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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Проблема стимулювання інвестиційної діяльності є актуаль-
ною для будь-якої країни. Україна, як молода держава, що пере-
буває на шляху трансформаційних перетворень, намагається
створити найсприятливіші умови (правові, політичні, соціальні
тощо), що формують інвестиційний клімат всередині країни та
визначають міру її інвестиційної привабливості для інвесторів.

Питання активізації та залучення іноземних інвестицій стало
надзвичайно актуальним і важливим, оскільки воно безпосеред-
ньо впливає на економічний і соціальний розвиток країни. Разом
із тим, існує низка проблем, що вимагають вирішення як на зага-
льнодержавному, так і регіональному рівнях.

Чимало вітчизняних та іноземних вчених і науковців у своїх
працях розглядають ті чи ті аспекти інвестиційної діяльності
України, зокрема варто виокремити Б. Погріщука, В. Козловсько-
го, А. Гайдуцького та ін.
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Мета даної роботи полягає в аналізі інвестиційного клімату
України та вирішенні проблем, пов’язаних із залученням інозем-
ного інвестування та здійсненням інвестиційної діяльності в
Україні.

 Згідно з даними НБУ обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
в Україну станом на 01.01.2013 складав 73314 млн дол. США, що
на 10,68 % більше за відповідний період минулого року. Це є
продовженням позитивної динаміки, що спостерігається протя-
гом останніх років [1]. У рейтингу Doing Business 2013 країна по-
кращила свої позиції на 15 пунктів (до 137-го місця у порівнянні
з 152-им минулого року) за шістьма субіндексами з десяти.

 Незважаючи на це, згідно з результатами нещодавнього дослі-
дження Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), стан інвестиційного
клімату в Україні залишається стабільно несприятливим. Індекс
інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013
року не змінився і становить 2,12 бала з 5 можливих.

 Несприятлива інвестиційна привабливість пояснюється таки-
ми факторами:

1) нестабільність політичної ситуації в країні, що зумовлює
відсутність стабільного регулювання інвестиційних процесів з бо-
ку уряду, неможливість прогнозувати та вираховувати прибутки;

2) обтяжлива фіскальна політика та оподаткування, що пояс-
нюється високим рівнем податків, їх великою необґрунтованою
кількістю, незахищеністю прав інвесторів і скороченням для них
пільг;

3) відсутність належним чином розвиненої інфраструктури, а
саме:

— відсутність сучасних інформаційних систем зв’язку з поте-
нційними інвесторами;

— нерозвиненість страхового та фондового ринків, що не до-
зволяє відобразити реальну ринкову вартість активів через фі-
нансові інструменти та зменшує їх ліквідність;

— недостатнє висвітлення інформації про емітентів, профе-
сійних учасників ринку цінних паперів, ризик стосовно фінансо-
вих інструментів;

— нерозвиненість сектору інституційних інвесторів, зокрема
відсутність достатньої кількості інвестиційних банків, потужних
інвестиційних компаній, страхових компаній зі спеціалізацією на
інвестиційному страхуванні, венчурних фондів інноваційного
спрямування;

— нерозвиненість банківської системи;
4) ріст рівня інфляції;
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5) збільшення монополізації ринків;
6) криміналізація економіки, активність тіньового бізнесу.
З огляду на вище зазначені проблеми пропонуються такі шля-

хи їх вирішення:
1) стабілізація політичної ситуації в країні, що призведе до:
— урегулювання нормативно-правової бази, забезпечення їїп-

розорості і стабільності;
— встановлення чітких правил валютного і митного режимів

інвестування, загалом діяльності іноземних інвесторів на україн-
ському ринку;

— надання правових гарантій іноземним інвесторам;
2) зниження фіскального тиску на бізнес і зменшення подат-

ків, зокрема звільнення від оподаткування прибутку підприємств,
частину якого вони спрямовують на модернізацію та розвиток
виробничого й наукового потенціалу,

3) забезпечення належної інфраструктури:
— встановлення інформаційної прозорості;
— активний і комплексний розвиток ринку цінних паперів на

базі системи індикаторів реальної ринкової вартості активів;
— створення умов для розвитку сучасних фондових інструме-

нтів, біржової і депозитарної інфрастуктури;
— створення спеціалізованих інвестиційних банків із забезпе-

чення пільгових умов кредитування інвестиційних проектів;
— розбудова Національної депозитарної системи з урахуван-

ням світового досвіду інтеграції обліково-розрахункової інфра-
структури;

4) інфляційне таргетування ;
5) лібералізація підприємницької діяльності;
6) посилення контролю за легалізацією ділової діяльності.
Отже, вітчизянні та іноземні інвестори при здійсненні інвес-

тування в Україні зіштовхуються з низкою проблем, котрі потре-
бують негайного вирішення. Реалізація комплексу заходів, спря-
мованих на їх подолання, підвищить рівень інвестиційної
привабливості України та сприятиме розширеному відтворенню
й покращенню економіки країни.
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