Науковий реферат статті Мнацаканяна А. Г.
"Актуальні питання розвитку інвестиційною середовища
в Республіці Вірменія"
Ринкова економіка грунтуються на свободі економічних дій, на надійному захисті прав власності та передбачуваності законів. Однією з
найважливіщих передумов розвитку економіки, очевидно, є інвестиційне середовище. Це важливий механізм, який забезпечує високий рівень розвитку
ринкових відносин. Основною метою статті є виявлення завдань зі збільшення залучення інвестицій в умовах переходу до ринкової економіки
країни. Розглянуто чинники, які впливають на інвестиційне середовище,
та запропоновано напрями поліпшення інвестиційного середовища.
Перехід до економічних ліберальних відносин в Республіці Вірменія
супроводжувався реалізацією масштабних політичних та економічних
змін, що дало змогу подолати економічну кризу на початку 90-х років.
Починаючи з 1994 року в країні було зареєстровано постійне економічне
зростання – з 1994 до 2006 року, яке складало в середньому 8,6 % річних.
Остання світова фінансова криза зробила певний вплив на економічну
ситуацію в країні, що стало причиною погіршення низки макроекономічних
показників. У Республіці Вірменія основні завдання розвитку економіки
в найближчі роки в основному будуть обумовлені здатністю залучати
додаткові інвестиційні ресурси.
Відносно імпорту іноземного капіталу в законодавстві країни ніяких
обмежень немає. Вважається, що передбачені і створені всередині країни
найбільш сприятливі умови та режими для залучення іноземних
інвестицій сприяють поверненню капіталу і доходу. Але, на думку міжнародних експертів, розвитку бізнесу в Вірменії в основному заважають податкова, митна (особливо в частині оцінювання) і не дискурсивне застосування
інших законодавчих вимог, особливо в галузі торгівлі. Для широкомасштабної
модернізації економіки необхідно створити сприятливе бізнесове й інвестиційне середовище, реалізувати передбачувану макроекономічну політику,
спрямовану на забезпечення економічного зростання, і поступово перебудовувати структуру економіки. В сучасних умовах пріоритетами державної
інвестиційної політики повинні бути сприяння вдосконаленню виробництва
та його структурна реконструкція, підвищення конкурентоспроможності,
розвиток інноваційних та високотехнологічних галузей економіки.
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