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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КЛІМАТУ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
У посткризовий період розвитку світової економіки для багатьох країн світу
одним із найважливіших факторів економічного зростання є збільшення обсягів
залучення іноземного капіталу. Не виключенням є і Україна, для якої ця проблема
є особливо актуальною. Необхідність в іноземних інвестиціях в сучасних умовах
для України зумовлена наступними чинниками:
 загальним зниженням темпів економічного зростання, яке було спричинене
світовою економічною кризою;
 низькою інвестиційною активністю вітчизняних підприємств і національних
товаровиробників;
 гострою потребою в технічній та технологічній модернізації процесів
виробництва, оновленні всієї ринкової інфраструктури, створенні потужного
науково-виробничого потенціалу, що б забезпечив високий динамізм розвитку;
 необхідністю впровадження новітніх методів менеджменту, маркетингу та
інших атрибутів ринкової економіки, перейняття передового зарубіжного досвіду.
У контексті збільшення обсягів надходження іноземних інвестицій постає
проблема покращення інвестиційного клімату України. Однією з найпоширеніших
міжнародних методик оцінки інвестиційного клімату, який дозволяє виявити його
основні проблеми та напрямки покращення, є щорічне рейтингове дослідження
«Ведення бізнесу – 2012», яке проводиться в 183 країнах Міжнародною
фінансовою корпорацією групи Світового банку (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зміни міжнародної інвестиційної позиції України
Рейтинг по категоріях
Реєстрація підприємств
Отримання дозволів на будівництво
Підключення до системи енергопостачання
Реєстрація власності
Доступ до кредитів
Захист прав інвесторів
Система оподаткування
Міжнародна торгівля
Забезпечення виконання контрактів
Ліквідація підприємств

2011
118
182
169
165
21
108
181
136
44
158

Примітка. Побудовано автором за даними http://doingbusiness.org/

2012
112
180
169
166
24
111
181
140
44
156

Зміна рейтингу
+6
+2

-1
-3
-3

-4

+2

У цілому за індексом легкості ведення бізнесу Україна посіла 152 місце серед
183 країн світу, що на 3 позиції менше порівняно з показником 2011 року (149). Це
свідчить про необхідність проведення в зазначених сферах реформ, вдосконалення
та оновлення нормативно-правової бази, яка є застарілою та потребує суттєвого
перегляду, і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
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