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МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
Інвестиційна привабливість важливий показник який формує уявлення
стосовно економічних, політичних, науково – технічних процесів країни, рівень
життя та рівень корупції по регіонам та країни у цілому. Економіку України
раніше зрівнювали з економіками інших нині успішних, а раніше бідних країн.
Україна зараз займає далеко не перші місця у рейтингах інвестиційної
привабливості, програючи в окремих провідних галузях народного господарства країни.
На даний момент багато вчених та інститутів досліджують тему
інвестиційної привабливості України. Розглядаючи прямі іноземні інвестиції за
період 2015–2016 років можна сказати що країна втратила свої позиції.
Пояснити скорочення інвестицій можна військовими діями на території
України, політичним впливом на економіку малого і середнього бізнесу,
непідйомними ставками по кредиту для бізнесу, нестабільним фінансовим
ринком та перебуванням України в стані економічно хиткого балансу.
За даними Державної служби статистики України основними джерелами
прямих іноземних інвестицій є компанії Кіпру, Віргінських островів, Белізу –
три «класичні» офшори. У зв‟язку з оптимізацією оподаткування, отриманням
особливого правового статусу, офшори на Кіпрі можна назвати капіталом
українських та російських олігархів. Власники інвестували свої ж гроші з
офшорів у підприємства на території України. У зв‟язку з не вигідною
політикою оподаткування страждає банківська система України.
У 2015 році Україні вдалося зробити свою економіку набагато більш
привабливою для зарубіжних партнерів: у світовому рейтингу інвестиційної
привабливості International Business Compass, складеним Гамбургським
інститутом світової економіки, наша країна посіла 89-е місце з 174 країн світу.
Враховуючи економічні, законодавчо-політичні та соціально-культурні умови в
країні, нам вдалося подолати цілих 20 позицій за рік. Але у 2016 році за
інвестиційною привабливістю Україна займає 130-те місце. [1]
Україна втрачає свої позиції у рейтингу конкурентоспроможності 2016–
2017 рр. посідаючи 85-е місце серед 138 країн світу (у 2015–2016 році Україна
посідала 79 місце) за опублікованим Всесвітнім економічним форумом
Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017 (The Global
Competitiveness Index). Порівнюючи з іншими країнами Україна не є конкурен183

тоспроможною країною. У Таблиці 1 наведено приклад розвитку Індексу
глобальної конкурентоспроможності країн-сусідів. [2]
Табл. 1
Позиція України та деяких
країн світу за Індексом
глобальної
конкурентоспроможності
Україна
Грузія
Тереччина
Росія
Польща

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017
(з 144
(з 148
(з 144
(з 140
(з 138
країн)
країн)
країн)
країн)
країн)
73
77
43
67
41

84
72
44
64
42

76
69
45
53
43

79
66
51
45
41

85
59
55
43
36

Україна не досягне економічних успіхів без залучення іноземних
інвестицій. Низькі показники інвестицій призводить до низьких показників
інноваційності підприємств України і результатом стає випуск продукції з
низькою доданою вартістю і великою собівартістю.
Компанія Baker Tilly провела дослідження стосовно конкурентів України
за світовий капітал. З цього дослідження можна сказати що Україна стосовно
інвестицій програє Казахстану на ринку зерна і руди, Ірану на ринку виплавки
сталі. Китай зацікавлюється інвестувати більше в Пакестан, а Українські
бізнесмени виявляють бажання інвестувати недобудований металургійний
завод у Нігерії. Поки в Україні відбувалась «Революція гідності» Домініканська
Республіка привернула до себе іноземних інвесторів і у Карибському регіоні
третина всіх прямих інвестицій припадає на Домініканську Республіку.
Колумбія у свою чергу увійшла у ТОП-20 країн з найбільшими іноземними
інвестиціями, підписала договір про вільну торгівлю з США вигадавши свою
модель інвестування. [3]
Переддефолтний стан в Україні почався ще з 2008 р. тому всі іноземні
інвестиції в Україну вважаються високоризировими. З 1991 р. Україна так і не
змогла побудувати повноцінну ринкову економіку. Політична нестабільність,
неспроможність влади раціонально використовувати надані кредити МВФ,
антитерористична операція на території країни, відпрацьовані корупційні
схеми, фінансова та економічна неосвіченість громадян та бізнесменів
призводить до недовіри іноземних інвесторів.
В Україні є проблематичним політична ситуація. Зміна правил гри та
політичного курсу не дає проробити чітку економічну стратегію. Недосконала
Конституція і закони які суперечать один одному також не приваблюють
іноземних інвесторів.
Проаналізувавши стан України на Міжнародній арені іноземного
інвестування можна зрозуміти що проблем дуже багато. Уряду нашої країни
треба докласти багато зусиль для вирішення внутрішніх проблем та вийти на
світовий ринок конкурентоспроможною та привабливою до іноземних
інвесторів країною. Що для цього треба зробити:
 реформи та доопрацювання нормативно-правових актів
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 стратегія економічного розвитку
 приваблення інвесторів з-за кордону
 стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу
 енергонезалежність країни
 заохочення експорту
 налагодження банківської сфери
 підтримання державою кредитів під малі проценти
Такі заходи покращать економічну ситуацію в країні, а також допоможуть
Україні вийти на шлях стабільного економічного зростання. Для того, щоб
інвестиційний клімат України був більш привабливий, необхідно розвивати і
дотримуватися весь комплекс перерахованих факторів. Оскільки, іноземні
інвестиції можуть принести величезну користь для економічного розвитку
країни, допоможуть вирішити економічні проблеми, тому залучення інвесторів
необхідно і виправдано. Для підвищення інвестиційної привабливості країни
потрібно виконати комплекс заходів з боку держави і уряду і, так як Україна
має потужний продуктивний потенціал, концентрація зусиль допоможе
реалізувати свої конкурентні переваги на світовій арені.
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