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ПРЕС-РЕЛІЗ
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОЧИМА КЛЮЧОВИХ ІНВЕСТОРІВ?
Результати Індексу інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації
[3й квартал 2015 року]
У вересні-жовтні Європейська Бізнес Асоціація вже втретє цього року провела опитування серед керівників
провідних компаній з усіх секторів бізнесу на предмет їхнього бачення інвестклімату в Україні. Повільне
впровадження реформ, високий рівень корупції, а також тиск з боку податкової та митної систем – основні
питання, що викликають занепокоєння інвесторів.
ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ – ЧИ Є ЗРУШЕННЯ?
Загалом в дослідженні взяли участь директори 98 компаній-членів Асоціації. За результатами 3-го кварталу
поточного року Індекс незначно знизився та цього разу сягнув позначки 2,56 бали (з 5 можливих). Хочемо
закцентувати Вашу увагу, що 3 бали – це нейтральний рівень, а все, що нижче являє собою негативне значення.
Одержаний показник свідчить, що за останні три місяці, картинка не надто змінилася, адже у минулому кварталі
наш Індекс становив – 2,66 бали з 5. Згідно одержаних даних 89% бізнесменів незадоволені станом
інвестиційного клімату в Україні [на 8% більше, ніж у попередній хвилі]. Топ-менеджери констатують, що рівень
боротьби з корупцією не відповідає її розмірам, а реформи, на жаль, втілюються занадто повільно та кволо.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА ОСТАННІ ТРИ МІСЯЦІ?
Отже, ми бачимо, що у співвідношенні до попередньо одержаного результату Індекс інвестиційної
привабливості незначно знизився – усього на 0,10 балів. Наразі бізнесмени скаржаться на той факт, що
реформи, які були обіцяні, досі не реалізовані і тепер майбутнє цих перетворень виглядає досить сумнівно.
На фоні такої ситуації константою, як і раніше, залишається корупція, яка все ще є головною перешкодою для
поліпшення бізнес-середовища в нашій державі.
ПРОГНОЗИ ІНВЕСТОРІВ: ЧИ ВАРТО ІНВЕСТУВАТИ В УКРАЇНУ?
52% опитаних не очікують позитивних змін у 4-му кварталі поточного року і переконані, що бізнес-клімат
залишиться без змін. Для порівняння у 3-му кварталі прогнози були більш оптимістичні, адже відсоток
негативно налаштованих директорів становив 41%. Всього лише 12% респондентів сказали, що Україна буде
доволі прибутковим напрямком інвестування для нових інвесторів у жовтні-грудні 2015.
НАЙВАЖЛИВІШІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Прогрес у ключових сферах впродовж останніх трьох місяців року є наступним:
Негатив:
 90% керівників незадоволені ефективністю боротьби з корупцією
 84% стурбовані відсутністю судової реформи
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70% не бачать спрощень митних правил
69% не бачать прогресу з відшкодуванням ПДВ
68% стурбовані волатильністю фінансового ринку
54% незадоволені торгівлею та стурбовані відсутністю земельної реформи





Позитив:
11% вважають, що торгівля стала простішою
7% помітили незначне спрощення митного оформлення
12% побачили перші результати боротьби з корупцією та земельну реформу

ПОТРІБНІ КРОКИ – ЩО МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО?
«Здійснювати реальні реформи, а не вести про них переговори. Вибрати пріоритетні напрямки економіки і
зосередитися на них. Прибрати всіх корумпованих чиновників з самого верху до низу». - ось ключовий меседж
від представників бізнес-спільноти Асоціації.
Серед найважливіших кроків, яких потребує економіка країни, інвестори відмічають такі:
43% - боротьба з корупцією;
34% - реформи та дерегуляція;
31% - податкова реформа;
31% - судова реформа;
10% - регуляція фінансового ринку;
7% - вирішення конфлікту на Сході.
БОНУСНЕ ПИТАННЯ ХВИЛІ:
«Назвіть конкретні кроки Уряду (окрім боротьби з корупцією, дерегуляції та законодавчих ініціатив),
які спонукають Вас поновити/примножити інвестиції в Україні?»
Ми поставили бізнесменам ще одне (бонусне) запитання і отримали наступні відповіді:
32% - реформи в різних сферах;
8% - відповідальність уряду;
5% - зона вільної торгівлі;
4% - валютне регулювання і стабілізація/люстрація;
2% - припинення всіх непотрібних перевірок, більше інтеграції з ЄС, закінчення конфлікту на сході та прозорість
тендерного процесу.
МЕТОДОЛОГІЯ АБО ЯК МИ ВИМІРЮЄМО ІНДЕКС?
Європейська Бізнес Асоціація щоквартально задає директорам своїх членських компаній 5 питань – 1) що ви
думаєте про поточний інвестклімат 2) чи змінився він у порівнянні з попереднім кварталом 3) які ваші прогнози,
як зміниться інвестклімат наступного кварталу 4) чи вигідно буде інвестувати в Україну в наступні 3 місяці 5) як
зміни в вашій галузі ви очікуєте найближчого кварталу та одне бонусне питання – який з органів державної
влади є наразі найбільш та найменш ефективним? Ми використовуємо шкалу Лайкерта, яка має 5 градацій, де 1
– це вкрай негативно, а 5 – вкрай позитивно. 3 – нейтрально.
АННА ДЕРЕВ’ЯНКО, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ:
«Відсутність реальних кроків по боротьбі з корупцією та відчуття незахищеності перед законом – це дві
проблеми, які турбують іноземну бізнес-спільноту. Вони ж зупиняють нових інвесторів вкладати кошти в
Україну як в перспективний для себе ринок. Останнім часом влада докладає багато зусиль, аби вигідно

презентувати країну іноземному бізнесу на серії інвест-форумів в США та ЄС, і це, безумовно, тішить. Але
результат від їх проведення стане відчутним лише після вирішення внутрішніх вищезгаданих проблем. Якщо
інвестор буде розуміти, що його права захищені, що до нього не прийдуть вимагати хабарі, якщо він не
стане об’єктом нескінченних експериментів в податковій та митній сферах – він буде працювати на
користь економіки країни, вкладати гроші та розвиватися. Якщо ні – рівень інвестиційної привабливості
буде і далі залишатися вкрай низьким.»
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до співробітників департаменту комунікацій
Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail: pr@eba.com.ua.
Партнер дослідження – Компанія Gemius - консалтингова компанія, яка надає інформацію, рішення та
рекомендації у сфері управління рекламними кампаніями online, займається вимірюванням та аналізом
інтернет-аудиторії веб-сайтів. Більше інформації на www.gemius.com.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні
двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський
Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками
влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

