Проект Закону

«Про валюту» № 8152 – це…
«Безвіз» для капіталу»: свобода для бізнесу
та населення самостійно вирішувати, коли і
як проводити валютні операції, без
обмежень чи необхідності отримувати
дозвіл регулятора

Можливість для пришвидшення валютної
лібералізації: одночасно із введенням в
дію Закону буде скасовано низку болісних
обмежень

Просте, прозоре та несуперечливе
валютне регулювання як крок до
покращення інвестиційного клімату

Запорука фінансової стабільності: інші
чинні обмеження Національний банк буде
прибирати поступово і обережно за
сприятливих макрофінансових умов

Підтвердження спроможності України
бути частиною Європи. За Угодою про
асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася
забезпечити вільний рух капіталу

Здатність Національного банку
попереджати і долати фінансові кризи
незалежно від їх природи та створювати
умови для стійкого економічного зростання
на довгі роки

Чекаємо на підтримку Верховної Ради України

#Radavote4reforms

Проект Закону

«Про валюту» № 8152 – це…
…лібералізація одразу після початку його дії
Інвестування за кордон для бізнесу і
фізичних осіб без отримання
індивідуальних ліцензій

>180 днів

Нагляд за дотриманням лімітів
замість контролю за операціями

Скасування граничного строку
розрахунків за
зовнішньоекономічними
операціями у 180 днів
Скасування валютного контролю
для операцій на суму нижче 150
тис. грн. Відсутність неефективного
адміністративного тиску на банки
та їх клієнтів
Скасування санкцій за порушення
валютного регулювання:
припинення зовнішньо-економічної
діяльності при порушенні строків
закриття контрактів

Реєстрація кредитів
від нерезидентів не потрібна
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Проект Закону

«Про валюту» № 8152 – це…
…фінансова стабільність та захист від криз
Валютні обмеження лише з метою
подолання чи запобігання кризі та на
короткий термін

Повноваження Національного банку
оперативно застосовувати найбільш
ефективні інструменти у відповідь на
кризові явища
Відсутність валютних обмежень
у «спокійні» для економіки часи

Збереження повноважень
Національного банку без їх розширення

НБУ

Запобіжник від зловживань: наявність
ознак кризи підтверджуватиме Рада
фінансової стабільності

Відсутність вичерпного переліку ознак
кризи, який обмежив би здатність НБУ
захистити економіку від
непередбачених явищ
Відповідність європейським та
міжнародним практикам валютного
регулювання
Необхідна передумова спроможності
Національного банку підтримувати
стабільність гривні, збільшення
привабливості України для іноземних
інвесторів, валютної лібералізації та
економічного зростання

Відсутність переліку інструментів, який
став би на заваді можливості
Національному банку вживати найбільш
дієвих кроків у відповідь на неочікувані
кризові явища
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