, кричущих
випадках, коли має місце не просто суддівська
помилка, а йдеться про грубу недбалість або злий
умисел, тобто коли суддя повівся недобросовісно,
і це очевидно для стороннього спостерігача. Лише
тоді його можна притягати до дисциплінарної
відповідальності. Саме лише помилкове рішення,
навіть тоді, якщо воно дуже не подобається стороні
у процесі чи адвокату, підставою для дисциплінарної
відповідальності бути не може. Суддівський розсуд
має бути захищений.
- Як зміниться процедура притягнення судді до
кримінальної відповідальності згідно з судовою
реформою?
- Згідно з новою реформою порядок притягнення
судді до кримінальної відповідальності
значно
спрощується. Вже є приклад, коли було обрано
запобіжний захід щодо одного судді, щоправда, це не
було пов’язано із взяттям його під варту. Цей випадок
просто підтвердив доцільність внесення змін до
Конституції.
- Анатолію, ви фахівець із земельного права.
Розкажіть, будь-ласка, про своє ставлення до
земельного мораторію?
- Мораторій – це дуже погано, причому з усіх точок
зору. Відповідь на ваше прогнозоване питання «чому»
хочу дати на прикладі. Є статистика, що більшість
власників земельних часток поїв – люди похилого
віку. Є ще одна статистика про середній розмір
земельного паю – це 4 га. Що власник, наприклад,
бабуся, може зробити зі своїми 4 га? Чи може вона
цей пай обробити? Звичайно ж, ні. Чи може вона його
продати? – Теж ні. Отже, що ми маємо? А маємо ми
звужене коло можливостей, коли власникові нікуди
дітись. З іншого боку стоять потенційні орендарі.
Що за таких обставин відбуватиметься з орендною
ставкою? Звичайно, вона буде падати. І зараз
вона настільки низька, що навіть важко підібрати
прикметник, щоб адекватно її охарактеризувати.
Отже, мораторій кожного дня «виймає» у власників
паїв гроші з кишені. Це, на мій погляд, не лише
аморально, але і незаконно.
Виходячи з статистичних даних про рівень
смертності, я спробував порахувати, скільки
власників паїв померло, так і не дочекавшись
можливості розпорядитися своєю землею. В
мене при самих консервативних підрахунках
вийшли жахливі цифри – таких людей більше
1 мільйона. Значна їх частина померла у
злиднях, не маючи грошей на гідну старість

та лікування. Чи можна виправдати заборону
цим людям розпорядитися своєю власністю?
Думаю, питання риторичне
Коли прихильники мораторію виправдовують його
тим, що селяни – власники паїв їх, вибачте, проп’ють,
для мене, як для юриста, дискусія закінчується. В
європейській країні, а ми ж ніби то туди йдемо, не
може бути людей другого сорту. І якщо наші політики
хочуть оглосити 7 мільйонів селян такими, нехай
вийдуть і вголос про це скажуть.
У мораторію є й інший аспект. Зрозуміло, що
орендарі виграють від такої низької орендної
плати (фактично, збагачуючись за рахунок селян –
власників), але виникає і наступне питання:
як орендарі використовують чужу землю?
Усім зрозуміло, що для орендаря недоступне
інвестування і він ніколи не вкладатиме у цю
землю стільки, скільки вкладав би власник,
бо вона не йому не належить, а значить
ефективність використання землі зменшується
Саме тому в Україні на величезних площах росте
ріпак, соняшник та інші грунтовиснажуючі культури.
Саме тому в Україні масово знищуються лісосмуги та
меліоративні системи.
Хочу прокоментувати ще один аргумент на
користь мораторію – про прихід іноземців, які ніби
то куплять усю українську землю. Запевняю вас,
що всі, хто хотів прийти, прийшов і орендує землю
без будь-яких обмежень. Великий агрохолдинг
може взяти в оренду великі масиви землі, тому що
селянам-власникам паїв просто немає куди діватися,
їм недоступна альтернатива. Скупити ж великий
масив із клаптиків по 4 га набагато важче, скажімо
прямо – майже нереально. А скасування мораторію
дозволить почати формувати стійкі невеликі, але
життєздатні фермерські господарства, засновані на
приватній власності.
Скасування мораторію відкриє для невеликих
фермерів дешеве іпотечне кредитування.
Причому саме така структура – порівняно
невеликих фермерських господарств – є
найбільш привабливою для суспільства
- Чи поїхали би ви жити і працювати за кордон,
отримавши вигідну пропозицію?
- Я вільно володію англійською мовою, на базовому
рівні – німецькою, в мене дуже багато друзів серед
колег за кордоном. Я мав реальні можливості поїхати
за кордон і на навчання, і на роботу, проте ними не
скористався і не маю наміру робити це в майбутньому.
На мій погляд Україна зараз, окрім того, що це моя
Батьківщина, є одним з найцікавіших місць у світі. Це,
до речі, це визнають і мої закордонні друзі.
Наша з Вами країна – це місце, де зараз твориться
історія і саме за таких умов є можливість зробити
щось корисне.

