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1 ПІВРІЧЧЯ 2016
Нещодавно Європейська Бізнес Асоціація провела чергове опитування серед топ-менеджерів своїх
членських компаній та дізналася про настрої іноземних та вітчизняних інвесторів у січні-червні
2016 року.

Отже, що практики - бізнес, здебільшого великий та середній - думають про інвест-середовище в
Україні? Які очікування від нового уряду? Чи вдасться новій команді дати поштовх реформам? Та чи
сподівається бізнес побачити позитивні зрушення у другій половині року?
***

Результат Індексу інвестиційної привабливості - 2,88 балів з 5 можливих. Це на 0,31 пункти більше,
ніж за попередні 6 місяців. Більш того, Індекс майже наблизився до нейтральної площини, та став

найвищим за останні 4 роки. Слід відмітити, що за всю історію вимірювання Індексу інвестиційної
привабливості, а саме з 2008 року, позитивної зони - вище 4 балів - Індекс жодного разу не досяг.
Найвищим його рівнем були 3,40 - наприкінці 2010 року.
***

Аналіз відповідей 92 керівників членських компаній Асоціації показав, що 78% директорів не
задоволені станом інвестиційного клімату країни. Три причини - нульовий темп реформ,
відсутність системних зрушень та прояви корупції на всіх рівнях. Лише 11% респондентів
позитивно оцінила стан інвест-клімату.
Що позитивного відбулося? Що стало причиною зростання Індексу? Респонденти високо оцінили
стабільність національної валюти - 22% (в 2 рази більше, ніж минулого року!) опитаних відмітили
це, як основне позитивне зрушення.
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Доля респондентів, які сказали, що в країні не відбулось позитивних змін, знизилась з 60 до 50%.
Одна з відповідей на питання, що позитивного відбулося з січня по травень 2016: " Добре, що
новий Уряд нарешті сформовано, хоча невідомо, скільки пропрацює нова команда." Бізнес
втомився від політичної нестабільності, яка панувала навесні, отже можна припустити, що доля
оптимістичних суджень зросла саме тому, що нова команда Кабміну була сформована.
МЕТОДОЛОГІЯ
Індекс розраховується як інтегральний показник, складається з 5 компонентів, які отримали
наступні бали:
• поточний інвестиційний клімат в Україні (2.2 балів)
• динаміка інвестиційного клімату: останні 6 місяців (3 бали)
• очікування на наступні 6 місяців (3.3 бали)
• прибутковість для нових учасників: наступні 6 місяців (2.9)
• інвестиційний клімат основної галузі респондента: наступні 6 місяців (3.1)
42% респондентів очікують покращення інвестклімату у найближчі 6 місяців. 28% опитаних

вважають український ринок вигідним для нових інвестицій. 30% не очікують нових інвесторів.
Ситуація з вирішенням ключових питань, які турбують бізнес, а саме: спрощення митних процедур,
реформування судової системи, боротьба з корупцією, технічні бар’єри у торгівлі, відшкодування
ПДВ, земельна реформа, валютне регулювання, є наступною:
91% не помітили реформи судової системи та незадоволені боротьбою з корупцією.
79% не бачать ознак стабілізації фінансової системи.
65% не бачать зрушень у земельній реформі.
51% не відчуває поліпшення митних процедур.
50% незадоволені ходом відшкодування ПДВ.
***

Очевидно, що кроками, яких в першу чергу очікує бізнес від нової команди Уряду, є наступні:
боротьба з корупцією - активна фаза, а не декларативна, поліпшення комунікацій між Урядом,
Адміністрацією Президента та Верховною Радою, реформа державного управління, спрощення
податкової системи, судова реформа, прогрес з відшкодуванням ПДВ.
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Чи вдасться це новій команді Уряду? 30% відповіли, що скоріш за все ні, 17% - мають сподівання,
10% - не впевнені, не можуть відповісти. Один з коментарів: "Надія є. Сподіваємося, що Уряд

сприятиме впровадженню ліберальної, демократичної, проєвропейської економіки. Я вважаю, що
існуючі проблеми залишаться, зважаючи на той факт, що при владі залишаються майже ті самі

люди."
***

Оцінка Індексу інвестиційної привабливості України проводиться Європейською Бізнес Асоціацією
за підтримки
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). Індекс розраховується на основі регулярного
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моніторингу оцінок інвестиційного клімату України першими особами компаній-членів
Європейської Бізнес Асоціації.
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