Форум ОЕСР – Україна з питань інвестицій

ОЕСР та Україна підтримують давні зв’язки, історія яких почалася 1993 року, коли на
прохання уряду України OECР опублікувала “Посібник для інвесторів в Україні”. Хоча ця
важлива публікація призначалася в першу чергу для тих інвесторів, котрі в той час мали
плани економічної діяльності в Україні, вона також допомогла визначити й оприлюднити
потенційні можливості ведення бізнесу в умовах нової незалежної України.
Впродовж цих років ОЕСР співпрацювала з органами влади в Україні, надаючи їм практичні
консультації з питань політики, спрямованої на поліпшення інвестиційного клімату та умов
ведення бізнесу. В 2001 році ОЕСР опублікувала змістовний огляд з питань законодавчої
та інституційної бази України для здійснення інвестицій. Цей Огляд, яких було складено за
участю уряду, приватного сектору, юридичної спільноти і міжнародних організацій, містив
конкретні пропозиції і практичні рекомендації щодо реалізації програми реформування
інвестиційної політики. Інвестиційний форум «ОЕСР – Україна», що відбувся у Києві в 2002
році, дав оцінку реалізації цих рекомендацій, розглянув нову політику уряду, а також інші
ініціативи у цих сферах.
Для прискорення поступу у цих важливих напрямках ЄС та ОЕСР започаткували новий
Проект, призначений для підтримки рішучих кроків зі створення більш сприятливого
середовища для іноземних інвестицій та розвитку місцевих приватних підприємств. Цей
новий Проект спрямовано на покращання правових і фінансових умов для інвестиційної
діяльності, а також на впровадження стимулів для підприємництва на місцевому та
регіональному рівнях.
Здійснення цього Проекту є дуже своєчасним. Нинішнє потужне економічне зростання
може забезпечити уряду України міцну базу для започаткування масштабних структурних
реформ, які обумовлять сталість економічного прогресу та забезпечать істотне поліпшення
добробуту громадян України.
Даний Проект значною мірою визначають потреби підприємців та інвесторів, оскільки він з
самого початку передбачає залучення приватного сектору. Отже, такий підхід забезпечить
одночасні підтримку та заохочення зусиль органів влади щодо впровадження
рекомендованих реформ, а постійна участь приватного сектора забезпечить перевірку
ефективного впровадження Проекту на усіх етапах його реалізації.
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У контексті цього Проекту надзвичайно важливо підтримати постійну розбудову
спроможності уряду на центральному, регіональному і місцевому рівнях, що, в свою чергу,
сприятиме подальшому переходу до ринкової економіки і, зокрема, створенню необхідних
умов для інвестицій і прискореного розвитку приватного підприємництва. Визначення
спільних цілей і стимулювання співпраці між органами влади і приватним сектором повинно
призвести до покращання розробки та реалізації інвестиційної і підприємницької політики, а
також сприяти мобілізації підтримки з боку багатосторонніх і двосторонніх донорів.
У 2004-2005 рр. планується провести низку семінарів, які зосередять увагу учасників на
поліпшенні законодавчої та інституційної бази інвестицій, реформі фінансового сектора,
нагляду за наданням фінансових послуг небанківськими установами (включаючи, кредитні
спілки, іпотечні установи, пенсійні фонди і страхові компанії), реструктуризації
промисловості, транскордонному співробітництві, а також на створенні і функціонуванні
бізнес-кластерів у секторі малих і середніх підприємств.
Цей проект виконуєтьсья за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:
в Україні:
пан Ярослав Кінах

пан Енгін Гоксу,
головний адміністратор
ОЕСР, Париж, Франція

Київ

Тел.: +33–1—45 24 91 28
Email: Engin.Goksu@oecd.org

Тел. (380 44) 466 06 99
Email: jn@kinakh.kiev.ua
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