Індекс інвестиційної привабливості України
Настрої інвесторів у 2-му півріччі 2017 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?

78 керівників компаній-членів Асоціації взяли участь у дослідженні

-0,12 балів у порівнянні з минулим

3.03

5 key
з 5-ти можливих
questions

півріччям
3,15 у першому півріччі 2017 року
У 2017 році Індекс вийшов з
негативної площини та утримує
нейтралітет

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 продовжує знаходитися у
нейтральній площині.

ДИНАМІКА

58%
бізнесменів незадоволені інвестиційним
кліматом
54% були незадоволені
у 1-му півріччі 2017 (+4%)
Бізнес-середовище не зазнало вагомих змін на думку більшості інвесторів.
Недостатньо ефективні заходи по боротьбі з корупцією.
Відсутність зрушень в частині судової реформи.
Нестабільна політична ситуація.

11%
вважають, що інвестиційний клімат є привабливим

13% вважали так само у червні 2017 року

Інвестори про позитив: закон "маски-шоу стоп"; необов'язковість
печатки; збільшення можливостей для здійснення електронних
платежів; кроки в бік збільшення електронного документообігу.

згадали про автоматичне

14%

відшкодування ПДВ
та кроки в бік збільшення
електронного документообігу

Позитивні зміни за версією бізнесу*
лібералізація валютного ринку
закон про "стоп маски-шоу"
відкритість державних даних/реєстрів
поступова дерегуляція
помітний розвиток електронних сервісів
медична реформа
послаблення податкового тиску
початок судової реформи та ін.
*на основі коментарів топ-менеджерів

24%
не відмітили суттєвих позитивних змін
15% вважали так само у 1-му півріччі 2017
39% вважали так само у 2-му півріччі 2016

Коментарі: бізнес незадоволений недостатньо ефективними
заходами у боротьбі з корупцією, відсутністю зрушень в частині
судової реформи, нестабільною політичною ситуацією.

15%

ЧИМ НЕЗАДОВОЛЕНІ ІНВЕСТОРИ?

29%
корупція
(відсутня боротьба з
корупцією, її рівень зріс,
відсутній прогрес у
створенні
антикорупційного суду)

28%
24%
no tangible positive
changes
економічні
чинники
(наприклад, нестабільність
валюти, девальвація,
інфляція, обтяжливі
податкові процедури
тощо)

повільний
хід реформ
(відсутність судової
реформи, реформи ринку
праці, земельної
реформи, повільна
модернізація
інфраструктури тощо)

39% thought the same in H2 2016

Імітація боротьби з корупцією.

13%
політичні
чинники
(політична нестабільність,
політична та законодавча
невизначеність, "війни" між
силовими відомствами
тощо)

Business did not notice any new negative signs, but a lot of negative factors
Доволі відкрита "протидія" антикорупційним інститутам,
from the past still can be seen.
відсутність
прогресу
Still
the same problems
withстворення
high rates ofантикорупційного
credits in the banks. суду
Still no results with the investigations on corruption cases.

15%

NEGATIVE CHANGES AS SEEN BY BUSINESS
40% керівників компаній вважають, бізнес-клімат
покращиться у 1-му півріччі 2018 року
[40% респондентів
вважали
такchanges
само у червні 2017]
no tangible
positive

20%

19%

15%

nothought
success
in fighting
30% вважають,
що
Україна
буде
вигідним
39%
the
same
in H2slow
2016pace of reforms
corruption

ринком для інвестування у найближчі
6 місяців
23%
що Україна не стане вигідним
Noвважають,
progress with judicial/police/prosecution
reforms.

Business did not notice any new negative signs, but a lot of negative factors
Slow
incan
decentralization.
Lack
of willпівріччі
to firght 2018
sorruption.
напрямом
для
у 1-му
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%

NEGATIVEЩОПОТРІБНОЗРОБИТИ?
CHANGES AS SEEN BY BUSINESS

реформи,
особливо
судова

20%

69%

верховенство
спростити
права
процедури та
no tangible
positive
changes
боротьба
з
прозоре
та
послабити
корупцією
зрозуміле
державний
законодавство
контроль
no
success
in
fighting
slow
pace
of reforms
39% thought the same in H2 2016
corruption

19%

41%

15%

10%

8%

Прикро,
корупціяwith
зростає
і бізнес не відчуває вагомих спробreforms.
з боку влади подолати її.
No але
progress
judicial/police/prosecution
Business
did
not
notice
any
new
negative
signs,
but
a lot
of negative factors
Інвестори наголошують на необхідності створення реально дієвого
Антикорупційного
суду
Slow
decentralization.
Lack of will
to firght sorruption.
таfrom
створення
умов still
для in
нормальної
роботи антикорупційних
органів.
theprogress
past
can
be seen.
Крім того, важливо зрушити з місця судову реформу та повернути довіру бізнесу й
Still the
problems
громадян
до same
українських
судів. with high rates of credits in the banks.

Still no results with the investigations on corruption cases.

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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