Розмову вела
Жанна Гаращук
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ГРА У БІЗНЕС: УКРАЇНА VS ПОЛЬЩА
- На ваш погляд, чи існують попереджувальні
заходи, які могли б убезпечити компанію від
подібних проблем?

«В Україні багато
людей, які не були
підключені під
«схеми» і які готові
змінювати країну»
Обнадійлива і водночас така, що підкуповує своєї очевидністю
і відкритістю, бесіда з Бартломеєм Пшиборовські, юристконсультом SPS
Tax & Law, про темні та світлі сторони польського і українського бізнесу,
про світло у кінці тунеля, а також про те,
як з усім цим вжитися
Реалії, сподівання і невикорінна корупція: як європейські юристи
оцінюють бізнес-процеси в Україні.
- Бартек, що ви, як європейський юрист,
думаєте про бізнес-процеси в Україні. Як ви їх
оцінюєте?
- Це не буде секретом, якщо скажу, що зараз у
багатьох сферах діяльності складно вести з успіхом
бізнес в Україні. Багато з моїх клієнтів, які вирішили
відкрити фірми у Польщі, часто раніше торгували
з Росією, і, коли закрилися можливості вести там
бізнес, вони почали шукати альтернативні напрямки
для продажу своїх продуктів. Ринок України на даний
момент є дуже дрібним (у українців не так багато
грошей на споживання і населення намагається
економити) для того, щоб компенсувати втрату
ринку РФ. З одного боку, Україна приймає закони,
які, на перший погляд, реформують систему, але
питання, як завжди, в нюансах, які часто погіршують
щоденний бізнес.
- Які з усіх існуючих проблем є найбільш
актуальними? Що з цього не характерно
польському бізнесу і навпаки?
- Корупція - це слово, яке відповідає на багато
питань. З цього починаються всі проблеми як
українських, так і іноземних фірм. Можна було б
написати книгу на тему того, як вирішити це питання,
але я можу розповісти, спираючись на досвід
Польщі, як із цим боролися у нас. Необхідно реально
протистояти різним схемам, які існують. В Україні

18

lawyers.ua

багато людей не знає, як вести реальний бізнес,
тому що вони протягом багатьох років заробляли
гроші у сірій зоні, що були підключені під незрозумілі
схеми. Занадто багато питань вирішують люди, а не
конкретний закон; завжди, коли у певного чиновника
занадто багато влади – буде спокуса для корупції.
Я вважаю, що в першу чергу, потрібно просте,
зрозуміле законодавство, в якому не буде місця
для вільної інтерпретації. В Україні багато молодих,
розумних людей, які не були підключені під «схеми»
і які готові змінювати країну – треба їх брати на
роботу до різних служб, вони повинні отримувати
гарну заплату і мати перспективу розвитку. Тоді,
крок за кроком, ситуація буде змінюватися.
1.
Невпевненість у майбутньому призводить до
того, що бізнесмени не хочуть щось довгостроково
планувати, а концентруються на сьогоднішньому
дні, а якщо є кошти, вони диверсифікують ризики і
часто відкривають підприємства за кордоном.
2.
Для польських підприємців не зрозуміло,
що таке “рейдерство”. Складно пояснити, що в
понеділок хтось є власником фірми, а в п’ятницю він
вже нічого не вирішує, тому що в реєстрі значиться
інший засновник.
3.
Для польських фірм складно зрозуміти
обмеження з валютних операцій. Наші підприємці
звикли до легкого доступу до валют і грошей без
обмежень.

