Індекс інвестиційної привабливості України
Настрої інвесторів у 1-му півріччі 2017 року
Помітне зростання з 2011 року

Що ви думаєте про інвестиційний клімат в
Україні?

Ми поставили
5 запитань
керівникам
компаній

Як ви оцінюєте поточний інвестиційний
клімат для вашої компанії порівняно з
попередніми 6 місяцями?
Які ваші прогнози стосовно
інвестиційного клімату у найближчі 6
місяців?
Чи вигідно буде інвестувати в Україну в
найближчі 6 місяців?
Які ваші очікування щодо ведення бізнесу
у вашому секторі у найближчі 6 місяців?

142 керівника компаній-членів Асоціації взяли участь у дослідженні

+0,3 балів у порівнянні з минулим

3.15

5 key
з 5-ти можливих
questions

півріччям
2,85 у другому півріччі 2016 року
Бізнес відмітив незначний, але
помітний прогрес. Нарешті Індекс
вийшов з негативної площини.

ДИНАМІКА ІНДЕКСУ З 2008 РОКУ
За всю історію вимірювання - з 2008
року - Індекс жодного разу не сягнув
позитивної зони - вище 4 балів.
Найвищий показник Індексу був
зафіксований в кінці
2010-початку 2011 року - 3,4 та 3,39 балів
відповідно
Результат у 1-му півріччі 2017 року є
найвищим з 2011 року.
Наразі Індекс знаходиться у нейтральній
площині.

Index in Ukraine is measured since
2008 and has never reached
the positive zone.
The highest Index rate ever was witnessed
late 2010 - early 2011:
3,4 and 3,39 points respectively.
The latest result is the highest since that
period.
Now it is situated in the neutral area.

54%
бізнесменів незадоволені інвестиційним
кліматом
67% були незадоволені
у 2-му півріччі 2016 (-13%)
Бізнес-середовище стало більш-менш прогнозованим для інвесторів.
Бізнесмени пристосувалися до ситуації та пожвавили свою
активність.

13%
вважають, що інвестиційний клімат є привабливим

9% вважали так само у грудні 2016 року

Інвестори про позитив: стабільність гривні; повільна, але постійна
адаптація до стандартів ЄС; чудові новини про безвіз; Євробачення в
Києві - показало нашу країну у вигідному світлі для всього світу, як
сучасний, безпечний та недорогий туристичний напрямок.

респондентів згадали про

27%

фінансову стабілізацію
та сприятливе валютне
регулювання

Позитивні зміни за версією бізнесу*
лібералізація валютного ринку
відкритість державних даних/реєстрів
поступова дерегуляція
помітний розвиток електронних сервісів (зокрема,
електронну систему відшкодування ПДВ)
спрощення процедури отримання дозвільних документів
на будівництво
мораторій на перевірки та ін.

*на основі коментарів топ-менеджерів

15%
не відмітили суттєвих позитивних змін
39% вважали так само у 2-му півріччі 2016
50% вважали так само у 1-му півріччі 2016

Коментарі: бізнес не помітив нових негативних сигналів чи загроз
впродовж попередніх 6 місяців.
В той самий час, несприятливі фактори з минулого не зникли.
Немає значного прогресу у боротьбі з корупцією.

15%

ЧИМ НЕЗАДОВОЛЕНІ ІНВЕСТОРИ?

20%

19%

no tangible positive changes

15%

корупція
хід реформ
відсутні суттєві зміни 39% thought
the same in H2повільний
2016

Немає значного прогресу з судовою та земельною реформами.
Business did not notice any new negative signs, but a lot of negative factors
Повільно просувається процес децентралізації.
from the past still can be seen.
Замало політичної волі здолати корупцію.
Still the same problems with high rates of credits in the banks.
Still no results with the investigations on corruption cases.

15%

NEGATIVE CHANGES AS SEEN BY BUSINESS
46% керівників компаній вважають, бізнес-клімат
покращиться у 2-му півріччі цього року
[35% респондентів
вважали
такchanges
само у грудні 2016]
no tangible
positive

20%

19%

15%

38% вважають,
що Україна
вигідним
nothought
success
in fighting
39%
the
sameбуде
in H2slow
2016pace of reforms
corruption
ринком для інвестування
у найближчі

6 місяців
І лише
19% вважають.
що Україна не reforms.
стане вигідним
No progress
with judicial/police/prosecution

Business did not notice any new negative signs, but a lot of negative factors
Slow
incan
decentralization.
Lack
of willпівріччі
to firght sorruption.
напрямом
для
у 2-му
2017
from
theprogress
past
stillнових
be інвестицій
seen.
Still the same problems with high rates of credits in the banks.
Still no results with the investigations on corruption cases.

15%

NEGATIVE
ЯК ВТРИМАТИ
CHANGES
ТРЕНД
AS ДО
SEEN
ЗРОСТАННЯ?
BY BUSINESS

активно
боротися
з корупцією

20%

36%

спростити
провести
прискорити
процедури та
no
tangible positive
changes
земельну
послабити
судову
державний
реформу
реформу
no success in fighting
slow paceконтроль
of reforms

19%

15%

39% thought the same in H2 2016
corruption

20%

11%

6%

Деякі прояви корупції, на жаль, все ще присутні. Потрібна помітна та
No progress
with
judicial/police/prosecution
reforms.
Business
did
not
notice
any
new
negative
signs,
but
a lot of negativeщодо
factors
ефективна боротьба з корупцією та вдосконалення законодавства
Slow
progress
decentralization.
Lack of will to firght sorruption.
from
the
past
stillincan
be seen.
захисту
прав
інвесторів.
Still the same problems with high rates of credits in the banks.
Потрібно
посилити
політику
з боку Уряду
щодо
Still no results
with інформаційну
the investigations
on corruption
cases.
позитивного іміджу України. як надійного напрямку для інвестування.

15%

NEGATIVE CHANGES AS SEEN BY BUSINESS

20%

деталі
19%

no tangible positive changes

15%

nothought
successthe
in fighting
39%
same in H2slow
2016pace of reforms
pr@eba.com.ua
corruption

044 496 06 01

No progress
judicial/police/prosecution
reforms.
Business
did notwith
notice
any new negative signs, but
a lot of negative factors
Slow
decentralization.
Lack of will to firght sorruption.
from
theprogress
past stillincan
be seen.
Still the same problems with high rates of credits in the banks.
Still no results with the investigations on corruption cases.
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