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Цього року Фонд «Ефективне управління» публікує 6-е видання Звіту про конкурентоспроможність регіонів України, який містить Індекс національної конкурентоспроможності 2013. Третій рік поспіль Звіт надає
оцінку всіх 27 адміністративно-територіальних одиниць
країни, що дає можливість проведення порівняльного
аналізу результатів окремо взятого регіону як у динаміці, так і в порівнянні з іншими регіонами України, а
також з країнами світу. Як і раніше, в основу Індексу національної конкурентоспроможності покладено методологію розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, згідно
з якою на сьогодні досліджуються і порівнюються 148
країн світу.
Чітко усвідомлюючи виклики, що постали перед
Україною в період посткризового відновлення, у двох
попередніх Звітах ми детально проаналізували низку
чинників, які, на нашу думку, найбільшою мірою впливають на середньо- та довгострокове зростання конкурентоспроможності країни й одночасно містять як ризики, так і можливості — це інституції, інфраструктура
та освіта. Усі ці три сфери більшою мірою перебувають
у зоні відповідальності держави. Але чи є держава єдиним учасником у процесі економічного розвитку країни та підвищення добробуту її громадян? Напевно, ні.
Це все-таки «дорога з двостороннім рухом»: держава
створює сприятливі умови для ведення бізнесу, а бізнес
забезпечує робочі місця і робить внесок у формування
валового національного продукту. У Звіті 2013 ми вирішили спеціально дослідити рівень розвитку бізнесу в
Україні — наскільки він готовий до існуючих глобальних викликів і трендів, наскільки ефективно використовує наявні в його розпорядженні ресурси, чи включає
до числа своїх пріоритетів етику і соціальну відповідальність. Отримані результати неоднозначні. З одного
боку, український бізнес має відносно високу динамі-

ку змін і потенціал до розвитку в певних сферах, а з
іншого — йому часто не вистачає знань, технологій і
фінансових ресурсів, а іноді і просто культури ведення
бізнесу. Варто зазначити, що всередині країни результати неоднорідні — рівень розвитку бізнесу варіює в розрізі регіонів, галузей економіки та величини компаній.
Від того, наскільки успішно бізнес зуміє реалізувати свій
потенціал, знівелювавши відставання від лідерів рейтингу у світі, значною мірою буде залежати майбутній успіх
України в конкурентній боротьбі на глобальному ринку.
Шестирічна історія Звіту про конкурентоспроможність регіонів України засвідчує його затребуваність
різними категоріями користувачів — від представників
центральної та регіональної влади до студентів. Звіт є
джерелом об’єктивної, методологічно обґрунтованої і
своєрідно унікальної інформації, яку використовують у
процесі прийняття стратегічних рішень як щодо розвит
ку країни та окремих її регіонів, так і інвестування та
розміщення бізнесу. Результати дослідження дають можливість визначити слабкі сторони і конкурентні переваги кожного з 27 регіонів України, стимулюючи здорову
конкуренцію і встановлюючи орієнтири для регіонального розвитку. Крім цього, інформація, представлена у
Звіті, є основою для публічного діалогу влади, бізнесу
та громадськості — трьох сил, які в сукупності визначають рівень продуктивності країни і добробуту нації.
Завдання такого діалогу — окреслити пріоритети та
стимулювати реалізацію економічних реформ і довгострокових програм розвитку.
Ми сподіваємося, що це видання Звіту матиме ще
більш широке застосування і зробить вагомий внесок в
економічне процвітання України та зміцнення її іміджу
за кордоном. З цією метою Фонд також створив і підтримує Портал конкурентоспроможності України, проводить семінари та тренінги в столиці та регіонах країни, публікує аналітичні продукти і дослідження.
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