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Шановний пане Нефьодов!
Асоціація України “Укрсудпром” висловлює Вам свою щиру повагу та палку
вдячність за змістовний, професійний розгляд наших пропозицій до
вищевказаної конференції, котрі були викладені нами у листі №92-18 від 22-112018. А зараз ми висловлюємо свої пропозиції спрямовані на розвиток нашої
співпраці.

Удосконалення регулювання суднобудування.
У цілому Ваша позиція є доволі конструктивною за винятком наступної
вимоги, котра викладена у першому абзаці на другому листі. Ви пишете:
«…надання преференцій для суднобудівної галузі вважаємо можливим
лише до товарів, аналоги яких не виробляються в Україні, з наданням
оцінки впливу на показники бюджету…». Адже:
1-ше. Тільки замовник судна приймає результуючі рішення щодо набору
механізмів, приборів, обладнання, устаткування котрий використовуються для
будівництва судна. Ми повинні виконувати його вимоги;
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2-ге. Ви пропонуєте запровадити «…надання оцінки впливу на показники
бюджету…». Ми, можливо, втратимо частку замовників якщо будемо
розповідати їм про цю вимогу. Адже! Наш власний досвід говорить що нема
«втрат» бюджету від надання цих преференцій. Адже висококваліфіковані
робітники (котрі монтують та здають в експлуатацію механізми, прибори,
обладнання, устаткування)
отримують адекватне завантаження,
зароблять високу зарплату й сплатять податки, котрі на десятки відсотків
будуть вище «втрат» бюджетів всіх рівнів.

Розвиток підтримки малого підприємництва.
Ми, безумовно, підтримуємо створення у МЕРТ Офісу розвитку малого та
середнього підприємництва.
Однак! Цього недостатньо!
Просимо звернути увагу на наступне: у США Адміністрація малого бізнесу
(https://www.sba.gov/) була створена ще у 1932 році – під час жахіття Великої
депресії.
Її очолює Адміністратор, котрий призначається Президентом США і приймає
присягу у Сенаті.
Наполегливо рекомендуємо Вам вивчити досвід США щодо регулювання
розвитку малого бізнесу. Адже США
– країна із найефективнішою
економікою.
Вважаємо що і нам треба цей Офіс підпорядкувати Президенту України.
Президент Асоціації, Державний
службовець 1-го рангу
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