ЯК ЗРОБИТИ
БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ
ДОСТУПНИМИ ДЛЯ
ПІДПРИЄМЦІВ?
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

Юлія ТИМОШЕНКО
ЛІДЕР ПАРТІЇ
«ВО БАТЬКІВЩИНА»

Ми вступили в епоху змін, що прийшла волею людей,
об’єднаних прагненням раз і назавжди змінити свою
долю на краще.
Перед очима українців відкрилася широка перспектива
нового, якісного, забезпеченого і щасливого життя.
Але цього – замало. Має бути ясне бачення і розуміння,
як рухатися до поставленої мети. Адже мрія завжди
повинна підкріплюватися дією, молодість – досвідом,
прагнення – знаннями.
А отже, сьогодні нам потрібен чіткий і покроковий план
дій – на коротку і середньострокову перспективу.
Люди можуть і мають негайно відчути позитивні зміни
у повсякденному житті.
І такий план дій ми маємо! Ним є розроблений командою
«Батьківщини» впродовж останніх п’яти років за участю
великої групи фахівців практично в усіх сферах життя
людини, програма розвитку для України і українців
«Новий Курс України».
Ваша підтримка на цих парламентських виборах
є надзвичайно важливою для нашого спільного успіху!
Юлія ТИМОШЕНКО

НАЦІОНАЛЬНА
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ВВАЖАЄМО

СВОЄЧАСНОЮ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ, — ЦЕ
СТВОРЕННЯ

ТАКИХ

ПОРЯДКІВ

ТА

ПРАВИЛ

СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЩОБ КОЖЕН ЗМІГ, НЕ ПОРУ
ШУЮЧИ ЗАКОНІВ ВСЕСВІТУ, ПОВНІСТЮ ТА БЕЗ
ПЕРЕШ
КОДНО РЕАЛІЗУВАТИ СВІЙ ПОТЕН
ЦІАЛ У
ГАРМОНІЇ З ТВОРЦЕМ, ПРИРОДОЮ, СУСПІЛЬСТВОМ
І ЛЮДСТВОМ. МИ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО МИ ЦЕ ЗРОБИМО
І ДЛЯ СЕБЕ, І ДЛЯ СВІТУ. САМЕ МИ, УКРАЇНЦІ,
ВІДКРИЄМО ШЛЯХ ДЛЯ ІНШИХ.
ОДНИМ З ГОЛОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ, ЯКИЙ МИ ОБИ
РАЄМО, — Є ОСВІТА ТА НАУКА. І ЦЕЙ ПРІОРИТЕТ БУДЕ
ПЕРШОЧЕРГОВО ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ, СИЛЬНИМИ СТРАТЕГІЯМИ ТА ОРГАНІ
ЗАЦІЙНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДЕРЖАВИ.
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО КУРСУ УКРАЇНИ НАМ
НЕОБХІДНІ ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ:
•

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ. МИ МУ
СИМО ЗНАТИ, СКІЛЬКИ НАС ЗАЛИШИЛОСЯ В
УКРАЇНІ.

•

ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВСІХ

НАШИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ЗЕМЛІ, ЛІ
СІВ, ВОДОЙМ, КОРИСНИХ КОПАЛИН, ФІНАН
СОВИХ РЕСУРСІВ, ВЛАСНОСТІ ТОЩО.

це чіткий покроковий план припинення безладу та виходу
на новий шлях розвитку України. Він складається з п’ятьох
ключових напрямів:

1.

НОВА СТРАТЕГІЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ —

це реальний шлях до миру та відновлення нашої територіальної цілісності, до посилення обороноздатності країни.
Головна мета – мирне життя та безпека кожного українця.

2.

НОВА НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ —

ліквідує корумповану кланово-олігархічну систему та поверне країну людям.
Встановить справедливість, забезпечить рівність всіх перед законом.
Кожен зможе безпосередньо впливати на власне життя
та життя своєї країни, приймаючи рішення і контролюючи
їхнє виконання.

3.

НОВА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ —

4.

НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА —

5.

НОВА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА —

перехід від застарілої сировинної економіки до економіки
інноваційного розвитку з потужним середнім класом.

це поступове досягнення впродовж п’яти років європейських стандартів оплати праці та умов життя.

це створення умов для повної реалізації головного потенціалу країни – молоді.
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ЯК ЗРОБИТИ БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ
ДОСТУПНИМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ?

ЧОМУ ЗАНЕПАДАЄ
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС?
В Україні сьогодні занепадають
цілі підприємства через несприятливий бізнес-клімат і недоступність банківських кредитів.
Ціни на позикові кошти є вкрай
високими, умови видачі кредитів
настільки драконівські, що бізнес
не має змоги залучати фінансові
ресурси на розвиток та вирішення поточних завдань.
Недоступні та непосильні кредити є результатом руйнівної
політики Національного банку
України, який за останні 4,5 роки
став організатором корупційних
фінансових спекуляцій і махінацій. Саме політика Нацбанку призвела до триразового зростання
курсу долара відносно гривні, що
призвело, у свою чергу, до розкручування галопуючої інфляції.
Протягом п’яти років такої політики ціни, тільки за офіційними
даними, зросли на 151%, а у реальності – ще більше.

