
26 травня відбулася Міжнародна онлайн-конференція «Інвестиції в Україну через 

приватизацію», на якій представники Асоціації Платників Податків України, 

«UkraineInvest», Фонду Державного Майна України, Європейської Асоціації Платників 

Податків та Європейського Економічного Сенату поділились з нами: інвестиційними 

можливостями в Україні, їх поглядами на інвестиційний клімат у нашій країні, дали 

практичні поради щодо його вдосконалення та в цілому сприяли активній роботі 

конференції.  

У цій конференції троє наших європейських колег взяли участь у якості спікерів: 

Рольф Барон фон Хохенхау - Економіст (випускник школи бізнесу), Президент 

Баварської Асоціації Платників Податків, Президент Європейської Асоціації Платників 

Податків, Голова наглядової ради Європейського Економічного Сенату; 

Майкл Йегер - Економіст (випускник школи бізнесу), Віце-президент Баварської 

Асоціації Платників Податків, Віце-президент Асоціації Платників Податків Німеччини, 

Генеральний секретар Європейської Асоціації Платників Податків, Генеральний Секретар 

Європейського Економічного Сенату; 

Інго Фрідріх - Президент Європейського економічного сенату, Екс Віце-Президент 

Європейського Парламенту, Почесний член Європейського Парламенту. 

Ми записали кожну з промов трьох членів, починаючи з Інго Фрідріха, потім Майкла 

Йегера та Рольфа Барона фон Хохенхау. 

Інго Фрідріх - Президент Європейського Економічного Сенату, Екс Віце-Президент 

Європейського Парламенту, Почесний член Європейського Парламенту. 

Шановні партнери в Україні та в Європі, шановні сенатори та дорогі друзі! Від імені 

Європейського Економічного Сенату, я щиро вітаю вас усіх сьогодні. Я радий, що ви 

зацікавлені в хорошій та інтенсивній співпраці між Європою та Україною. Для всіх нас 

надзвичайно важливо, щоб новий уряд зробив клімат, що існує в Україні зараз, більш 

простим та привабливим для іноземних інвесторів та інвестицій в Україну. Це цікавий та 

новий підхід у правильному напрямку. Завдяки світовому досвіду в інших частинах світу 

ми знаємо, що привабливі умови є визначальними для іноземних інвесторів. Можливість 

повернення заробленого прибутку та надійний захист приватної власності є головними 

передумовами в цих сферах економіки. Також податкова політика грає важливу роль, це 

потрібно усвідомлювати. Я думаю, що зараз українська адміністрація (уряд) зробила 

необхідні кроки для надання “першої допомоги” для залучення іноземних інвестицій. Ці 

кроки також підвищують шанси на імпорт нових технологій, штучного інтелекту, 

цифрових структур та нових ідей у цілому. Усі ці теми можуть стимулювати економіку та 

допомагати громадянському суспільству в Україні. Загалом ці кроки призведуть до більш 

тісного та інтенсивного сусідства з Європою, що матиме наслідки у багатьох інших 

політичних та соціальних сферах. Тому ми, Європейський Економічний Сенат, бажаємо, 

щоб ця нова форма тісного зв’язку між Україною та Європою була успішним початком, і 

ми бажаємо вам удачі. Було вжито вирішальні кроки, отже давайте ними негайно 

скористаємось". 

Майкл Йегер - Економіст (випускник школи бізнесу), Віце-президент Баварської 

Асоціації Платників Податків, Віце-президент Асоціації Платників Податків 

Німеччини, Генеральний секретар Європейської Асоціації Платників Податків, 

Генеральний Секретар Європейського Економічного Сенату; 



 Ми іноді говоримо: "Це також досвід для підприємців, асоціацій". Перепрошую, я дуже 

хочу бути в Україні, у Києві. Я був там неодноразово, я знаю Україну вже майже 20 років, 

і ми зробили кілька підходів, щоб зв'язати Україну краще з Європою, тому що для нас, з 

Європейським Економічним Сенатом, з Рухом Платників Податків, ми твердо впевнені, 

що Україна є частиною Європи. Для нас це зрозуміло, і в будь-якому випадку нам 

потрібні кращі відносини та взаємний обмін та економічне зростання з обох сторін, тому 

ми маємо цим скористатися. Ось чому ми вітаємо підхід Григола Катамадзе та Асоціації 

Платників Податків України щодо надання допомоги корпоративним представникам та 

щодо розгляду шляхів, завдяки яким ми можемо покращити економіку. Ми застосували 

кілька підходів, і ми робили багато спроб, ви можете подивитися на конференцію 

минулого тижня по питаннях законодавчої підтримки Бюро Економічної Безпеки, нового 

органу по боротьбі з корупцією та економічною злочинністю. Я думаю, що з нашого 20-

річного досвіду є деякі моменти, які ми хотіли б порадити вам, або просто поговорити про 

деякі пропозиції від нас. По-перше, це стосується боротьби з корупцією та формування 

довіри, тож ми вітаємо впровадження Бюро економічної безпеки України. Ось чому ми 

приєдналися минулого тижня до цієї події, вона дуже важлива з цієї точки зору. Але також 

обмін досвідом та налагодження зв’язків, це стало одним із результатів тижня, що минув. 

Для отримання кращого зв’язку з Європейським парламентом є депутат Моніка Холмайєр. 

