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На сьогоднішній день економіка кожної країни не може належним
чином розвиватись без залучення іноземних інвестицій. Адже саме вони
дають можливість країні-реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є
покращення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау;
комплексне використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і
зниження рівня залежності від імпорту; отримання соціально-економічного
ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури
тощо). Тому дослідження проблем залучення іноземних інвестицій в
економіку України є актуальною теоретичною і прикладною проблемою.
Сучасний стан економіки нашої країни супроводжується гострою
загальноекономічною кризою. Ефективне реформування економіки, її
структурне перетворення з забезпеченням якісного розвитку, оновлення
ринкової та соціальної інфраструктури не можливі без відповідних
капіталовкладень, тому саме іноземні інвестиції можуть надати економіці
України того самого поштовху, якого вона потребує. Інвестиційний процес в
України гальмується низкою суб’єктивних і об’єктивних факторів, серед
яких: недосконалість відповідної законодавчої бази, відсутність надійних
гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів; політична
нестабільність; непередбачуваність і непрозорість державної політики;
відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення інвестицій;
нестабільність фінансової системи України; значний податковий і
адміністративний тиск; високий рівень корупції; низька якість життя.
Водночас, на основі проаналізованої інформації можна прийти до
висновку, що за період незалежності в певні роки спостерігалась все ж таки
позитивна динаміка щодо залучення іноземних інвестицій в економіку нашої
країни. Проблеми з інвестиційною привабливістю у вітчизняній економіці
багато в чому пояснюється її надмірною залежністю від зовнішньої
кон’юнктури та наслідками світової фінансової кризи, яка істотно вплинула
на економіку України, починаючи з 2007-2008 рр. В Україні майже
сформовано інституційні засади для залучення міжнародних інвестицій. Але
регіональна та галузева спрямованість іноземних інвестицій не завжди чітко
відповідає національним інтересам держави.
Виходячи з вищезазначеного, на нашу думку, для того, щоб
перетворити іноземні інвестиції на позитивний чинник розвитку України,
державі необхідно виконати декілька умов:
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 покращити інвестиційний клімат України через подолання наслідків
економічної кризи, подолання політичної кризи, покращення бізнес-клімату
та стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
 оновити систему державного регулювання, яка б була лояльною до
інвесторів з одного боку і давала можливість додати значну частину коштів
до загального бюджету країни;
 змінити правове законодавство у сфері іноземного інвестування, для
того, щоб іноземні інвестори почували себе більш комфортніше і не боялися
вкладати кошти в Україну;
 підвищити показники суспільного благополуччя громадян України
(для інвесторів цей фактор також є важливим: чим краще соціальне
забезпечення, державна допомога та рівень зайнятості, тим більше Україна
буде приваблювати іноземних інвесторів).
Отже, проаналізувавши вище зазначене можна прийти до висновку, в
Україні є багато проблем, які не дають покращити цей показник. Для цього
треба здійснити певні кроки, які стимулюватимуть інвестиційну діяльность,
що дозволить в свою чергу підсилити інвестиційний потенціал української
економіки не тільки в короткостроковому періоді, але і на перспективу, і
забезпечити перехід української економіки до стадії стійкого зростання.
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