Індекс інвестиційної привабливості України
Настрої інвесторів у 2-му півріччі 2018 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?

115 керівників компаній-членів Асоціації взяли участь у дослідженні

-0,03 бали у порівнянні з минулим

3.07

5 key
з 5-ти можливих
questions

півріччям
3,10 у 1-му півріччі 2018 року
У 2017 році Індекс перетнув
нейтральну площину і наразі
перебуває там

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 був найвищим
з 2011 року (3,15 балів).
Наразі Індекс залишається у нейтральній
площині.

ДИНАМІКА

40%
бізнесменів не задоволені інвестиційним
кліматом
Ще 35% вважають інвестиційний клімат нейтральним.
38% були незадоволені інвесткліматом
у 1-му півріччі 2018
Інвестклімат не зазнав вагомих змін на думку більшості інвесторів.
Неефективна боротьба з корупцією. Введення воєнного стану. Відсутність
зрушень у судовій системі. Передвиборчий популізм та відтік кваліфікованих
кадрів - головні негативні явища, на які вказують інвестори.

25%
вважають, що інвестиційний клімат є привабливим
28% вважали так само у 1-му півріччі 2018 року

Інвестори про позитив: лібералізація валютного законодавства,
стабільність національної валюти, протидія рейдерству, постійний
діалог влади з бізнесом.
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ЧИМ НЕЗАДОВОЛЕНІ ІНВЕСТОРИ?*

78%

no tangible positive changes

високий рівень
корупції

недовіра до судової
системи

39% thought the same in H2 2016

66%

65%

відсутність
земельної реформи

тіньова економіка

Business did not notice any new negative signs, but a lot of negative factors

"Початок президентських перегонів за участі великої кількості
from the past
still can be seen.
популістів
і демагогів"
Still the same problems
high rates
of credits in the banks.
"Недостатній
прогрес уwith
боротьбі
з корупцією"
"Збільшився
відтік
спеціалістів
закордон"
Still no results
with кваліфікованих
the investigations
on corruption
cases.

*відсоток інвесторів, незадоволених вирішенням даного питання

15%

NEGATIVE CHANGES AS SEEN BY BUSINESS

53% керівників компаній вважають, що бізнес-клімат
залишиться незмінним у 1-му півріччі 2019 року
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Still the same problems with high rates of credits in the banks.
Still no results with the investigations on corruption cases.

НА ЯКІ ЗМІНИ ОЧІКУЮТЬ ІНВЕСТОРИ
реальний прогрес у запровадженні верховенства права та
боротьбі з корупцією
політична стабільність
боротьба з контрабандою та тіньовою економікою
судова реформа
земельна реформа
прозора приватизація
покращення інфраструктури
захист прав інтелектуальної власності

додаткове питання
[будь ласка, оцініть своє ставлення до законопроекту №8557
(щодо податку на виведений капітал)]
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