СУП: Україна не доотримує мінімум $10 млрд інвестицій через
несприятливі умови ведення бізнесу і низьку позицію у рейтингу
Doing Business
80 місце у рейтингу Doing Business не дозволяє Україні розраховувати на
необхідний рівень інвестицій. Владі слід якнайшвидше провести ряд
реформ, які покращать умови ведення бізнесу в країни. Таку думку
висловили експерти під час відкритої дискусії на тему: «Інвестиції, яких
немає. Що реально означає для бізнесу 80-те місце в рейтингу Doing
Business», яку організувала Спілка Українських Підприємців (СУП).
В дискусії прийняли участь В’ячеслав Климов, президент СУП, член
Національної ради реформ, співвласник компанії «Нова Пошта», Катерина
Глазкова, виконавчий директор СУП, Тетяна Тищук, редактор рейтингу
реформ iMoRe в VoxUkraine та Анатолій Амелін, керівник економічних
програм Українського Інституту Майбутнього.
Україна – це частина глобальної економіки і інвестори її оцінюють у
конкурентному середовищі. Один з маркерів при виборі країни, в яку
направляти інвестиції – це позиція у рейтингу Doing Business. Основні
конкуренти України – країни-сусіди з приблизно однаковою базою
порівняння. Але у найближчих сусідів України рейтинг майже у два рази
вищий. Румунія знаходиться на 36 місці, Білорусь — на 37, Молдова — на
44. «В конкурентному контексті 80 місце в рейтингу виглядає вкрай
негативним. Це не дозволяє Україні отримати необхідні довгострокові
інвестиції. У Спілки Українських Підприємців є конкретні пропозиції, на
чому потрібно фокусуватися, щоб підвищити позицію України в рейтингу
Doing Business, — відзначив В’ячеслав Климов, Президент СУП,
співвласник компанії «Нова Пошта».
За підрахунками Світового Банку підняття тільки на одну позицію у
рейтингу приносить державі $500-600 млн. Згідно даних Українського
Інституту Майбутнього до 2030 року Україна потребує $270 млрд
інвестицій, щоб вийти на прийнятні темпи росту економіки. Щоб цього
досягти, Україні необхідно увійти в топ-30 країн у рейтингу Doing Business.
СУП вважає, що вже зараз можна багато зробити для покращення ситуації.
У парламенті знаходиться не менше десяти нормативних актів, прийняття
яких покращить умови ведення бізнесу в Україні і дозволить піднятися у
рейтингу Doing Business. Ці закони стосуються зміни процедури
банкрутства, підключення до електромереж, спрощення експорту послуг
та отримання дозволів на будівництво.
«Законопроект №3665 «Про медіацію», стоїть на порядку денному у
парламенті вже на 3 листопада. Законопроект № 3610 про відміну пайової
участі, так і не був проголосованний, хоча знаходився на порядку денному
на минулому тижні. Критично важливий законопроект №3132-Д., який
регулює процедуру банкрутства. Також законопроект №4187, одна з норм
якого запроваджує обов’язкову вищу освіту для архітекторів, — зауважила

Катерина Глазкова, Виконавчий директор СУП. — Прийняття цих законів
дозволить піднятися в рейтингу 2018 більш ніж на 20 пунктів».
Довідково: Спілка українських підприємців (СУП) була зареєстрована 29 січня
2016 року. Це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка
створена за межами політичних інтересів з метою формування
сприятливого бізнес-середовища, захисту інтересів та популяризації
інновацій серед представників малого, середнього та великого бізнесу
України. СУП об'єднує, представляє та захищає інтереси незалежних
українських підприємців, незважаючи на масштаб, галузь та географію
їхньої діяльності. СУП прагне об’єднати понад 100 тис українських
підприємців.
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