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Що таке BDO International Business Compass

Даний рейтинг був розроблений німецьким офісом 
міжнародної мережі аудиторських і консалтингових 
компаній BDO в співпраці з Гамбургським інститутом 
світової економіки (HWWI). 

BDO IBC дає можливість ранжувати країни з точки 
зору їх інвестиційної привабливості за трьома 
напрямками:

• економічні чинники;

• політико-правове поле;

• соціально-культурні умови.





Критичні показники

2016 2015

71,21 Gross National Debt (% of GDP) 40,94

119,24 FDI inflows per capita 9.792,02

12,10 Inflation (%) -0,26

15,00 Investment Freedom 20,00

1.767,18 Per Capita Consumer Spending of 

Private Households (in constant 2000 

US$)

4.892,82



Рекомендації 

від BDO для покращення

інвестиційної привабливості

України у малому та

середньому бізнесі:



Перехід на МСФЗ

На МСФЗ в Україні вже перейшли: банки, страхові, 
акціонерні товариства тощо. Необхідно зробити 
застосування МСФЗ обов’язковими для усіх підприємств!

Плюси: 

•Скорочення періоду часу для підготовки підприємства до 
приходу інвестора (зараз це може займати рік або два).

•Більша прозорість, достовірність та зрозумілість звітності 
українських підприємств для іноземних інвесторів.



КОМУНІКАЦІЇ

Як цей форум.

Як інвестиційний форум Adam Smith у Лондоні.

Як менші регіональні форуми, які є більш галузевими, та 
специфічними, що зорієнтовані на цільову аудиторію.

Із більш активним залученням торгово-промислових палат.

Створення панелей між двома країнами для спрощення 
ведення бізнесу (Ukrainian-Polish Desk).

Можливо онлайн ресурси?



Страхування індивідуальних професійних 
ризиків

В Україні наразі немає страхування професійних ризиків 
адвокатів, юристів, професійних бухгалтерів, аудиторів, 
фінансових директорів, тощо. 

Немає страхування – немає й відповідальності.

Тому що інвестори на це питання увагу звертають! 



Винагорода інвестору за ризик

• Низький рівень заробітної плати в Україні може 
покривати собою деякі ризики

• Податкові пільги

• Одноразові, чи регулярні виплати інвесторам

• Повернення державою частки інвестицій через 
деякий термін

• Пільгові ставки кредитування

• Нефінансова мотивація



https://www.bdo-ibc.com/

Дякую за увагу!

Алла Савченко

Президент BDO в Україні


