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тема номера: приватизація-2016

«Глибоко переконаний, саме в Україні сьогодні владі й учасникам ринку не можна недооцінювати стра-
тегічних інвесторів із КНР, як найбільших гравців у світовій політиці й економіці. Більше того, на відміну 
від українського, у світовому медійному просторі Китай завжди на перших шпальтах і в головних новинах 
телеагентств. 

Думаю, багато хто зі мною погодиться, що не можна говорити про XXI століття, не говорячи про Китай. 
Саме тут останнім часом активно створюються й розвиваються центри переваг з інструментами концен-
трації наукових, технологічних, інтелектуальних та інших ресурсів, де ключове завдання – це завоювання 
внутрішнього й світового ринків. От і нам за прикладом китайських колег необхідно запроваджувати курс 
на поліпшення інвестиційного клімату, скорочення надлишкової участі чиновників в економіці країни та 
силового тиску на учасників ринку.

Зараз важливо чітко розуміти, як повернути в українську економіку великих міжнародних інвесторів, 
не тільки іноземних, а й вітчизняних. Капітал, інвестиції повинні бути мобільними. І, звичайно, аби по-
слабити фінансову міць корумпованої української бюрократії, необхідно активізувати процес роздержав-
лення, збільшуючи в економіці країни частку приватного капіталу за участю іноземних інвесторів. Тому, 
надзвичайно важливо ефективно проводити масштабну приватизацію 2016 – 2017. 

Наразі продаються не лише державні підприємства реального сектору економіки України, виставля-
ються на аукціони й фінансові установи, що підлягають приватизації. Наприклад, 30 листопада 2016 року 
Фонд державного майна визначив переможцем аукціону з продажу державного пакета акцій Українського 
банку реконструкції й розвитку (УБРР) компанію ТзОВ «Босе (Гонконг) Ко. Лімітед», що контролюється 
громадянином Китаю Тан Вейцзюнєм. В аукціоні брав участь лише один учасник, який і переміг. Фонд про-
дав 99,9945 % (еквівалент 235,986 тис. акцій) УБРР, які були у власності держави, при цьому початкова й 
фактична ціна продажу становить 82,827 млн гривень. 

Нагадаю, УБРР був заснований в 2004 році для розвитку корпоративного, а також малого й середньо-
го бізнесу шляхом середньо- і довгострокового кредитування. Його власником спочатку була Державна 
інноваційна фінансово-кредитна установа, потім – Державна інвестиційна компанія. У 2013 році банк пе-
редали Мінфіну, передбачалося створити на його основі Банк розвитку. Але цей план не вдалося реалі-
зувати. На початку жовтня 2016 року УБРР займав 100-е місце серед 100 діючих українських банків за 
розміром активів – 118 721 000 грн. 

Заради справедливості треба визнати, іноземні стратегічні інвестори, як і раніше, з великими трудно-
щами можуть приходити в Україну, тому що в нас, зокрема, ряд законів не діє, а найважливіші законопро-
екти, як, наприклад, про організований біржовий ринок і про ринок фінансових похідних (деривативи), 
роками не приймаються у Верховній Раді. 

От чому саме іноземні інвестори, як ніхто інший, розуміють, що криза – це півбіди, головна мета 
для економіки України – це вихід із кризи. Тому модернізація української економіки не можлива без змі-
ни на краще інвестиційного клімату, без реформування законодавчої та нормативно-правової бази, без 
масштабної приватизації 2016 – 2017».
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УБРР після приватизації стане одним з банків з найбільшою довірою клієнтів – про це на 
брифінгу у Фонді державного майна України заявив Ян Дун Шенг, керівник компанії – пе-
реможця аукціону з продажу акцій Українського банку реконструкції та розвитку. Ян Дун 
Шенг є головою правління, генера льним директором компанії Bohai Commodity Exchange 
Co., Ltd., численну делегацію представників якої не зупинив довгий переліт, аби прибути 
у Київ на аукціон разом із журналістською групою підтримки. Bohai Commodity Exchange 

Co., Ltd – найбільша спотова товарна біржа у Китаї з річним оборотом в 1 трлн дол. США.
«Коли завершаться всі погодження щодо укладення договору купівлі-продажу, ми зробимо все, аби забезпечити проведення УБРР 
повноцінної банківської діяльності, – зазначив пан Ян Дун Шенг. – У майбутньому він надаватиме платформу для бізнес-операцій 
між українськими та китайськими підприємцями,  буде платформою для співробітництва між Україною і Китаєм».
Декілька місяців тому банк був під загрозою ліквідації. Приватизація дала йому шанс, хоча відбулася не з першого разу, проте 
Фонд не зупинився і наполегливо шукав інвестора, який тепер має врятувати банк від ліквідації. 
«Ми бачимо – Уряд України та Фонд держмайна планують розширювати процес приватизації. Дякуємо і Фонду, і Уряду за надання 
можливості взяти участь у цьому процесі. Ми будемо розповсюджувати інформацію про свій досвід участі в українській приватиза-
ції у своїй країні, і сподіваємося, що наші міжнародні зв’язки міцнішатимуть», – підкреслив пан Ян Дун Шенг. 

Модернізація української економіки 
неможлива без масштабної приватизації




