Діловий клімат в Україні виявився кращим, ніж у багатьох сусідів
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Діловий клімат в Україні, на думку інвесторів, цьогоріч значно покращився,
випередивши за показниками такі країни ЄС, як Чехія, Словаччина чи Хорватія.
Утім, очікування на наступні півроку менш оптимістичні.
Ще рік тому діловий клімат в Україні інвестори оцінювали як найгірший у Центральній та
Східній Європі. Нині Україна перемістилася з останньої на третю сходинку індексу
ділового клімату країн Центральної і Східної Європи, який щокварталу оприлюднюють
агенція ділової інформації Thomson Reuters та Австрійський контрольний банк
(Oesterreichische Kontrollbank). На перших позиціях – Росія та Польща. Україна опинилася
серед лідерів ділового клімату на тлі різкого погіршення цього показника загалом по
регіону. Просто справи в іноземних інвесторів у більшості країн Центральної і Східної
Європи у другому півріччі пішли ще гірше. В Україні же після різкого покращення ділового
клімату у першому півріччі тепер спостерігається поступове охолодження кон?юнктури.
Індекс ділової активності свідчить насамеперд про те, наскільки задоволені інвестори
розвитком бізнесу.
Як пояснила Анжель Айкгофф, керівник інформаційного відділу Австрійського
контрольного банку в інтерв’ю Deutsche Welle, індекс складається на основі опитування
майже 400 підприємств зі штаб-квартирами в Австрії та філіями у 19 країнах Центральної
та Східної Європи про актуальний стан справ їхнього підприємства у відповідній країні та
їхні очікування на наступні півроку.
Україна на роздоріжжі, інвестори теж
Так, в Україні більше половини опитаних підприємств задоволені перебігом
бізнес-процесів, і лише 10 відсотків інвесторів оцінили ситуацію як незадовільну.
Покращення показників індексу у порівнянні з минулим роком, Анжель Айкгофф пояснює
стабілізацією політичної ситуації в Україні. Прихід до влади президента Януковича,
схоже, став для іноземних підприємців сигналом кращих стосунків з Росією. Утім,
очікування присутніх в Україні інвесторів на майбутнє, як свідчить індекс ділового клімату
країн Центральної і Східної Європи, менш оптимістичні.
Зважаючи на боргову кризу в Європі, відповідний показник для України впав на 36
процентних пунктів. Невтішні прогнози інвесторів, не в останню чергу, пов’язані з
невизначеністю щодо подальших позик Україні Міжнародного валютного фонду, яка
панує в ділових колах з березня цього року. Важливим фактором для іноземних
інвесторів залишається і питання майбутнього зовнішньополітичного курсу України,
зокрема підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, зазначає
представниця Австрійського контрольного банку Анжель Айкгофф.
Живуча корупція і занадто повільні реформи
Нагальною передумовою покращення очікувань інвесторів Айкгофф вважає більш
активну боротьбу української влади з корупцією. "Ухвалення чи принаймні серйозний
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розгляд антикорупційних законів постійно переноситься на пізніше. Та й історія зі
справою пані Тимошенко, безперечно, відіграє певну роль", - зауважує Анжель
Айкгофф.
Наслідки чисельних реформ уряду, наприклад, Податковий кодекс Айкгофф розцінює як
амбівалентні: "З одного боку, можна розпізнати позитивні тенденції, з іншого боку, не
уникнути і критики, передусім через повільне запровадження реформ. Так, наприклад,
податок на прибуток підприємств мають знизити з 25 відсотків нині до 16 відсотків за
чотири роки. Це задовго, та й чи можна дійсно покластися на те, що все так і
відбудеться?" Незадоволення і невпевненість іноземних інвесторів також викликає
збільшення повноважень податкових служб, які нині можуть влаштовувати перевірки без
попередження і навіть арештовувати майно підприємств.
"Євро-2012" пов'язують з економічним піднесенням
Позитивним моментом для ділового клімату та економічного зростання України,
переконані опитані інвестори, стане європейська першість з футболу улітку 2012 року.
Передусім будівельна галузь, харчова промисловість, сільське господарство, а також
гуртова і роздрібна торгівля можуть сподіватися на піднесення. Про значний потенціал
розбудови свого бізнесу в Україні, за словами Анжель Айкгофф, повідомляють і страхові
компанії.
Зрештою переважна більшість опитаних Thomson Reuters та Австрійським контрольним
банком інвесторів (82 відсотки) мають тверді наміри продовжити роботу своїх
підприємств в Україні. Лише 6 відсотків підприємців змушені будуть частково згорнути
свою діяльність в Україні. Натомість 12 відсотків підприємців, які вже нині роблять прямі
інвестиції в Україні, відповіли, що збираються збільшити їхні обсяги, приміром, відкривши
нові філії. Згідно з цими показниками, Україна хоч і дещо втратила привабливість для
інвесторів, все ж посідає у загальному рейтингу країн Центральної та Східної Європи
четверту позицію після Польщі, Росії та Румунії.
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