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Чому розробили цей План
і чим він відрізняється
від всіх інших програмних документів,
що були створені до цього,

за 24 роки незалежності України?
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24 роки назад Україна отримала
незалежність, але не стала по-справжньому
незалежною,тому що так і не провела
необхідні реформи.

2

До сьогоднішнього дня Україна не мала
єдиної економічної стратегії або ідеології
економічного розвитку.
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Всі програми, що створювалися раніше, не
орієнтувались на будь-яку осмислену
стратегію розвитку.

Вперше в Україні, створено
стратегічний документ,
в якому об’єднані
знання і досвід українських
роботодавців, профспілок,
провідних європейських політиків
та українських експертів
і науковців.
Це довгоочікуваний сигнал
не лише для України,
а й для Європи.

В ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ
ПРОГРАМИ ТА ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Це перший План, написаний за участю європейських
експертів найвищого рівня, які знають як залучити
європейські інвестиції в українську економіку.

Вперше в історії України свої зусилля об’єднали українські
роботодавці, профспілки та кращі експерти і науковці, які
готові разом працювати над реалізацією Плану, щоб подолати
бідність в Україні та зупинити еміграцію.

Це перший План, який має чітке бачення ролі та місця України в системі
міжнародного поділу праці. Україна повинна стати світовим виробничим
майданчиком, спираючись на свої конкурентні переваги: вигідне
географічне розташування, сировинну базу, кваліфіковану робочу силу
та науковий потенціал.

В ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ
ПРОГРАМИ ТА ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Вперше проведено дослідження щодо видів
перспективних товарів, що можуть випускатися в
Україні для постачання на Світовий ринок.

При розробці Плану враховувався досвід «економічних див»
Німеччини, Південної Кореї, Польщі, інших країн Азії та
Східної Європи, які розвиваються стрімкими темпами і
пройшли свій шлях від кризи до економічного зростання.

Вперше План містить чіткі, вимірювані цілі та зони
відповідальності влади і бізнесу, за якими можна
публічно звітувати перед суспільством щодо ходу
реалізації Плану.

На території України може проживати
50 млн. людей, половині з яких, потенційно,
необхідно дати роботу. Розроблений План
модернізації України відповідає на питання

Як зайняти
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працездатного
населення?
млн.

ЯКЩО НЕ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНА КОМПЛЕКСНА ПОЛІТИКА ПРИСКОРЕНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, ТО НА УКРАЇНУ ОЧІКУЄ:
ЗРОСТАННЯ Й БЕЗ ТОГО ВЕЛИКОЇ АРМІЇ БЕЗРОБІТНИХ.
Вже сьогодні в Україні налічується

2 мільйони безробітних. Це майже 10% від працездатного населення країни.
ВЕЛИЧЕЗНА ХВИЛЯ МІГРАЦІЇ,
І, ПЕРШ ЗА ВСЕ, ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Вже сьогодні

8 мільйонів українців хочуть емігрувати з України.

ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ У НАЙБЛИЖЧІ 5-10 РОКІВ
АБО НЕ БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ ВЗАГАЛІ (песимістичний сценарій),
АБО ВОНО БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ НА РІВНІ 2-3% (оптимістичний сценарій),
що у будь-якому разі буде поглиблювати відставання української економіки від загальносвітового рівня.

УКРАЇНА ЗАЛИШИТЬСЯ «ЕКСПОРТЕРОМ» РОБОЧОЇ СИЛИ
ТА «ІМПОРТЕРОМ» КРЕДИТІВ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДИСБАЛАНСІВ.

БАЗОВІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
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НАЙКРАЩА ПОДАТКОВА РЕФОРМА –
ЦЕ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ

Зниження податкового навантаження на бізнес
Досвід показує, що високі податки можуть собі дозволити тільки багаті держави. Пропонується повернутися
до ставок податків, які були визначені Податковим кодексом з моменту його прийняття.
Таким чином, з 2016 р. мали б діяти такі ставки:
з ПДВ – 17%
з Податку на прибуток – 16%
з ПДФО – 15%
з ЄСВ – 20%

