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Сергій Тігіпко – фінансист та бізнесмен, державний діяч у минулому.

Ключові теми обговорення:
Поведінка бізнесу в кризових ситуаціях.
Внутрішнє кредитування.
Співпраця з зовнішніми кредиторами.
Ринок землі в Україні та аграрне майбутнє.
Податки, тіньова економіка, умови для розвитку бізнесу, податок на виведений
капітал, кредитування.
Роль НБУ.
Борги, Бюджет-2018.
Кадровий голод, відтік мізків, заробітні плати.
Корупція, досвід Саудівської Аравії.
Криптовалюти, нові технології.
Поради студентам.
Короткий зміст
Підприємництво потребує стартових інвестицій. Сьогодні дуже ускладнився доступ
бізнесу до банківських кредитних послуг. Навіть облікова ставка НБУ 13% - це ще не
гарантія отримання кредиту. Нестача фінансування унеможливлює розвиток, поповнення
обігових коштів, модернізацію основних фондів, будь яку реструктуризацію тощо.
Недоступність позиків та субсидій з державних коштів також поглиблює негативний
вплив. Внаслідок цього, скорочуються обсяги виробництва та реалізації товарів,
збільшуються строки оборотності капіталу, знижується рентабельність.

Отже проблеми кредитування та фінансування є нагальними для подальшого
розвитку підприємництва та економіки в цілому. Успіх розвитку бізнесу напряму
залежить від забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами як довгострокового, так
і короткострокового характеру.
Глобально, щодо отримання фінансової допомоги світових фінансових організацій
– настав час, коли потрібно відмовлятися від використання зовнішніх кредитів і
намагатися вирішувати проблеми самотужки. Для розвитку державі потрібні власні
ресурси і програми, а не занурення у все більші боргові зобов’язання.
Окремі питання макроекономічного характеру.
Ринок землі потрібен, але розумний і такий, що захищає інтереси держави.
Україна не може бути виключно аграрною державою. Жодна аграрна країна світу
не досягла економічних успіхів.
Бізнесу нагально потрібні правильні рішення і в першу чергу це дерегуляція та
якісне адміністрування податків.
Ще одним трендом успішного розвитку бізнесу сьогодні є співпраця з ІТ–
сектором. Банк може увійти у капітал ІТ-компанії, повністю викупити стартап чи
паралельно створити свій проект.
Щодо політики НБУ. Багато було зроблено правильних кроків, але є питання чи у
той час, коли потрібно, оскільки внаслідок деяких рішень маємо і негативні наслідки. Слід
розуміти, що якщо ми прагнемо створити умови для кредитування реального сектору,
необхідно починати з банківського сектору – якщо він не буде зрозумілим і прозорим, ми
не отримаємо необхідного зростання економіки.
Загалом, відповідальність за економічний розвиток цілком і повністю полягає на
парламенті та уряді і цілу низку комплексних задач потрібно вирішувати як скоріше, не
вдаючись до політичного популізму.

Окремі цитати
«Робота, робота, ще раз робота! Ніколи, ніхто не досяг успіху за п’ять днів по вісім
годин..»

«Якщо ви бажаєте реалізовуватись – так реалізовуйтесь. Не чекайте, проявляйте
активність. Якщо у вас є ідея – приходьте й кажіть: «Я хочу безоплатно працювати»…»
«Ми, як країна, повинна складати умови для усіх технологічних секторів – для ІТсектору, для аутсорсингу, для біткойну, для усього, що тільки-тільки народжується..»
«МВФ дуже поганий помічник під час економічного зростання. Політики повинні
сказати: «Дякуємо, до побачення»…»
«Ми легко повернемо ті борги. Я переконаний в цьому. Інакше б я не інвестував…»

Питання студентів.
Що таке Монобанк? Звідки ідея та як працює?
Які технології ви будете застосовувати у банківській сфері?
За вашими словами економіка сьогодні вкрай політизована, хоча лише декілька
правильних рішень могли б якісно вплинути на її розвиток. Що саме потрібно вирішити?
Хто має цим займатися і чи збираєтесь ви повернутись у політику?
Ви інвестуєте у інновації, і в стартапи – чи є якийсь чіткий механізм відбору?
Яким ви бачите майбутнє фінтеху через 10-20 років?
Ви наголошували про важливість доступної облікової ставки НБУ? Як вона
розраховується?
Чи потрібно олігархам об’єднатися в інтересах України?

