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Alfred F. Praus

• Австрієць, MBA

• 25 років досвіду ведення міжнародного бізнесу: Управління, M & A, Стратегічне 
планування, голова Ради директорів мультинаціональної групи компаній: 200 млн €, 

1000 підлеглих на 3 континентах 

• 15 років діяльності в Україні, Керуючий директор 2 компаній, B2B Австрія-Україна

• Засновник та Президент Українсько-Австрійської Асоціації (з 2017 р.)

• ICBAC: Генеральний секретар у 2019-20рр.; Член Виконавчої Ради

• Статутний Президент Ротарі Клубу Київ Інтернешнл Бізнес (2021-22 рр.)

• Голова в Міждержавному комітеті Ротарі Клубів України та Австрії 2021-2024
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Status quo (1)

• «Вільна Україна» – це свобода в економіці та бізнесі, заснована на 
принципах приватного підприємництва з мінімальним втручанням та 
обмеженнями від уряду

• Проте, сучасна ситуація кардинально інша:
• Тисячі державних компаній, велику частину з яких очолюють корупційні 

директори, завдають значних збитків державному бюджету
• Частка держави в банківській сфері складає більше 50% ; уряд затягує 

процес приватизації
• Основні сектори економіки знаходяться в руках олігархів із значним 

впливом на політику та навіть систему правосуддя
• Внаслідок цього, конкуренція у головних промислових сферах значно 

обмежена
• Медіа, особливо впливові ТВ-канали, також належать кільком 

олігархам; таким чином, громадська думка знаходиться під потужним 
впливом їхніх корисливих інтересів



Status quo (2)

• Політична монобільшість призвела до того, що Україна повільно 
рухається до президентської держави; президент намагається підняти 
свою популярність (для переобрання?) шляхом просування законів, які 
задовольняють настрої населення, але, у той же час, він відчутно 
відходить від ринкової економіки, наприклад, в енергетиці

• Довготривалі суперечки в колах, що керуються корисливими 
інтересами, з приводу встановлення верховенства права і помилкові та 
невідповідні рішення у кількох сферах промисловості (див. ВДЕ) 
спричинили тривалу недовіру та вагання у потенційних інвесторів, тим 
самим спричинивши значне обмеження для зростання економіки

• Не зважаючи на вищезазначене, міжнародні фінансові інститути 
продовжують підтримувати Україну, допомагаючи їй зберегти 
фінансову суверенність

• В підсумку: багато було зроблено, багато ще належить зробити, 
напрямок розвитку загалом правильний; вжиття заходів повинно бути 
пришвидшено, позаяк багато потенційних можливостей для розвитку 
було втрачено



Що слід зробити?
• Президент та уряд повинні продовжувати боротьбу за верховенство права 

• Інформаційна політика державних інституцій повинна бути вироблена відповідно до 
міжнародних стандартів задля здобуття громадської довіри

• Розвивати середовище для конкурентоспроможності бізнесу, встановити принципи 
вільного ринку 

• Політичне керівництво повинно обиратися на підставі професійних навичок та досвіду, а 
не лише на підставі вірності

• Темпи приватизації слід пришвидшити, зробити її більш прозорою та вільною від 
”отруйних таблеток»; тендери повинні проводитися виключно у відповідності з 
міжнародними стандартами

• Змінюваність сільськогосподарських земель повинна бути повністю запроваджена з 
використанням досвіду інших європейських країн

• Ніяких більше законів зі зворотною силою або ж законів, які задовольняють інтереси 
лише окремих груп   

• Виконання вищезазначеного призведе до передбачуваності, стабільності та сталості 
української політики та економіки

• Як наслідок, в Україні стрімко зросте рівень іноземних прямих інвестицій, що покращить 
добробут та задоволення в населення


