Ольга Захарова, Ольга Беззубченко, Христина Мітюшкіна, Тамара Ніколенко
Оцінка міжнародної інвестиційної діяльності країн у контексті забезпечення економічної
безпеки
Для переважної більшості країн створення сприятливого інвестиційного середовища, що визначає можливість
залучення іноземного капіталу, є передумовою економічного зростання, вирішення питань національних
інтересів і достатнього рівня економічної безпеки. Метою статті є оцінка розвитку міжнародної інвестиційної
діяльності для забезпечення інвестиційної безпеки країн як складових економічної безпеки. За допомогою
багатовимірних методів оцінки, побудови комплексних показників, методів статистичного групування,
вимірювання стохастичних взаємозв‘язків визначається комплексний рівень інвестиційної безпеки країн
Центральної та Східної Європи. Результати оцінки свідчать про те, що такі країни, як Естонія, Латвія, Польща,
Угорщина, Румунія і Чеська Республіка, мають найвищий рівень інвестиційної безпеки і входять до числа
країн, що зміцнили свої позиції в галузі інвестиційної безпеки за цей період. Оцінка країн показує, що 46%
країн були класифіковані як країни з безпечним рівнем інвестиційного розвитку. За результатами
кореляційного аналізу було визначено, що індекс інвестиційної безпеки більше співвідноситься зі станом
інвестиційного клімату країни; у групі країн Центральної та Східної Європи існує тісна кореляція з рівнем
інвестиційної привабливості, а значить, для цих країн факторами, що визначають інвестиційні можливості, є
макроекономічна стабільність і стабільна динаміка соціально-економічного зростання. Отримані результати
слід враховувати для виявлення основних ризиків інвестиційного середовища.
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Оценка международной инвестиционной деятельности стран в контексте обеспечения
экономической безопасности
Для подавляющего большинства стран создание благоприятной инвестиционной среды, определяющей
возможность привлечения иностранного капитала, является предпосылкой экономического роста, решения
вопросов национальных интересов и достаточного уровня экономической безопасности. Целью статьи
является оценка развития международной инвестиционной деятельности для обеспечения инвестиционной
безопасности стран как составляющих экономической безопасности. С помощью многомерных методов
оценки, построения комплексных показателей, методов статистического группирования, измерения
стохастических взаимосвязей определяется комплексный уровень инвестиционной безопасности стран
Центральной и Восточной Европы. Результаты оценки свидетельствуют о том, что такие страны, как Эстония,
Латвия, Польша, Венгрия, Румыния и Чешская Республика, имеют наивысший уровень инвестиционной
безопасности и входят в число стран, укрепивших свои позиции в области инвестиционной безопасности за
этот период. Оценка стран показывает, что 46% стран были классифицированы как страны с безопасным
уровнем инвестиционного развития. По результатам корреляционного анализа было определено, что индекс
инвестиционной безопасности больше соотносится с состоянием инвестиционного климата страны; в группе
стран Центральной и Восточной Европы существует тесная корреляция с уровнем инвестиционной
привлекательности, а значит, для этих стран факторами, определяющими инвестиционные возможности,
являются макроэкономическая стабильность и стабильная динамика социально-экономического роста.
Полученные результаты следует учитывать для выявления основных рисков инвестиционной среды.
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