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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
У ВОЄННИЙ ЧАС
Державна підтримка українського бізнесу у воєнний час є актуальною,
так як саме від бізнесу залежить майбутнє не тільки нашої економіки, але
й держави. Активні бойові дії в нашій країні назавжди закарбуються в
історії однією із найболючіших подій, а в економіці періодом найбільшого
випробування. Із за пандемії COVID-19 у 2020-2021 рр. Бізнес зазнав
величезні фінансові збитки, але їх неможливо порівняти зі збитками які
спричинені за причиною повномасштабної війни в Україні на даний
момент. Володимир Зеленсь кий сказав : «щоб компенсувати трати в
економіці, спричинені повномасштабний вторгненням Росії, треба
працювати незважаючи ні на що. Треба звикнутись з думкою, що не варто
чекати моменту, коли не буде жодного пострілу. Може бути по-різному.
Треба працювати. Необхідно відновлювання бізнесу, оскільки лише за
перший місяць війни дефіцит державного бюджету склав 7 млрд євро.
Саме тому уряд України напрацьовує механізм щодо створення
комфортних умов для розвитку бізнесу. Війна завдає величезних збитків
бізнесу, всім категоріям і групам громадян, а також державі в цілому.
Згідно офіційних даних, серед 17% працюючих підприємств – це в
основному ті, що займаються експортом продукції та працюють у
продовольчій сфері.
Потужні металургійні заводи та аграрні компанії змушені були
повністю призупинити свою діяльність. Аграрний бізнес та металургія є
ключовими галузями нашої держави, які приносять кошти в бюджет та
забезпечують роботою тисячі людей.
Українському уряду, як ніколи потрібно відновлювати зусилля і
зайнятися підтримкою українського бізнесу, який потребу зараз
правильних дій та рішень.
Проаналізувавши ситуацію з кредитами, які були видані у перший місяць
війни та аналогічним періодом минулого року можна сказати, що держава
допомагає бізнесу розвиватись та стійко триматись на ринку в нинішніх
умовах, знизивши відсоткову ставку за кредитами, а бізнес має можливість
розвиватись та відновлювати свою діяльність
Також не менш важливим в кредитуванні є наявність активів у
комерційних банках України, які на основі аналізу даних Міністерство
фінансів в березні 2022 року є вищим на 9% ніж у березні 2021 року. Дана

статистика свідчить про спроможність українських банків надавати
кредити
Цього року у березні запрацювала державна програма релокації бізнесу
спрямована на перенесення виробничих потужностей підприємств на
безпечні території. Наступним кроком Українського уряду у відновлені
бізнесу стало розширення кредитування за програмою «5-7-9»,яка
стартувала ще в 2020 році. Згідно цієї програми, будь-який бізнес має
можливість отримати кредит під 0%,така ставка діятиме впродовж
військового стану в Україні та ще 30 днів після закінчення війни. В
наступні місяці запроваджується ставка у 5%
Для підтримки сільського господарства, Урядом України прийнято
постанову КМУ від 12.03.2022 #432 «Деякі питання фінансового забезпечення
підтримки підприємництва, зокрема сільськогосподарських товаровиробників
в умовах воєнного стану», що визначає порядок використання підтримки, а
також зміни до діючих постанов щодо надання фінансової державної
допомоги суб'єктам малого та середнього підприємництва, що передбачають
збільшення державних гарантій на портфельній основі до 80%.
Поряд із запровадженням нульової ставки кредитування, уряд зробив
значні рішення - скасував акцизні збори при ввезені бензину та дизельного
палива в Україну та стабілізував ціну. Таке зміцнення зупинило ризик
збільшення цін на продовольчі товари, забезпечила достатність паливо мастильних матеріалів для посівної кампанії та потреб Збройних сил
України. Надзвичайно важливим є скасування імпортних в'їзних мит на
певні товари, що дозволяє вітчизняним підприємствам економити на сплаті
митних платежів та направити ці кошти для підтримки працівників та
бізнесу
Підсумовуючи, можемо констатувати, що дії уряду України з
підтримки бізнесу під час війни є цілком раціональними і враховують
особливості кожного з видів бізнесу і створюють умови для його успішного
відновлення та функціонування. Таким чином, за підтримки держави,
український бізнес буде відновлювати економіку України і нарощувати
спроможність держави перемогти країну-окупанта
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