ПРЕС-РЕЛІЗ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ «НА МІСЦЯХ»
ТОП-3 НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ У РЕГІОНАХ
На початку нового бізнес-сезону Європейська Бізнес Асоціація запитала у колег (представників
членських компаній, які зосереджують свою діяльність у областях, де розташовані регіональні офіси
Асоціації) про найбільш важливі сфери взаємодії з органами державної влади, які, на думку інвесторів,
потребують вдосконалення.
Нам вдалося проаналізувати, які бар’єри для ведення бізнесу існують сьогодні на регіональному рівні.
Ми зібрали перелік основних викликів, з якими стикаються компанії у стратегічних регіонах Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях.
За інформацією регіональних представництв Асоціації, місцевий бізнес найбільше співпрацює з
обласними державними адміністраціями (надалі – ОДА) та територіальними органами Державної
фіскальної служби (надалі – ДФС), а саме – регіональними митницями та податковими інспекціями.
Колеги поставили оцінки взаємодії бізнесу з державними органами у кожному із регіонів,
використовуючи 5-бальну шкалу, де 1 – найнижчий негативний показник, 3 – нейтральне значення, а 5
– найкращий показник.
Тож, давайте подивимося, як оцінив бізнес у регіонах роботу цих відомств у 2016 році?
ВЗАЄМОДІЯ З ОДА
Дніпро

Львів

Одеса

Харків

4+

5

4

3

КОМЕНТАРІ
Дніпро: Спостерігається відкрите та прозоре спілкування з бізнесом з боку ОДА, готовність реагувати на
проблемні питання компаній. Дніпропетровська область – один з перших та провідних регіонів з
впровадження системи ProZorro та електронної системи надання адміністративних послуг.
Львів: Співпраця з ОДА є ефективною, відкритий діалог сприяє вирішенню проблемних питань, що
виникають у бізнесу.

Одеса: Співпраця бізнесу та ОДА є задовільною. Надзвичайно актуальним питанням для області у 2016
році залишалася відсутність губернатора, що часом створювало умови невизначеності у регіоні для
діяльності бізнесу.
Харків: Бізнес відмічає нестачу комунікації з ОДА та незалучення до діалогу, точкова комунікація,
відсутність системної співпраці.
ПОДАТКОВІ ІНСПЕКЦІЇ
Дніпро

Львів

Одеса

Харків

3

5

4

3

КОМЕНТАРІ
Львів: Комунікація бізнесу та ДФС є ефективною, не урегульованим лишається актуальне для всієї країни
питання затримок у відшкодуванні ПДВ.
Дніпро: Співпраця бізнесу та ДФС знаходиться на задовільному рівні, проте присутні певні проблеми,
що потребують урегулювання. Зокрема, бізнес зазначає значну тривалість та упереджений характер
проведення перевірок, брак взаємодії з ДФС щодо отримання роз’яснень.
Одеса: Бізнес відмічає добре налагоджену комунікацію з ДФС, відкритим залишається питання
відшкодування ПДВ. Компанії відмічають, що мораторій на перевірки почав працювати на практиці.
Харків: ДФС демонструє відкритість до діалогу з бізнесом, проблемні питання –затягування проведення
податкових перевірок, затримки у відшкодуванні ПДВ, довготривале отримання законодавчих
роз’яснень.
МИТНИЦЯ
Дніпро

