Ukraina na 80. miejscu w rankingu
„Doing Bussines
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Ukraina zajęła 80. miejsce wśród 190 państw sklasyﬁkowanych w tegorocznym rankingu Banku Światowego
„Doing Bussines”. Kraj ten odnotował symboliczny awans – o 3 pozycje – w stosunku do 2016 roku.
Nowy raport Banku Światowego stwierdza, że normy prawne regulujące warunki prowadzenia biznesu na
Ukrainie nadal zawierają wiele problemowych zapisów” – podaje komunikat przedstawicielstwa Banku
Światowego w Kijowie.
W porównaniu zrokiem 2016, Ukraina poprawiła swoją pozycję we wskaźnikach:
Rejestracja przedsiębiorstwa – z 30 na 20 miejsce;
Podłączenie do zasilania elektrycznego – ze 137 na 130 miejsce;
Opodatkowanie– ze 107 na 84 miejsce.
Ponadto, Bank Światowy wymienił obszary, w których wskaźniki spadły lub pozostały na tym samym poziomie.
Wśród nich należy wymienić:
Rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością – ze 141 na 150 miejsce;
Handel międzynarodowy – ze 109 na 115 miejsce;
Rejestracja własności– z 61 na 63 miejsce;
Dostęp do otrzymania kredytu – z 19 na 20 miejsce;
Otrzymanie pozwolenia na budowę – bez zmian.
Jak zaznaczono, nowy raport pokazuje, że koniecznym jest bardziej zdecydowane wprowadzanie reform
deregulacji, ponieważ Ukraina jest znacznie gorsza od krajówsąsiednich: Rumunia znajduje się na miejscu 36,
Białoruś – 37, Mołdawia na 44, Rosja – 40, Turcja na 69.
Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy – Stepan Kubiv stwierdził, że Ukraina może podnieść się w
rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (Doing Business – 2017) Banku Światowego o 15
pozycji. Zgodnie z planem działań priorytetowych rządu na rok 2016, jeszcze do końca tego roku Gabinet
Ministrów Ukrainy zamierzał podjąć niezbędne inicjatywy, które pozwolą Ukrainiena poprawę pozycji w rankingu
Doing Business i znalezienie się wśród 50 najlepszych krajów rankingu w 2017 roku, oraz w 20 –w 2018 roku.
Ukraina w 2015 roku podniosła się z 87 na 83 w rankingu Doing Business–2016.Według szacunków ekspertów
Banku Światowego, jeden punkt w rankingu Doing Business, przynosi państwu około 500-600 mln USD
inwestycji.
***
Raport Banku Światowego klasyﬁkujący kraje wg warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest dostępny
pod adresem: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017
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