Я думаю, що ми повинні це зробити, і я також бачив Ларису Апасову, ми багато зробили в 

Брюсселі. Ви повинні рекламувати Україну, це моє тверде переконання, подивіться на 

приклад Південного Тіролю, у них є лише яблука, і, на які б виставки ви не ходили, вони 

рекламують фрукти, овочі, вино, а також промисловість Тіролю. Ми робимо те саме з 

Баварією, тому я думаю, що це також потрібно, щоб бути більш помітним у Брюсселі та 

інших містах. Отже, вам також потрібно пояснювати (інвесторам) можливості та 

потенціал України. Я думаю, що необхідно пов’язати державні видатки та цілі, і те, що ви 

контролюєте (їх), як у корпоративному плані, доки не виконаєте план. Я думаю, що також 

дуже важливо створити правильний кліматичний стимул для прямих іноземних 

інвестицій, оскільки це, на мою думку, вам дійсно потрібно, а не лише інвестиції 

українських підприємців та капіталу. Але також для прямих іноземних інвестицій вам 

потрібні державні гарантії безпеки інвесторів, якщо я або хтось із підприємців з нашої 

сторони, з нашої мережі готовий інвестувати, і у вас є політичні зміни. Звичайно, я 

сподіваюся, що незабаром війна закінчиться. Я думаю, що це головна тема будь-якого 

інвестора, оскільки люди бояться вкладати та втрачати свої гроші. Але також важливо, 

якщо відбудуться політичні зміни, якщо партії зміняться, і буде новий уряд, який думає 

про зміни, кому могли б довіряти інвестори, а також про стабільну та передбачувану 

політику, це дійсно важливо. Це також причина, чому ми виступаємо за прозорість, якщо 

мова йде про тендери, перелік (де відбувається) приватизація, щось на зразок каталогу. 

Крім того, якщо ви даєте грошові субсидії чи інші заохочення підприємцям, щоб просто 

перерахувати їх, і ці речі можна контролювати. Якщо ми подивимось на найкращу 

практику в інших країнах, у маленькій республіці Молдова, то вони надають центри 

податкового кредиту, податкові пільги для інвестицій та зниження на ПДВ чи податкові 

пільги без ПДВ. Всі ці речі завжди пов’язані із зростанням, продажами та робочими 

місцями, так що люди створюють робочі місця в Україні, а не лише в якості “галочки” і 

імітації діяльності, що грає лише на користь податкових (бюрократичних) можливостей 

України. Те, про що було згадано минулого тижня, я маю на увазі в Німеччині, - це 

податковий ідентифікаційний номер, мої діти, усі в Німеччині мають податковий 

ідентифікаційний номер, який ви реєструєте, усі: від фізичних осіб до корпорацій; усі 

номери ПДВ, щоб переконатися, що є можливість контролю, що все чітко та прозоро. Ми 



також рекомендуємо універсальні (багатофункціональні) агенції (те, що ви зараз робите з 

“UkraineInvest”). Щоб для підприємця не потрібно було шукати, що він може зробити, 

якщо хоче придбати або взяти в оренду землю, офіс чи завод, і що він отримує якусь 

допомогу від держави. Роботи таким чином простіше. Застосовувати критерії каталогу (до 

установи), що вона (установа) вносить такі і такі речі, шукає та пропонує інші речі, це 

також в повній мірі важливо, і обмін (ідеями). Ця подія записується, і точно в цій 

англійській версії ми можемо надіслати посилання всім підприємцям. І, можливо, нам слід 

також визначити сфери інвестицій. Ви маєте великий потенціал у сільському 

господарстві, це одна з галузей, але також промислове виробництво, яке є основною 

компетенцією (галуззю), вони є найбільш привабливі для інвесторів в Україні. Тож тепер, 

коли ми можемо це визначити, у цьому контексті обміну досвідом, і я бажаю цій 

конференції сьогодні успіху та плідної дискусії, і я радий допомогти Україні в будь-якому 

випадку на її шляху до Європи та миру, зростання та свободи. Дуже дякую." 

Рольф Барон фон Хохенхау - Економіст (випускник школи бізнесу), Президент 

Баварської Асоціації Платників Податків, Президент Європейської Асоціації 

Платників Податків, Голова наглядової ради Європейського Економічного Сенату; 

 «На жаль, я не міг приєднатися до початку конференції звідси, але, Григол, я дуже радий, 

що ви зробили цю конференцію. У нас були справді довгі та добрі стосунки між 

асоціаціями платників податків Європи, Німеччини, Баварії та України. Це був справжній 

крок назад, коли почалася війна з росіянами, а тепер другий крок назад через пандемію 

коронавірусу, яка дуже важка для всіх інвесторів, що хотіли поїхати до України і шукати 

інвестиційні можливості. Але тим не менш дуже цікаво робити такі конференції, як у нас 

сьогодні, тому що ми не можемо чекати, доки ці проблеми будуть вирішені. Ми повинні 

рухатися вперед. Я думаю, що клімат для інвестицій у Німеччині, Європі та Україні дуже 

хороший. Україна - це наші “двері на Схід”, тому я радий, що ми проводимо цю 

конференцію сьогодні. Я сподіваюся, що багато учасників зі мною погодяться, що Україна 

- одна з найкрасивіших країн, я був там багато разів разом з Майклом Йегером. Григол 

показав нам всю країну, це для нас справді цікаво. Це не тільки прекрасна країна, вона 

також дуже цікава з економічної та інвестиційної точок зору. Я бажаю конференції 

справді хороших результатів. Багато інвесторів можуть зі мною погодитись, що дуже 

цікаво в наш час шукати інвестиції у Східній Європі, на цих великих ринках, які чекають 

нас у майбутньому. Успіхів та гарної конференції! " 

Ми дякуємо всім нашим європейським партнерам за те, що вони давали нам поради 

щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та забезпечували плідну роботу 

Конференції, і сподіваємось продовжити нашу спільну роботу в майбутньому. 