Основна технологія фінансових
спекуляцій у Нацбанку називається «депозитні сертифікати
НБУ», через які за останні п’ять
років «прокручено» майже 13
трильйонів гривень (!), що блокувало кредитування реального
виробництва і дозволило наближеним структурам отримувати
доходи 18–27% річних просто за
рахунок «друкарського верстата
НБУ». Це призвело до втрат державних коштів в обсязі близько
33 мільярдів гривень.
Така політика НБУ перешкоджає
розвитку вітчизняного виробництва і зниженню інфляції до
прийнятної межі. А від цього
страждає народ, бо безробіття і
ціни зростають. Від цього потерпають підприємці, бо середня
вартість кредиту в Україні є надвисокою для розвитку бізнесу
і становить 22%. Отже, відбувається руйнація малого та середнього бізнесу в країні.
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ТРИ КРОКИ ДО ДОСТУПНИХ КРЕДИТІВ
Перший крок:

має бути замінено керівництво
Нацбанку та докорінно зміниться
його політика.
Національний банк має бути повністю поставлений під контроль
суспільства і парламенту, щоб
він не мав можливості займатися
спекуляціями внаслідок залежності від політичних керівників
держави та їхнього волюнтаристського ручного керування.
Тоді він більше не зможе будувати
фінансові піраміди та навмисно
створювати інфляцію.
Чиновники, причетні до знецінення гривні втричі, руйнації банківської сфери та корупційних
афер, що призвели до суттєвого
збільшення державного боргу,
мають відповістиь за ці злочини.

Другий крок:

ми запровадимо нову якість грошово-кредитної політики, спрямованої на забезпечення низького рівня інфляції. Це дозволить
поступово знизити процентні
ставки і стимулювати кредитування для прискореного реального виробництва вітчизняних
товарів.

Третій крок:

ми стабілізуємо банківську систему. Протягом останніх п’яти
років банки з українським капіталом активно та навмисно руйнувались із відома екс-Президента.
Ми зупинимо тіньове нищення
банківського сектору!

ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНУ ПІСЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ?
Нова політика Національного банку за лічені
місяці заспокоїть інфляцію та стабілізує гривню.
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Нова політика Національного
банку за лічені місяці заспокоїть
інфляцію та стабілізує гривню.

можливість будувати нові заводи, інноваційні підприємства, новий бізнес.

Підприємці отримають доступні
кредити, як в усьому цивілізованому світі. Буде здійснено перехід на довгострокове кредитування до 15–20 років, що дасть

Система отримання позикових
коштів стане значно простішою
для бізнесу. Будуть зняті всі
штучні перешкоди для отримання кредитів.

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ
НОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ми втілимо в життя програму
довгострокового
банківського
мікрокредитування для молоді
та малого і середнього бізнесу.
Програма
мікрокредитування
є однією з найефективніших систем, які визнані сучасним світом!
За винахід та розробку системи
мікрокредитування банків професор економіки Мухаммад Юнус
отримав Нобелівську премію. Після виборів програма мікрокредитування для молоді та всіх,
хто бажає займатися підприємництвом, буде у великому масштабі втілена в наше життя, що поряд
із радикальним покращенням
бізнес-клімату стимулюватиме
масовий розвиток малого бізнесу! Для забезпечення програми
мікрокредитування буде прийнятий спеціальний закон. Такі
мікрокредити будуть надавати-

ся довгостроково, без застави –
на основі обов’язкового страхування ризиків та детального
бізнес-плану. Кожен, хто виявить
бажання займатися підприємництвом, зможе отримати допомогу в розробці бізнес-плану,
отримати кредитну лінію та почати працювати. Для забезпечення комерційних банків ресурсами для мікрокредитування буде
передбачена ефективна система рефінансування комерційних
банків від НБУ. Програма мікрокредитування дозволить у короткі терміни створити мільйони робочих місць за рахунок масового
розвитку малого бізнесу та сформувати потужний середній клас
підприємців в Україні, який був
знищений за останні п’ять років.

ПРАВИЛЬНА ПОЛІТИКА КРЕДИТУВАННЯ –
ЦЕ ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Сприятливий бізнес-клімат, зокрема доступні кредити, – це основна умова для розвитку бізнесу, в тому числі технологічного
підприємництва. Малий та середній бізнес сприятиме економічному та технологічному розвитку країни. Новий Економічний
Курс покаже, що Україна може
стати однією з найсильніших
країн європейського континенту.

Стабільна гривня, тобто мінімальна інфляція і валютно-курсова стабільність, доступні кредити на розвиток реального
виробництва стануть результатами виваженої монетарної
стратегії Нового Економічного
Курсу.
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Ви ознайомилися з нашою програмою «Новий Курс
України», метою якої є побудова сильної, заможної та
справедливої держави.
Швидку й ефективну реалізацію «Нового курсу
України» вважаємо своїм невідкладним завданням
і непохитним обов’язком не лише перед нашими
виборцями, але й перед усіма громадянами України.
Нам дуже потрібна ваша підтримка у її реалізації!
Ваш голос за «Батьківщину» на цих виборах до
Верховної Ради України стане неоціненним внеском
у втілення «Нового курсу України», а отже –
у процвітання держави і благополуччя громадян.
Партія «Батьківщина» готова взяти на себе
відповідальність за майбутнє нашої держави!
Ми зможемо навести порядок у державі та захистити
Вас від жорстокості й беззаконня. Ви знаєте, що ми
робили це завжди.
Щоб досягти справжніх і швидких змін у Вашому
житті, нам потрібна сильна команда в парламенті.
Я прошу Вас підтримати партію «Батьківщина»
та нашого кандидата в депутати по вашому округу.
Це суттєво допоможе нам ефективно працювати
у Ваших інтересах. Давайте не втратимо ще один
шанс. Я знаю, що все може бути добре!

nku.com.ua