Львів

Одеса

Харків

4

5

4

4

КОМЕНТАРІ
Львів: Спостерігається гарно налагоджена співпраця з митними органами.
Дніпро: Керівництво митниці відкрите до діалогу, налаштоване на конструктивне співробітництво,
швидко реагує на проблеми компаній. Актуальним питанням на разі є перереєстрація компаній на
Одеській митниці.
Одеса: За останні два роки роботи митниці бізнес помітив покращення пропускної здатності портів,
пришвидшення процедур митного оформлення. Збільшився експорт, приплив компаній з інших регіонів.
Серед проблемних питань – обчислення митної вартості (малий та середній бізнес).
Харків: Бізнес та митниця ведуть гарний та продуктивний діалог, регулярно відбуваються зустрічі зі
спеціалістами усіх департаментів для вирішення проблемних питань. Керівники висловлюють готовність
до оперативного виявлення та реагування на проблемні питання бізнесу.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, ситуація на місцевому рівні насправді є непоганою. Звичайно, існують певні перепони, які
відчутно заважають інвесторам налагодити найбільш ефективну діяльність на місцях, адже у кожному
регіоні є своя специфіка. Проте, судячи з відгуків та коментарів колег, проблемні питання не є
критичними. Адже ми бачимо, що нижче нейтрального значення (3-ки) оцінок немає.
Крім того, колеги підкреслюють, що важливою складовою реформи місцевого самоврядування та
стратегічного розвитку регіонів є децентралізація. В Україні на сьогодні це питання стоїть на порядку
денному багатьох міністерств та відомств. Бізнес цілком підтримує ідею децентралізації влади, але вбачає
брак інформації щодо планів по її впровадженню у регіонах. Частково була реалізована децентралізація
сервісів та адміністративних послуг, проте часто відчувається необхідність проведення додаткових
освітніх заходів для державних службовців та молодих фахівців.
Загальною проблемою, яку відмічають усі регіони, є відтік кваліфікованих кадрів та представників
робочих професій.
ДУМКИ БІЗНЕСУ
Алла Савченко, голова Координаційної Ради Дніпровського офісу:
«У 2016 році Дніпропетровщина стала лідером з електронних закупівель у системі Prozorro та
надання адміністративних послуг онлайн. Усі дороги регіону та інформація про їхнє будівництво
відтепер знаходиться на онлайн карті, так само в мережі є усі доходи й видатки обласного бюджету.
У Дніпровського офісу Асоціації склалися ділові стосунки з ОДА, проблеми та запитання, з якими ми
зверталися до ОДА, оперативно розглядалися. До того ж, саме Дніпропетровська ОДА підтримала
волонтерський проект iGov, завдяки якому зараз реалізовано близько 500 державних послуг, що значно
зменшує рівень корупції у регіоні. Члени Асоціації підтримують цей проект».
Маркіян Мальський, член Координаційної Ради Західноукраїнського офісу:
«Співпраця органів влади та місцевого самоврядування відіграє значну роль в покращенні
інвестиційного клімату регіону, особливо в умовах децентралізації. Налагодження такої співпраці несе
позитивний ефект як щодо існуючих інвесторів, так і сприяє залученню нових. Іноземні інвестиції
сприяють економічному розвитку регіону, впровадженню нових технологій та стандартів праці, і,
фактично, покращенню якості життя жителів, незалежно від того, чи такі працевлаштовані на
підприємстві з іноземними інвестиціями.
Саме тому залучення нових інвесторів є одним із ключових завдань як державної, так і регіональної
політики. Реалізація цього завдання неможлива без налагодження прозорого діалогу державних органів
із бізнесом. Інвестор повинен мати впевненість в тому, що органи державної влади та місцевого
самоврядування працюють не на створення перешкод у веденні бізнесу, а на забезпечення можливості
чесного ведення господарської діяльності відповідно до встановлених державою правил і, за потреби,
такі органи можуть надати підтримку, захист та роз’яснення».
Олександр Лазарєв, член Правління Південноукраїнського офісу Асоціації:
«2016 рік розпочався як рід надії на системну трансформацію, приймалися швидкі та ефективні
рішення проблем, що штучно створювалися раніше при податковому оформленні. Проте закінчився
цей рік напруженим очікуванням конкурсу на посаду очільника митниці та скорочення часу, який
тимчасове керівництво митниці приділяє діалогу з бізнесом».
Ігор Сбітнєв, голова Координаційної ради Асоціації в Харкові:
«Підсумки минулого року дають бізнесу надію на стабілізацію курсу долара, що, у свою чергу, впливає
на плановані критерії підприємств регіону. Позитивна динаміка скорочення інфляції в порівнянні з
попередніми роками повинна привести до зменшення відсоткових ставок по кредитах. Але в той же

час, як показує практика, зросло податкове навантаження для легального бізнесу за рахунок сплати
ЄСВ та збільшення вартості оренди землі. Реформи мають місце, але просуваються повільно. Існує
тенденція до підвищення непрямих податків (наприклад, на землю або нерухомість), і це ускладнює
можливість отримання прибутку. Зокрема, для Харківського регіону актуальним питанням
залишається податок на землю. Велика проблема регіону – закрита зона для залучення інвестицій.
Крім того, виникають певні труднощі з кредитуванням через розташування підприємств поблизу лінії
розмежування, тому питання відшкодування ПДВ для таких компаній є дуже важливим. Але ми бачимо,
що органи місцевої влади відкриті до діалогу та обговорення проблемних моментів».