- З точки зору польських підприємців, потрібно
точно перевіряти своїх бізнес-партнерів, страхувати
транзакції, працювати лише за передоплатою. 90%
всіх проблем виникає через те, що польська фірма
проігнорувала один з цих пунктів.
- Як ви вважаєте, вкорінюється в Україні
«культура бізнесу»?
- У мене є практично тільки ті клієнти, про яких
можу сказати, що у них є культура бізнесу, часто
дуже висока. Фірми, які ведуть міжнародний
бізнес, швидко засвоюють гарну практику ведення
підприємницької діяльності.
Менталітет бізнесменів в Україні постійно
змінюється, і я впевнений, що це тільки питання часу
і досвіду щодо з іншими країнами, коли він досягне
європейських стандартів (а в багатьох випадках –
вже досяг (посміхається).
- Чи поширені у польському бізнес-середовищі
послуги зовнішніх консультантів? В Україні така
практика не дуже популярна і застосовують її
тільки великі компанії.
- Середній та великий бізнес завжди користується
послугами юристів і податкових консультантів.
Малі фірми часто приходять до нас тоді, коли вже
зробили помилку, наслідки якої треба розв’ящувати,
і якої можна було уникнути. Але з цього моменту
вони продовжують користуватися послугами
професіоналів, тому що вже розуміють, що краще
заплатити за консультацію 50 євро, ніж зробити ще
одну помилку за 30 000 євро. За великим рахунком
зростає тенденція до того, щоб користуватися
послугами юристів.
- Який бізнес-напрямок з точки зору іноземця є
найперспективнішим в Україні, а який – у Польщі?
- Мені здається, що є кілька областей, в яких Україна
може бути цікавим партнером для іноземних фірм.
По-перше, це послуги IT – українські інформатики
дуже талановиті люди і володіють знаннями високого
рівня. Крім того, для цього типу послуг не потрібна
митниця, транспорт і т.д., тобто відходять усі точки,
які є проблемними у інших сферах.
По-друге, харчові та сільськогосподарські продукти і напівпродукти, вони якісні і коштують
дешевше, ніж у Польщі; найголовніше – отримати
всі потрібні сертифікати для їх продажу на території
ЄС. Крім того, є багато інших якісних українських
продуктів, які, за гарного маркетингу і ціни, можуть
вигравати у порівнянні з польськими.
Щодо польських перспективних продуктів:
дуже добре розвивається сфера IT (у тому числі,
комп’ютерні ігри) і, напевно, ця тенденція буде
розширюватися. Також польські продукти, які

опинилися хітами експорту, – це меблі, вікна
(Друтекс, Вікнопласт), сантехніка (Коло, Церсаніт), а
також автобуси, трамваї ( «Соларіс», ПЕСА), взуття
(ССС), кгхм (видобуток срібла і міді ). Успіх до цих
фірм не прийшов за один день, але він довів, що у
багатьох галузях бізнесу країна з колишнього СРСР
може конкурувати на світових ринках. Я впевнений,
що протягом кількох років ми будемо говорити і про
українські фірми у цьому ж контексті.
- Хотілося б почути з вашого власного досвіду
про принципові відмінності ведення бізнесу в
Україні та Польщі: що особливо приваблює в
Україні, а що відштовхує?
- Найголовніші відмінності і те, що відштовхує від
інвестицій в Україну – це, безумовно, той факт, що в
Польщі:
•
немає поняття “рейдерство”;
•
корупція на низькому рівні – держава активно
і реально протидіє цьому;
•
немає валютних обмежень;
•
немає обмеження 90 днів дна закриття
транзакцій;
•
дешеві гроші (у порівнянні з Україною) та
доступність різних видів фінансування;
•
досить стабільне законодавство;
- погана інфраструктура в Україні (на даний
момент).
Україна ж притягує тим, що можна знайти
освічену, працелюбну робочу силу, за дуже
конкурентними ставками. Країна повільно,
але змінюється, і є надія, що в деяких
областях скоро досягне Польщу.
- Що би ви порадили інвестору, який
сумнівається у інвестуванні в Україну, і інвестору,
який розмірковує про «входження» у Польщу?
- Я б радив інвестору дуже ретельно перевірити
свого партнера і диверсифікувати всі можливі
ризики, але не боятися заходити в Україну, тому що
є галузі, в яких можна непогано заробити.
Українському інвестору я б порадив не боятися
інвестицій в ЄС, зробити реальний бізнесплан і
не комплексувати, але водночас бути готовим до
конкуренції (на ринкових умовах) з боку інших
підприємців.

Розмову вела
Жанна Гаращук
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Хто і в якій мірі в Україні займається малим і середнім бізнесом
27,5% - фізичні
особи

49% - жінки

72,5% - юридичні
особи

51% - чоловіки
середнього
віку

67% - мікропідприємства
19% - малі підприємства
14% - середні підприємства

З якими сегментами ринку працює
український малий та середній бізнес

45%

Сфера послуг

Торгова галузь

24%

Вартість утримання малих та
середніх українських підприємств
Український підприємець, який працює у сегменті малого
і середнього бізнесу, витрачає до 30 000 грн на рік
на обслуговування власного бізнесу
49% - Перевірки
40% - Держреєстрація

Промисловий сектор

20%

30% - Ліцензіі
21% - Сертифікат відповідності

11%

Сільське господарство

18% - Гігієнічні дозволи

Основні перешкоди, що заважають малим та середнім підприємцям розвиватися
Політична криза
Високі податки
Інфляція
Війна на сході країни
Складне адміністрування податків
Корупція
Зміни економічного законодавства
Регуляторний тиск
Недоступність оборотних коштів
Конкуренція

51
31
29
28
26
23
23
20
18
16

Результати дослідження, надані USAID «ЛЕВ» (Лідерство в економічному врядуванні), показали складнощі,
з якими стикаються в Україні представники малого і середнього бізнесу. У рамках дослідження було
опитано 2000 українських підприємців, 50% яких бояться розвивати бізнес через політичну нестабільність,
а ще третина – через військові дії на Сході, інфляцію та податкову політику.

20

lawyers.ua

