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ОПИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ ЩОДО ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
У рамках реалізації Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі)
на період 2017 – 2021 років, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2017 року № 1017, Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України протягом
грудня 2019 – березня 2020 року проведено опитування з метою з’ясування думки експортерів щодо
необхідних подальших кроків з валютної лібералізації та впливу Закону України «Про валюту і валютні
операції».
В опитуванні взяло участь 85 експортерів. Найбільше серед респондентів, представників таких областей:

Львівська область

8,2%

Тернопільська область

3,5%

м. Київ

23,5%

Сумська область

8,2%

Полтавська область

8,2%

Кіровоградська область

4,7%

Луганська область

4,7%

Миколаївська область

Донецька область

4,7%

7,1%

Одеська область

4,7%

Запорізька область

Дніпропетровська область

3,5%

7,1%

32,9%

Серед них:
підприємства
агропромислового
комплексу та харчової
промисловості

– середні підприємства із
кількістю працівників від 51 до 200 осіб

27,1%

27,1%

– малі підприємства,
на яких працює до 50 осіб

23,5%

підприємства сектору
машинобудування

22,4%

підприємства хімічної
та пов’язаних з нею
галузей промисловості

8,2%

компанії, що надають
послуги у сфері
телекомунікацій,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

8,2%

представники
металургійного
виробництва

7,1%

– підприємства з кількістю
працівників понад 500 осіб

16,5%

– з кількістю працівників
від 201 до 500 осіб

За обсягом експорту товарів/послуг
респонденти поділяються на тих,
які експортували протягом року на суму:
• до 500 тис дол США (48,2%)
• від 500 тис дол США до 1 млн дол США (23,5%)
• понад 1 млн дол США

(28,2%)

ОПИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ ЩОДО ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
Які зміни в нормативно-правові акти у сфері валютного регулювання необхідно внести
задля покращення експортної діяльності Вашої компанії/підприємства?

17,6%

57,6%

Зміни, що стосуються строків розрахунків за
операціями з експорту та імпорту товарів
Зміни, що стосуються використання рахунків,
відкритих в іноземних банках та фінансових
установах

20%

Зміни, що стосуються видачі готівкових коштів в
іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків

Які інструменти хеджування ризику зміни валютного курсу необхідно лібералізувати
для використання в експортній діяльності Вашої компанії/підприємства?

12,9%

34,1%

- форвард
- фьючерс
- біржовий/позабіржовий опціон
- своп

21,2%
23,5%
Який має бути встановлений строк для розрахунків за операціями з експорту та
імпорту товарів?

12,9%
16,5%

- 365 днів

38,8%

- необмежений
- 730 днів
- 180 днів

31,8%

ОПИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ ЩОДО ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
Який ліміт на проведення операцій з метою інвестування з України є достатнім?

24,7%

5 000 000 євро за один календарний рік
іноземний рахунок не потрібен

44,7%

2 000 000 євро за один календарний рік

30,6%
Очікування переважної більшості респондентів від реформи валютного регулювання та від реалізації
Закону України «Про валюту і валютні операції» є позитивними. Передбачається лібералізація зовнішньої
торгівлі, встановлення для всіх однакових умов, а також чітких і прозорих законодавчих норм. Однак
дослідження показало й протилежні думки – деякі експортери вважають, що ситуація після проведення
реформи не зміниться.

Які зміни необхідно внести в нормативно-правові акти щодо порядку здійснення операцій
купівлі-продажу іноземної валюти, що можуть позитивно вплинути на експортну діяльність
Вашої компанії/підприємства?

- зміни, що стосуються надання підтверджуючих
документів

37,6%

- зміни, що стосуються інструментів хеджування
ризику зміни курсу валюти

60%

Чи необхідно дозволити юридичним особам вільну купівлю валюти (без зобов’язань)?

11,8%

- так
- ні

84,7%

Результати опитування експортерів щодо валютної лібералізації будуть направлені
відповідним центральним органам виконавчої влади для врахування в роботі.
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