Мораторій на зміни податкового законодавства
З 2011 по 2015 роки зміни до Податкового Кодексу України вносилися
майже100 раз. Інвестор не може приймати рішення щодо інвестування, якщо не буде розуміти, скільки
податків йому прийдеться заплатити. Зміни до податкового законодавства потрібно вносити не частіше 1
разу на три роки.
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БОРОТЬБА ЗА ІНВЕСТИЦІЇ
Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
на території України.
Передбачає:
Всім без винятку інвесторам, які мають намір вкласти в Україні
більше 500 тис. євро та створити 25 робочих місць з високою зарплатою,
пропонується створити:
 застосовувати норми прискореної амортизації.
 зменшити ставки соціальних податків для нових робочих місць;
 податкові стимули для ввезення в Україну обладнання та техніки.
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БОРОТЬБА ЗА ІНВЕСТИЦІЇ
Створення Експортних переробних зон
Експортоорієнтовані виробничі зони зі спеціальним економічним режимом. Використовуються
багатьма країнами світу для залучення інвестицій, насамперед, глобальних ТНК.
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Створення Індустріальних парків
Як інструменту створення виробничої площадки з інфраструктурою.
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Створення Технологічних парків
Як інструменту розвитку галузевих науково-виробничих кластерів. Технопарки організовують
поряд з науково-дослідними установами, і поєднують можливості наукових та дослідноконструкторських установ з виробничими підприємствами. Вони забезпечують трансфер
новітніх технологій та розробок у виробництво.
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ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ

Пріоритет зовнішньої політики України – це просування товарів переробної
промисловості, з високою доданою вартістю.
Замість «імпорту» кредитів та «експорту» робочої сили, підтримка
несировинного експорту, збільшення якого має сприяти як збільшенню
високооплачуваних робочих місць, так і збільшенню внутрішнього попиту.
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УКРАЇНА – ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК ЄВРОПИ

Україна може кинути виклик Китаю та Індії в конкуренції за промислові
потужності для європейських виробників.
У Плані модернізації України складений
рейтинговий список з 200 перспективних товарних позицій,
по яким спостерігається сталий приріст обсягів світової торгівлі і по яким
Україна могла б бути конкурентною на світовому ринку.
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УКРАЇНА – ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК ЄВРОПИ

За своєю природою та
технологічністю цей перелік
можна об’єднати у вісім
основних груп:
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УКРАЇНА – ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК ЄВРОПИ

Україна володіє великим потенціалом аби виробляти продукцію для зростаючих
світових товарних ринків:
Розташування в центрі Європи з виходом до моря дає Україні
значні логістичні переваги для експорту в ЄС, порівняно з тими
ж азійськими країнами;
Українська робоча сила конкурентна
за рівнем освіти і кваліфікації;

Надра України формують майже 5% мінерально-сировинного
потенціалу світу. Достаток сировини створює можливості для
нових видів діяльності з високою доданою вартістю.

Українська продукція може бути на 20-30% конкурентнішою за вартістю і
якістю, ніж продукція азійських країн!
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ

Рівень середньої зарплати в Україні
Поточний показник – $180.
Сусід України, Польща, яка у 1990 році мала такі ж стартові позиції як і Україна, сьогодні має
середню зарплату на рівні $950. У іншого сусіда України, Туреччині, середня зарплата
становить $850, хоча ще у 2001 році турки переживали глибоку фінансову кризу.

$180

$850

$950

Ситий і соціально захищений працівник не буде емігрувати
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ

$315

$1100

Витрати на медицину на одну людину на рік
Поточний показник – $315.
В ЕС тільки на ліки людина в середньому витрачає близько $1100
на рік, що забезпечує відповідну якість лікування та впливає на
тривалість життя. В Україні на ліки людина може собі дозволити
витратити не більше $80 на рік.
Дитяча смертність в Україні
Поточний показник – 9 із 1000
Однією з ознак рівня життя європейських країн є рівень смертності
серед дітей, оскільки найкраща інвестиція будь-якої країни – це
інвестиція в життя дітей.

Середня тривалість життя
Поточний показник – 71 рік
Сьогодні середня тривалість життя в ЄС сягає 80 років.

Ситий і соціально захищений працівник не буде емігрувати

ПРОГНОЗ ЗРОСТАННЯ ВВП,
ЯКЩО БУДЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ ПЛАН МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Досвід країн, які провели модернізацію економіки, свідчить, що їх темпи економічного зростання
перевищували 5% протягом 5-10 років підряд.
Для України такий ріст є цілком реальним. У 2004 році зростання ВВП України було на рівні 12%.
Тоді саме Україну називали країною нового «економічного дива» у світі.

План модернізації України вже
підтриманий українськими профспілками.
Ми очікуємо на дискусію і підтримку від
Уряду та більшості у Верховній Раді
України.
Ми відкриваємо площадку для
обговорення Плану і подальшої спільної
співпраці для його реалізації.

Для реалізації Плану необхідна єдина
стратегія всіх сторін соціального діалогу і
консенсус.
В рамках підписаного з найбільшою у
Європі бізнес-асоціацією
“BUSINESSEUROPE” меморандуму, у
першому кв. 2016 р., у Брюсселі
запланована презентація рейтингового
списку з 200 перспективних товарних
позицій, які можуть вироблятися в Україні.

Більш детально ознайомитись
з Планом модернізації України можна на
modernization.fru.org.ua

