Індекс інвестиційної
привабливості України
Настрої інвесторів у 1-му півріччі 2019 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?

100 керівників компаній-членів Асоціації взяли участь у дослідженні

-0,22 бали у порівнянні з минулим

2.85

5 key
з 5-ти можливих
questions

півріччям
3,07 у 2-му півріччі 2018 року
Індекс повернувся у
негативну площину вперше з 2016 року

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 перебуває у негативній площині.

ДИНАМІКА ІНДЕКСУ
2009-2019

57%
бізнесменів не задоволені інвестиційним
кліматом
40% були незадоволені інвесткліматом
у 2-му півріччі 2018
Інвестклімат погіршився, на думку більшості інвесторів.
Політична турбулентність. Високий рівень корупції. Відсутність земельної та
судової реформи. Відтік кваліфікованих кадрів - головні негативні явища, на які
вказують інвестори.

19%
вважають, що інвестиційний
клімат є привабливим
25% вважали так само у 2-му півріччі 2018 року
Інвестори про позитив: лібералізація валютного законодавства,
стабільність національної валюти, демократичні президентські
вибори, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ.

15% 77%

ЧИМ НЕЗАДОВОЛЕНІ ІНВЕСТОРИ?*

83%

no tangible positive changes

високий рівень корупції

недовіра до судової
системи

39% thought the same in H2 2016

66%

66%

відсутність земельної
реформи

тіньова економіка
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*відсоток інвесторів, незадоволених вирішенням даного питання

15%

NEGATIVE CHANGES AS SEEN BY BUSINESS
35% керівників компаній вважають, що бізнес-клімат

залишиться незмінним у 2-му півріччі 2019 року, ще 35%
очікують незначного покращення у наступні півроку
no tangible positive changes
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47% вважають, що інвестиційний клімат у їхній
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Slow
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from
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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
Політична стабільність та реальний прогрес у боротьбі з корупцією
Боротьба з контрабандою та тіньовою економікою
Судова реформа / Земельна реформа
Вдосконалення інфраструктури
Зниження адміністративного тиску на бізнес
Створення умов для підвищення заробітної плати
Прозоре податкове законодавство, своєчасне відшкодування ПДВ
Покращення бізнес-іміджу України
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